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Almi Företagspartner Nord AB

Protokoll

Org nr 556735-6398
Årsstämma 2020

Datum
2021-04-22

Protokoll – Årsstämma Almi Företagspartner Nord AB
Tid:

22 april 2021, kl 08.00 – 09.00

Plats:

Digitalt möte; Microsoft Teams/Telefon

Närvarande: Region Norrbotten genom Nils-Olov Lindfors
Region Västerbotten genom Lennart Holmlund
Almi Företagspartner AB genom Eva Sjöberg
Britta Stoltz Lundström, styrelsens ordförande
Leif Karlsson, nominerad ordförande
Fredric Genberg, VD
Lina Nordström, vid protokollet
§1

Stämman öppnas
Stämman öppnades av Britta Stoltz-Lundström
Nominerad tillträdande styrelseordförande närvarade vid mötet och mötesdeltagarna
presenterade sig för varandra.

§2

Val av ordförande vid stämman
Britta Stoltz-Lundström valdes till ordförande vid stämman.

§3

Upprättande och godkännande av röstlängd
Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare.
Antal
aktier

Antal
röster

Nils-Olov Lindfors, ombud för Region Norrbotten

245

245

Lennart Holmlund, ombud för Region Västerbotten

245

245

Eva Sjöberg, ombud för Almi Företagspartner AB

510

510

1 000

1 000

Totalt antal aktier och röster

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman som godkände
förteckningen som röstlängd.
§4

Stämmans ordförande utser protokollförare
Ordförande uppdrog åt Lina Nordström att föra dagens protokoll.

§5

Val av justerare
Stämman beslutade att till justerare välja samtliga närvarande ombud för aktieägarna.

§6

Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

1
TeamEngine Document E-Sign ID: 00863E95-4829-4776-BF15-BDFDF0765A96. Page 1 of 6.

TeamEngine E-Signing

Almi Företagspartner Nord AB

Protokoll

Org nr 556735-6398
Årsstämma 2020

Datum
2021-04-22

§7

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
Protokollföraren upplyste om att det i bolagsordningen föreskrivs att kallelse till
årsstämman ska utfärdas senast 4 veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska
skickas med post till aktieägarna.
Härefter lämnades följande upplysning: Kallelse har med postgång skickats till ägarna
den 24 mars 2021. Kallelse samt underlag har även distribuerats digitalt.
Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§8

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt granskningsrapporter från
lekmannarevisorerna
Årsredovisning för räkenskapsåret 2020.01.01 – 2020.12.31 jämte revisionsberättelsen
samt granskningsrapporter från lekmannarevisorerna lades fram
(bifogas orginalprotokollet som bilaga 1).

§9

Redogörelse för det gångna årets arbete
Ordförande och VD redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig
rapportering enligt ägarnas anvisningar (bifogas orginalprotokollet som bilaga 2).
VD presenterade måluppfyllelse för bolaget. Särskilt belystes också nu rådande
samhällssituation med anledning av coronapandemin, hur detta påverkar den löpande
verksamheten med Almis Brygglånefinansiering samt anpassade
affärsutvecklingsinsatser. Vidare berörde VD hur arbetsförhållanden i Almi Nord
anpassats samt hur kunder och företagsklimat och näringslivet i regionerna påverkats.

§ 10

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, disposition
beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen och
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Stämman beslutade att:
a)

fastställa de i styrelsens årsredovisning för bolaget intagna resultaträkning och
balansräkning

b)

bolagets vinst ska diponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som
styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen, samt

c)

bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.01.01 – 2020.12.31.
Noteras att Nils-Olov Lindfors deltog inte i beslutet då han även företräder
styrelsen som ledamot.
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§ 11

Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare
Ordförande upplyste stämman om att årsstämman den 23 april 2019 beslutat om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11 a) Styrelsen redovisade granskning av ersättning till ledande befattningshavare
muntligt. Vd:s ersättning har granskats av Almis Internkontrollfunktion och av Deloitte.
Inga avvikelser har rapporterats. Styrelsens uppfattning är därmed att riktlinjerna som
fastställdes av stämman den 23 april 2020 har följts.
11b) Ordförande redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i
Almi Företagspartner Nord AB och för resultatet av den granskning som har
genomförts av Almis internkontrollfunktion samt Deloitte. Ordförande redogjorde
slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner Nord AB
följts.

