
20
20Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för

556009-4251

20



Årsredovisning
2020 

Förutsätt ningarna var goda vid verksamhetsårets 
inledning. VK Medias digitala position var stark och 
annonsåret började bra. Samtidigt spred sig nyheten 
om ett  virus i den kinesiska staden Wuhan, och där-
efter gick allt fort. Och precis som Mikael Wiehe skrev 
i låten ”Titanic”, att  ”Det började som en skakning på 
nedre däck”, skulle konsekvenserna även här bli långt 
större än någon inledningsvis kunde ana.

Det faller på sin egen orimlighet att  försöka skriva en 
text om 2020 utan att  beröra coronapandemin då dess 
samhällspåverkan har varit brutal. Men inget ont som 
inte har något gott  med sig; under exceptionella om-
ständigheter prövas människans förmåga att  tänka nytt , 
utvecklas och anpassa sig.

I sviterna av pandemin, som fortfarande är över oss 
när denna text skrivs, har samhället tagit digitala kliv 
i en rasande takt. E-handeln har skjutit i höjden, livs-
medelsbutikerna slår rekord på rekord i förbeställda och 
färdigpackade matkassar, digitala möten fyller varje 
möteskalender – och plötsligt är det inget konstigt för 
en 70-åring att  prata med barnbarnen på Facetime.

För oss kan dett a mycket väl också vara en möjlighet, 
eftersom efterfrågan på kvalifi cerad information och 
kvalitativ oberoende journalistik aldrig har varit större. 
Dessutom är vår digitala mognad en tillgång i tider när 
konsumtion och beteenden alltmer rör sig i den rikt-
ningen.

Bred koncernportfölj en styrka
Att  stå själv, lokalägd, i ett  ständigt skiftande medieklimat 
är en utmaning som kräver mycket av organisation och 

verksamhet. Finansiellt är delägandet i fastighetsbolaget 
Gazett e samt vår fi nansportfölj värdefulla tillgångar när 
många andra kurvor svänger nyckfullt. Dessutom byg-
ger vi vidare på vår inhousebyrå VK Media Partner, och 
vi fortsätt er också satsningen på vårt bredbandsbolag 
Fiber8. Via delägandet i Stampen har vi också skapat oss 
en platt form för framtida samarbetsmöjligheter. Just 
samarbeten är en nyckelfaktor som solitär; även om vi 
satsar stora resurser på vår egen utveckling är det nöd-
vändigt för oss att  i olika konstellationer hitt a ytor där vi 
kan utbyta erfarenheter och tjänster.

VK Medias breda koncernportfölj har historiskt varit 
en styrka och det märks också i koncernbokslutet 2020, 
där vi visar på ett  positivt rörelseresultat på nästan 3,6 
miljoner. Medräknat fi nansiella poster landar det positiva 
koncernresultatet på strax under 22 miljoner. Här hjälper 

förstås de statliga redaktionella stöden till, samtidigt har 
tappet på annonsmarknaden drabbat oss hårt.

Det fi nns emellertid fl ertalet ljusglimtar värda att  
verkligen fokusera på:
• VK:s TS-upplaga ökade med hela 2400 exemplar (8,5 

procent) till 30 600 exemplar.
• 42 procent av VK:s upplaga är digital. För Folkbladet är 

andelen 37 procent; imponerande även det.
• VK Medias digitala annonsandel sett  till totalen är över 

47 procent; bäst av motsvarande mediehus i landet.
• I jämförelser i lokalpressen tappade vi minst annons-

intäkter jämfört med föregående år.

Ambition att  alltid bli bätt re
Vår ställning – både på den lokala marknaden och i bran-
schen – är stark, inte minst digitalt. Samtidigt har vi fort-
farande en lång väg att  vandra, och slår vi oss till ro eller 
för minsta stund nöjer oss med det vi åstadkommit blir 
vi omsprungna och inaktuella. Därför måste vi ständigt 
jobba med att  leverera ännu mer relevanta produkter till 
våra läsare och kunder, både digitalt och i print. Inget 
bra som inte kan bli avsevärt bätt re.

