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Rapport om Almi Företagspartner Mitt
AB
Den 28 februari 2018, § 52, beslutade regionstyrelsen om vilka bolag, stiftelser, förbund och
nämnder som skulle ingå som fördjupningsärenden i regionstyrelsens plan för uppsiktsplikt
2018. Vattenbrukscentrum Norr AB var en av de bolag som valdes ut. Den här rapporten ska
utifrån det som regionstyrelsens uppsiktsplikt omfattar redovisa om bolaget bedriver sin
verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut, att ekonomin efterlevs och att medlen
används på ett ändamålsenligt sätt.

Om bolaget
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv
med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska,
på moderbolagets, Almi Företagspartner AB, uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med
statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering.
Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och
medelstora företag utvecklas och blir fler.
Region Jämtland Härjedalens ägande av ALMI bygger på att bolaget skall bidra till hållbar
tillväxt i länets företag och att fler innovativa och konkurrenskraftiga företag utvecklas.
Region Jämtland Härjedalen äger 24,5 % av bolaget.
Övriga delägare är
 Landstinget Västernorrland med 24,5 %,
 Almi Företagspartner AB 51 %
Bolagets verksamheter ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad
på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medelstora företag och
bidra till hållbar tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla
konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.
Samverkan med kommersiella aktörer skall eftersträvas. Åtgärderna ska vara
marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen
undviks.
Vid regionfullmäktiges sammanträde i april 2018 antogs ny bolagsordning för Almi
Företagspartner Mitt AB.
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Måluppfyllnad
I den rapport om måluppfyllelse som medföljer kallelsen till årets bolagsstämma framgår
det att Almi i princip når uppsatta mål och att företagets verksamhet därmed levererar de
verksamhetsmål som eftersträvats.
Almi har fortsatt samma höga utlåningsvolym som förra året och efterfrågan bedöms
fortfarande vara god. Även efterfrågan på rådgivning bedöms som god.

Ekonomi
Bokslutet för verksamhetsåret 2017 visar på rörelseintäkter om 28,675 mnkr.
Rörelsekostnaderna uppgick till 29,490 mnkr och ett rörelseresultat om – - 0,815 mnkr.
Finansiella poster ger ett överskott om 0,014 mnkr. Verksamhetsresultatet blir därmed ett
underskott om 0,801 mnkr för 2017 års verksamhet.
2017 års resultat följer den planering som moderkoncernen och ledningen för bolaget har
för att minska det fria egna kapitalet i företaget. Målsättningen för det fria kapitalet i bolaget
är att ha en nivå som klarar 3–6 månaders driftskostnader. Vid årsskiftet motsvarar Almi
Företagspartner Mitt AB:s fria egna kapital 7,1 månaders drift.

Summering
Almi Företagspartner Mitt AB har en god måluppfyllningsgrad och följer ägaranvisningar.
En ny bolagsordning beslutades i april 2018.