§ 12

Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande
(bifogas originalprotokollet som bilaga 3)
Stämman beslutade
att
anta styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Det noterades att styrelsen sedan tidigare beslut givits
mandat att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att
implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet.

§ 13

Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledmöter, styrelseordförande,
revisor, lekmannarevisor och valberedning
Redogjordes för förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande och
valberedning samt arvode till styrelsen och kreditdelegationen. Redogjordes vidare för
styrelsens förslag till beslut om revisor och arvode för revisorns arbete.

§ 14

Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och revisorer
Stämman beslutade att arvode till styrelse och revisor ska utgå enligt följande:
Årligt arvode
Styrelsens ordförande
95 000 kronor
Styrelsens vice ordförande
53 000 kronor
Styrelseledamot
37 000 kronor
Om styrelsen i bolaget beslutar att inrätta en kreditdelegation får arvode till ledamot,
som utses för arbete i sådan delegation, utgå med ett rörligt arvode om 1 100 kronor
för ett sammanträde med en sammanlagd mötestid om upp till två timmar och 2 200
för sammanträde med en sammanlagd mötestid om över två timmar.
Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Almi-koncernen ingående bolag.
Arvode till revisor utgår enligt av moderbolaget genomförd upphandling.
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§ 15

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt vice styrelseordförande
Stämman beslutade att:

§ 16

•

till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja ledamöterna
Leif Karlsson (nyval), Britt-Inger Molin-Grahn (omval), Nils-Olov Lindfors (omval),
Marie Johansson (omval), Rickard Carstedt (omval) och Marcus Boijemyr (nyval).

•

till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja
Leif Karlsson (nyval).

•

till vice ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja
Rickard Carstedt (omval).

Val av valberedning
Stämman beslutade att till valberedning:
•
•
•

§ 17

För Almi Företagspartner AB välja VD eller den som VD sätter i sitt ställe.
För Region Västerbotten välja Peter Olofsson.
Och notera att Region Norrbotten kommer att anmäla vilka person(er) som ska
ingå i valberedningen.

Val av revisor, lekmannarevisor samt notering av arbetstagarrepresentant
Stämman beslutade att:
•

till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2022 föreslås det
registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, org nr 556271-5309. Noteras att
bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor.

•

till lekmannarevisorer utse Eva Alriksson och Thomas Nordenstam (ersättare
Bertil Burén).

•

notera att den fackliga organisationen till arbetstagarrepresentant anmält
Elisabeth Rönnblom (omval).

4
TeamEngine Document E-Sign ID: 00863E95-4829-4776-BF15-BDFDF0765A96. Page 4 of 6.

TeamEngine E-Signing

Almi Företagspartner Nord AB

Protokoll

Org nr 556735-6398
Årsstämma 2020

Datum
2021-04-22

§ 18

Beslut om ägaranvisning
Stämman beslutade
att

till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs
bolaget den 18 mars 2021, samt

att

notera att ägarna senare kommer att överlämna en ägaranvisning till
styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida
verksamhet.

§ 19

Övriga ärenden
Eva Sjögren framför ägarnas stora tack till avgående styrelseordförande Britta Stoltz
Lundström som deltar i sin sista stämma. Vidare riktar hon ett stort tack till Lotta
Löfgren som avgår som ledamot. Hon hälsar även tillträdande styrelseordförande Leif
Karlsson och nya ledamoten Marcus Boijemyr välkomna. Övriga ägarrepresentanter
instämmer till fullo. Britta tackar så mycket för sin roliga och givande tid som
ordförande.