Det är också vår strävan – vår ambition att  ständigt bli 
ännu lite bätt re – som fortsätt er driva oss framåt. Det är 
som vi säger på vår hemsida, vilket träff säkert samman-
fatt ar vår målsätt ning: ”Någonstans fi nns den Europa-
ledande lokala mediekoncernen. Varför inte i Umeå?”

Snabbare digitalisering 
när kartan ritades om

... slår vi oss till ro eller för 
minsta stund nöjer oss med 
det vi åstadkommit blir vi 
omsprungna och inaktuella. 
Därför måste vi ständigt 
jobba med att  leverera ännu 
mer relevanta produkter till 
våra läsare och kunder, både 
digitalt och i print.

sida två av sexton

Jimmie Näslund
Verkställande direktör VK Media
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Gazett e redovisar ett  resultat efter fi nansnett o på 142 
miljoner kronor att  jämföra med 68,9 miljoner 2019.

Hyresintäkterna har minskat med fyra procent. Drifts-
överskott et belastas såväl 2020 som 2018 och 2019 
med kostnader för verksamhetsanpassningar och 
underhåll i samband med dessa. Omvärdering av fastig-
heternas verkliga värde medför en resultatförbätt ring 
om 79,9 miljoner kronor enligt IFRS-standard, varför 
resultatnivån är väsentligt högre än historiska resultat. 
Bolaget gynnas fortsatt  av dagens låga räntenivåer.

Koncernen äger 15 fastigheter och den uthyrnings-
bara ytan uppgår till knappt 126 000 kvadratmeter. 

Under året har investeringar om cirka 47 miljoner 
kronor genomförts i bolagets fastigheter, varav 23 
miljoner belastat resultatet och 24 miljoner aktiverats 
i fastighetsvärdet.

2020 blev det första året som vår utvecklingshub helt 
utan konsulter, och med betydligt mindre organisa-
tion, hanterade en teknisk platt form i framkant. Något 
som varit möjligt tack vare hög kompetens och stort 
sinne för eff ektiva processer. 

Ett  av årets stora teman för VK Media Next har varit data 
och analys. Under året etablerades Team data & analys, 
lett  av Magnus Wahlberg. I nära samarbete med övriga 
organisationen, utvecklare och projektledare, vidare-
utvecklar teamet VK Medias dataplatt form och data-
drivna tjänster till läsare och prenumeranter. Teamet 
stött ar också koncernens funktioner i analysarbete 
och bygger automatiserade tjänster som eff ektiviserar 
arbetsuppgifter, exempelvis på ekonomiavdelningen. 

Ett  annat fokusområde för VK Media Next under 
2020 har varit användarupplevelse och en satsning på 

strategisk UX/design. Målet är att  förbätt ra kundernas 
upplevda värde av våra nyhetstjänster. Under året har 
ett  antal insatser gjorts, bland annat har navigering och 
följ-tjänster på sajterna förbätt rats.

Förutsätt ningar för bätt re kommunikation
Ett  tredje tema har varit personalisering. Med person-
aliserade tjänster ökar relevansen och användarupp-
levelsen hos läsare och prenumeranter i exempelvis 
kommunikation och nyhetsfl öden. Under 2020 togs 
första steget mot ett  personaliserat nyhetsfl öde som 
rekommenderar lokalt innehåll för inloggade användare, 
baserat på vad de tidigare har läst. Dessutom har en 
rad andra insatser skapat förutsätt ningar för bätt re 
kommunikation baserat på målgruppers intressen och 
behov. 

Ett  fj ärde fokusområde för året har varit att  opti-

mera och förbätt ra våra produkter och de verktyg som 
koncernen arbetar med. Nya kreativa och lönsamma 
annonsformat, ny version av redaktionellt verktyg och 
optimerad annonshämtning är några exempel. 

Sedan pandemins utbrott  i mars har alla utvecklare 
arbetat hemifrån vilket har fungerat mycket bra. Teknik-
utvecklingsteamet, sammanhållet 
av VK Medias nye CTO, Christof-
fer Larsson, har tagit sig an och 
klarat av en hög utvecklingstakt. 
Något som skapat goda förut-
sätt ningar för utvecklingsåret 
2021.