§ 20

Stämman avslutas
Ordförande Britta Stoltz-Lundström förklarade stämman avslutad.
Vid protokollet:

Justerat:

Lina Nordström

Britta Stoltz-Lundström

Nils-Olov Lindfors

Eva Sjöberg

Lennart Holmlund
Bilagor
1. Årsredovisning 2020
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse – Rapportering till ägarna
3. Inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Nord AB
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Eva Sjöberg
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Nils-Olov Lindfors
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Lennart Holmlund
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Britta Stoltz-Lundström
E-mail: britta@bristo.se
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Årsredovisning
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Almi Företagspartner Nord Aktiebolag
556735-6398

Räkenskapsåret

2020

Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar

2
4
5
7
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Styrelsen och verkställande direktören för Almi Företagspartner Nord Aktiebolag får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Almi Företagspartner Nord Aktiebolags årsredovisning är upprättad enligt BFNAR 2012:1
Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Se under rubrik Tilläggsupplysningar, Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper, för ytterligare information.

Information om verksamheten
Almi Företagspartner Nord Aktiebolag är ett regionalt dotterbolag inom Almikoncernen. Bolaget har sitt
säte i Västerbottens län, Umeå kommun och verksamheten bedrivs i Umeå, Skellefteå samt Luleå.
Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att
medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och
tillväxtpotential. Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden och vara tillgänglig
i hela landet.
Koncernens verksamhet är organiserad i två affärsområden Företagspartner och Almi Invest. Almi
Företagspartner Nord Aktiebolag ingår i affärsområdet Företagspartner som erbjuder lån och
affärsutveckling till små och medelstora företag som vill växa och utvecklas.
Låneverksamhet
Lånen beviljas ofta i samarbete med banker eller andra kreditinstitut och kan användas för finansiering av
bland annat tillväxt, exportsatsningar och innovation. Bolaget bereder, beslutar och följer upp
låneärenden enligt förordning SFS 2012:872 i kommission för koncernens moderbolags räkning.
Affärsutveckling
Affärsutveckling innebär utveckling av ett företags affärsdrivande verksamhet och dess processer. Det
kan handla om när nya företag startas, vid förnyelseprocesser eller när företag står inför nya utmaningar
och satsningar. Almi erbjuder också seminarieverksamhet inom olika områden av företagande.
Finansiering
Almi Företagspartner Nord Aktiebolag erhåller driftsanslag från koncernens moderbolag samt från
regionala delägare. Ytterligare finansiering kan ske via särskilda medel från staten, landets regioner och
EU samt genom projekt- och konsultintäkter i verksamheten.

Ägarförhållanden
Almi Företagspartner Nord Aktiebolag ägs till 51 procent av moderbolaget i Almikoncernen Almi
Företagspartner AB, 556481-6204, till 24,5 procent av Region Norrbotten, 232100-0230, och till 24,5
procent av Region Västerbotten, 222000-2436.
Övergripande koncernredovisning upprättas av Almi Företagspartner AB, 556481-6204, Stockholm.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Fredric Genberg har utsetts till ny VD i bolaget.
Almi Företagspartner Nord Aktiebolags verksamhet har påverkats ur många aspekter på grund av
samhällets reaktioner på spridningen av covid-19. Aktiviteten hos Almis kunder har ökat och bolaget har
i väsentlig omfattning fokuserat på låneverksamheten och utlåning till små och medelstora företag som
påverkats av pandemin.
I oktober erhöll Almi Företagspartner Nord Aktiebolag beslut om registrering som finansiella institut hos
Finansinspektionen (FI) enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.
Flerårsöversikt
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

(Tkr)
Rörelsens intäkter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Medeltalet anställda

2020
30 377
3 326
3 403
32 057
91
21

2019
28 853
-1 224
-1 211
28 924
89
21

2018
32 905
-1 286
-1 270
29 779
90
21

2017
35 965
4 052
4 074
34 578
81
23

2016
33 137
4 044
4 041
31 743
76
22

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital (Tkr)
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

100

26 773

-1 211

25 663

-1 211

1 211
3 403
3 403

0
3 403
29 066

100

25 563

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):
Balanserat resultat
Årets resultat

25 562 571
3 403 022
28 965 593

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

28 965 593

Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande
resultaträkning och balansräkning med tilläggsupplysningar.

TeamEngine Document E-Sign ID: B1A3E17D-2E5E-476B-822D-34E7C53D35B3. Page 3 of 13.

TeamEngine E-Signing

Almi Företagspartner Nord Aktiebolag
Org.nr 556735-6398

4 (12)

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

30 231
145
30 377

28 402
451
28 853

-8 171
-18 585

-10 479
-19 598

-295
-27 051

0
-30 077

3 326

-1 224

Resultat efter finansiella poster

87
-10
77
3 403

15
-2
13
-1 211

Årets resultat

3 403

-1 211

Resultaträkning

Not

Tkr

Rörelsens intäkter
Anslag
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

2

3
4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

5
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2020-12-31

2019-12-31

1 902
1 902

0
0

11 816
5
11 821
13 724

11 816
5
11 821
11 821

0
6 981
145
111
2 022
9 259

7
3 704
33
257
2 602
6 603

9 074
9 074

10 500
10 500

Summa omsättningstillgångar

18 333

17 103

SUMMA TILLGÅNGAR

32 057

28 924

Balansräkning

Not

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar hos koncernföretag
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Not

2020-12-31

2019-12-31

100
100

100
100

25 563
3 403
28 966
29 066

26 773
-1 211
25 563
25 663

466
1 147
1 379
2 991

665
1 425
1 172
3 262

32 057

28 924

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tilläggsupplysningar
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Driftsanslag intäktsförs till sin helhet under den period de avser. Övriga anslag intäktsförs då de
utnyttjas för det förutbestämda syftet. Projektintäkter redovisas under den period då ett projekt
genomförs och sammanfaller med kostnadsredovisningen för motsvarande projekt. Konsultintäkter
redovisas under den period som en konsultinsats genomförs.
Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.
Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under
räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.

Inkomstskatter
Bolaget är enligt lagen om statlig inkomstskatt (IL 7 kap §16) frikallat från skattskyldighet för all annan
inkomst än av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet. Bolaget äger ingen fastighet.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av
tillgången. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod och
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. När tillgångarnas avskrivningsbara
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Om en tillgång har delats upp på
olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Linjär
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier
Maskiner och andra tekniska anläggningar

5 år
3 år
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Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en
finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner
till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Almi Företagspartner Nord Aktiebolag om det föreligger indikation på
nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivningen redovisas i
resultaträkningen. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda
finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part till
instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när företaget förlorar kontrollen
över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den
avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.
Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till
anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första
redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i lånets
räntekostnad enligt effektivräntemetoden (se nedan).
Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets
princip, dvs. det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Bedömning av
osäkra kundfordringar görs individuellt och eventuella osäkra kundfordringar reducerar fordran.
Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till
upplupet anskaffningsvärde.
Upplupet anskaffningsvärde
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades
med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt
effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att
betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.
Effektivräntan
Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den
förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den
finansiella skulden.
Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är
föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden
inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.
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Leasingavtal
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till
leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en
fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i samband med att företaget ingår finansiella
leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den
finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren
för att få bidraget uppfyllts.
Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen
utförts.
Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.
Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som
skuld.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och
sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning
I Almi Företagspartner Nord Aktiebolag förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda
planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell
förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.
Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då bolaget beslutar att avsluta en anställning före den normala
tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig
avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk
fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna
sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas
för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Medelantal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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Not 2 Intäkternas fördelning
I anslag ingår intäkter från:
Moderbolag
Driftsanslag från regional medägare
Projektintäkter

I övriga rörelseintäkter ingår:
Projektintäkter, fakturerade
Konsultintäkter
Övriga rörelseintäkter

2020

2019

14 255
11 870
4 106
30 231

14 466
11 869
2 067
28 402

0
42
103
145

51
317
84
451

2020

2019

21

21

2020

2019

972
2 197
-799
2 370

972

-972
799
-295
-467

-972

-972

1 902

0

2020

2019

87
87

15
15

Not 3 Antal anställda
Medelantalet anställda i bolaget uppgår till

Not 4 Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

972

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter från koncernföretag
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Not 6 Övriga skulder
Personalskatt
Sociala avgifter
Moms
Övriga kortfristiga skulder

2020-12-31

2019-12-31

290
292
17
548
1 147

350
337
737
0
1 425

Bolaget bedriver blandad verksamhet utifrån ett momsperspektiv. Under 2019 ändrade bolaget sin
beräkningsgrund från en metod som bygger på nedlagd tid, till en metod som baseras på omsättning, då
det bättre överensstämmer med Skatteverkets rekommendation vilket påverkade 2019 års resultat med
630 290 kronor.