Leveranssäkerhet och 
arbetsmiljö i fokus

Stabilt resultat 
för Gazett e

Eff ektivt år 
för VK Media 
Next – trots 
pandemi

2020 har vårt Svanenmärkta kvalitetstryckeri Daily 
Print blivit ännu mer hållbart, dett a genom insatser 
som är bra för såväl medarbetarna som klimatet och 
plånboken.

Under vintern prioriterades ett  arbete med att  minska 
spillvärmen i tryckeriet, något som lyfts som extra vik-
tigt i den årliga medarbetarundersökningen. Ett  nytt  
system för befuktning ska ge bätt re arbetsmiljö genom 
bätt re koll på inomhustemperaturen. Något som dess-
utom spar energi och därmed pengar.

Tryckeriverksamheten har likt samhället i stort an-
passat sig till den pandemi som genomsyrat året, och 
lyckats lösa de utmaningar som kommit med den på 
ett  bra sätt .

Under våren gjordes även en mängd kostnadseff ek-
tiva inköp från tryckerier i Eskilstuna och Uppsala som 
avvecklades under 2020. Stor eloge till de medarbe-

tare som skött e utmaningarna i samband med dett a på 
ett  mycket bra sätt .

Hösten blev produktionsmässigt en stabil period. 
Utöver den dagliga leveransen har det även under hös-
ten gjorts insatser, såsom att  optimera kompressorer, 
som kommer att  leda till energibesparing.

Daily Print fi ck under året även in en ny kund – Tid-
ningen Megafonen, en månads-
tidning från Skellefteå. Ett  bra 
tillfälle för både medarbetare 
och maskiner att  visa på vår fi na 
leveranskvalitet.

Flerårsöversikt* (Tkr) 2020 2019 2018
Hyresintäkter 140 560 146 976 148 953
Resultat efter 
fi nansiella poster 141 977 68 946 62 732
Balansomslutning 2 002 944 1 926 922 1 888 698
Soliditet (i %) 39,8  38,7  38,2

Fastighetsbolaget Gazett e AB

*) Uppgifter om resultat och ställning för Fastighetsbolaget 
Gazett e AB ovan baseras på bolagets årsredovisning upp-
rätt ad enligt IFRS, men har omräknats till K3 vid beräkning av 
resultatandel enligt kapitalandelsmetoden som inkluderas i 
VK Medias resultat. Se vidare under våra redovisningsprinci-
per och not 7 respektive 21.

FOTO: BALTICGRUPPEN

Medarbetarna 
på tryckeriet har 
gjort många fi na 
insatser – på bild 
ser vi Leif Karlsson 
(som gick i pen-
sion under året), 
Dennis Demby och 
Ulf Arvidsson.

2020 bildades Team data & analys – 
här ser vi Alexander Lövnord, Josefi n 
Svensson och Magnus Wahlberg.

Marie-Louise Jarlenfors
Operativ chef / COO VK Media

Thomas Sandström
Teknik- och produktionschef 
Daily Print

sida tre av sexton



Årsredovisning
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Att 2020 var ett år som inte liknade något annat kan 
nog de flesta vara överens om. Även medierna sattes 
på hårda prov. Men krisen visade också på ett tydligt 
sätt varför journalistiken är så viktig.

Oförberedda sköljdes vi över av virusvågen i början av 
mars. Hotet om sjukdom och död förskräckte. Nyhets-
tempot var högre än någonsin, varje timme kom nya be-
sked och ibland var förvirringen stor. Då behövdes till-
förlitlig information. I en tid av osäkerhet vände sig allt 
fler till etablerade medier. Sociala medier som Facebook 
och Twitter tappade i förtroende samtidigt som fler ville 
ha sina nyheter från bekanta källor de litade på. Det var 
tydligt hos oss på Folkbladet. Läsandet gick upp, prenu-
meranterna blev fler och engagemanget var stort. 

Även om mycket av det vi rapporterade om var dystra 
nyheter, sjukdom, stängda äldreboenden, inställda arran- 
gemang och krisande branscher fanns det ljusglimtar. 
Fantastiska människor som ville göra gott för släkt, vän-

ner och bekanta men även för helt okända personer. Alla 
de berättelserna skänkte ett hopp mitt under pandemin.