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Almi Företagspartner Nord Aktiebolag fortsätter att följa utvecklingen avseende spridningen av covid-19
och utvärderar i vilken fortsatt utsträckning detta kan komma att påverka bolagets verksamhet på kort och
lång sikt.
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Rapportering till ägarna 2021 avseende verksamhetsåret 2020
Av ägaranvisningen avseende 2020 framgår att Bolaget i sin verksamhet ska eftersträva de mål
som framgår av vid var tid gällande målstruktur. Det framgår vidare att bolaget i samband med
årsstämman till ägarna ska lämna dels en skriftlig rapport av hur målen har uppnåtts samt att
eventuella avvikelser ska kommenteras, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som
bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.
Bolaget avger i och med denna PM de skriftliga rapporter som ägaranvisningen föreskriver.

Redovisning av utfall i relation till mål
Engagemangsindex medarbetare
Engagemangsindex mäts i den årliga medarbetarundersökningen.
Utfallet består av en sammanvägning av svar utifrån tre stycken områden: ”Effektivitetsindex,
Ledarskapsindex och Engagemangsindex”. I den årliga undersökningen som genomfördes under
hösten 2020 landade resultatet på 87 (max 100) för Almi Nord. Almikoncernens resultat var 86
och den externa benchmarken var 79.
Utöver detta mäts huruvida medarbetare i Almi rekommenderar Almi som arbetsgivare. Detta
görs igenom en NPS-undersökning. Värdet kan variera mellan + 100 till – 100. Almi Nords
resultat under 2020 års undersökning var 56. Att jämföra med Almi Företagspartner Sverige som
landade på 42 och den externa benchmarken 11.
Kundnöjdhet
För Almi är det viktigt att kunderna är nöjda med våra insatser och rekommenderar oss till andra.
Almi skickar ut enkät till kund som avslutat en insats eller erbjudande i syfte att få kontinuerlig
feedback på vårat arbete. I likhet med medarbetarundersökningen görs denna i form av en så
kallad NPS (Net promotor score) där kundernas svar kategoriseras in i de som är
”ambassadörer”, ”neutrala” eller ”kritiska” till Almis erbjudande de nyligen tagit del av. Det är
skillnaden mellan ”ambassadörer” och ”kritiker” som utgör NPS. För 2020 är det sammantagna
utfallet 51 vilket är en uppgång jämfört med året innan (41) och något lägre än Almi
Företagspartner Sveriges total som uppgick till 61.

Antal och andel insatser till målgrupper
Almi har en målgruppsmodell där våra insatser ska riktas till de som kan kategoriseras i ”Bredd,
Spets och Ideal”.
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För 2020 var målet att nå ut med 750 insatser/erbjudanden. Totalt genomfördes 804 stycken. 91
% av dessa insatser gjordes till kunder i ovan nämnda målgrupp. Differensen mot 100 % kan
delvis förklaras med att i projektet ”Think Big” var deltagarna i målgruppsmodellen relativt låg.

Utfall fokusgrupper
Andelen företag som drivs och/eller ägs av kvinnor och tagit del av Almis insatser under 2020
uppgår till 33 %. Detta är en ökning jämfört med året innan med 2 procentenheter. Snittet för
Almi Företagspartner totalt sett ligger på 28 %. 27 % av antalet lån och 17 % av den totala
utlånade volymen var till fokusgruppen kvinnor under 2020. Det var en ökning med 4 respektive
3 procentenheter och över Sverigesnittet. Andelen insatser som genomfördes till företag där
ägare har utländsk bakgrund uppgick till 21 % jämfört med 2019 där andelen var 22 %.
Rikssnittet för Almi låg på 28 %. En förklaring kan vara att populationen i Norr- och
Västerbotten består av cirka 8 % med utländsk bakgrund vilket gör det utmanande att nå dessa
företag. Vi har också upplevt större utmaningar att nå ut till denna fokusgrupp under 2020 då i
stort sett alla insatser och seminarier skett digitalt.

Lånevolym och avkastning
Lånevolym i belopp och antal samt avkastning på låneverksamheten.
I ingången av 2020 var den förväntade utlånade volymen 80 mkr för helåret. Summan vid årets
slut stannade vid 139,4 mkr beviljade krediter och 105,3 mkr i utbetalda lån. Denna ökning drevs
på av den stora ökningen av förfrågningar avseende brygglån under perioden mars-juni 2020.
Avkastningsmålet inom låneverksamheten är spannet 2-4 % och mäts i perioder om 36 månader.
Vid årsskiftet låg avkastningen i Almi Nord på 4,35 %.

Media och kommunikation
En kombination av ett ökat intresse för Almis tjänster och ett strukturerat arbete resulterade i en
hög mediaexponering av Almi Nord 2020. 337 exponeringar i Norr- och Västerbottensmedia att
jämföra med 2019 års siffra som var 191. Med 337 exponeringar placerar sig Almi Nord i topp av
samtliga Almi-bolag tillsammans med Almi Väst.
Under året har bolaget genomfört utbildningar i sociala medier i syfte att vi som medarbetare i
Almi Nord får en större medvetenhet om varför och hur vi bättre når ut till våra befintliga och
potentiella kunder. Detta arbete fortsätter in i 2021.
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Väsentliga insatser under 2020 med anledning av ägaranvisningen

Redan innan pandemins utbrott i mars 2020 hade Almi Nord klivit in i projektet ”Digitala
kontoret” i syfte att möjliggöra fler insatser digitalt och därmed bli effektivare. I och med
pandemins intåg har i stort samtliga insatser genomförts digitalt from Q2 och framåt. Detta
resulterade i en större geografisk spridning och fler företag runtom i Norr- och Västerbotten tog
del av Almis erbjudanden. Acceptansen för digitala erbjudanden har ökat och givit en
effektivitetseffekt i verksamheten. Behovet av såväl kortsiktig likviditet som finansiering i syfte att
investera och växa ökade under våren och hösten 2020 i båda länen.

Sammanfattning
Pandemin fick stor inverkan på Almi Nords verksamhet det gångna året. Arrangemang,
evenemang och kundkontakter stöptes om och genomfördes digitalt. Innehållet i projekten har
fått anpassas utefter de nya förutsättningarna. Medarbetarna vid Almi Nord har helt eller delvis
jobbat de senaste 12 månaderna hemifrån. Anpassningar har gjorts för att underlätta en god
arbetsmiljö även i hemmet. Nya samarbetsformat och forum har tagit form vilket öppnat för ett
tätare samarbete över kontors- och länsgränser.
Budgeterat för 2020 var ett plusresultat om 148 tkr. Faktiskt utfall: plusresultat om 3 403 tkr. På
intäktssidan tillkom ett projektanslag som inte var med när beslut om budgeten fattades. På
kostnadssidan finns den stora avvikelsen som kan härledas till ett antal vakanser på personalsidan,
utebliven lönerevision samt att inga fysiska resor eller arrangemang som budgeterats kunde
genomföras.

Umeå 2021-04-22
Almi Företagspartner Nord AB
Fredric Genberg
Verkställande direktör
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Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
Statens, vid var tid gällande, principer för ersättning till ledande befattningshavare i bolag med
statligt ägande ska omfatta bolaget. Principerna ska implementeras genom Almi-koncernens policy för
principer för ersättning till ledande befattningshavare i dotterföretag, ett styrande dokument inom ramen för
Almi-koncernens ledningssystem.
Styrelsen ska inför årsstämma utvärdera hur bolaget efterlevt gällande principer för ersättning till
ledande befattningshavare. Bolaget ska därvid efterleva den koncerngemensamma process för
säkerställande och redovisning som Almi Företagspartner AB utarbetat.
Styrelsens ordförande ska vid årsstämman muntligen redogöra för ersättning till ledande
befattningshavare och hur den förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. Utfall
av genomförda granskningar ska därvidlag redovisas.
Förslag till beslut
Stämman föreslås besluta
att

anta styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Det noterades att styrelsen sedan tidigare beslut givits mandat
att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att
implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet.

12. Styrelsens förslag till inriktningsbeslut årsstämma 2021 DB ersättningsriktlinjer
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