Folkbladets bidrag blev att dela ut påskbuketter till 
läsarna som inte vågade sig ut för att träffa andra. Säl-
lan har vi mött så mycket glädje och tacksamhet över 
en egentligen så liten sak, men symboliskt betydelsefull.

Men 2020 var mer än pandemin. Vi har genomfört 
granskningar som gjort skillnad. Skellefteå kommun in-
ledde ett arbete med att förbättra arbetsmiljön efter vår 
artikelserie. Journalistik gör skillnad.

Varje dag, året runt
Förutom att vara uppdaterade dygnet runt, sju dagar i 
veckan, på webben och i mobilen, har vi under 2020 gett 
ut 355 tidningar i pappers- eller digital form. Det är fem 
år sedan Folkbladet blev en sjudagarstidning, den 7 fe-
bruari 2016 kom det första numret av Folkbladet söndag 
ut. Sedan dess har vi kommit ut i stort sett varje dag, 
året runt.

Att söndagstidningen är en digital produkt är ingen 
slump. Vi ser hur en allt större del av läsandet blir digi-
talt. För många är papperstidningen oslagbar – korsorden, 
den grafiska formen och ett professionellt urval av ny-
heter mitt i strömmen av information. Men en digital ny-
hetsförmedling har sina fördelar. Den är snabbare, har ett 
oändligt utrymme och kan inte stoppas av en snöstorm.

Under 2020 har Folkbladets yngre läsare blivit fler. Nya 
grupper har upptäckt oss och läs-
ningen har ökat. Det tar vi med oss 
in i 2021 och fortsätter jobba hårt 
för att visa att journalistik och en 
livfull debatt lägger grunden för 
ett bättre samhälle.

Behovet av 
journalistik  
är som störst 
när krisen är  
som värst

Det här var året då mycket vändes 
över ända, men också året då 
den lokala journalistikens mening 
visade sig extra tydligt. Vi såg hur 
tidningen blev extra viktig för våra 
äldre läsare i isoleringen – och allt 
fler yngre började prenumerera 
digitalt för att kunna hänga med i 
det intensiva nyhetsåret. 

När viruset kom tidigt år 2020 fick 
vi på redaktionen snabbt ställa om 
vår bevakning, och alla journalister 
visade på ett stort engagemang, en 
beslutsamhet och en professiona-
lism som lyft VK:s journalistik under 
året. Vi har publicerat tusentals ar-
tiklar som fördjupat och försökt ska-
pa förståelse för den situation vårt 
lokala samhälle hamnat i. På många 
olika sätt har vi försökt bredda bil-
den av pandemin, samtidigt som vi 
informerat om viruset och alla nya 
upptäckter som gjorts.

Vi har lyft fram människorna som 
drabbats, deras anhöriga, sjukvår-
darna och smittskyddsläkarna som 
arbetat för att stoppa viruset. Vi har också lyft mas-
sor av goda insatser som individer och företag startat 
upp, många gånger i motvind. Pandemin visade på stora 
svagheter i samhället – men också en styrka hos ideella 
krafter. Genom grafik och olika dokument har vi velat 
sätta pandemin i en kontext och hjälpa läsarna att skapa 
en bredare bild av det som händer. 

Men – vi har också verkligen velat fortsätta den vanli-
ga bevakningen av det lokala samhället. Det vanliga livet 

som pågår, bortom pandemin. Det har varit händelser 
som broraset vid bygget av Västra länken, nobelpriset 
till Emanuelle Charpentier, översvämningar och stormar. 
Vi har också granskat familjehem, gjort en kartläggning 
av sexualbrotten i länet, visat på hur en kvinna som drivit 
hemtjänst med skattepengar haft terrorkopplingar i sin 
bakgrund, lyft våldet och hoten bland unga i Umeå, och 
riskerna för förlossningsskador, bevakat striden om Mi-
nervaskolan, och mycket mycket mer. 

Stort engagemang
Trots den nyhetsintensiva period 
som varit har det funnits ett stort 
engagemang och en stor krea-
tivitet på redaktionen. Det finns 
så många insatser som skulle 
kunna lyftas. Bland annat insat-
serna från vår fotoavdelning, där 
drönartekniken gett oss nya per-
spektiv och där stora kliv tagits 
i bilduttrycket genom att kombi-
nera foto och illustration. 

Under året var det extra många 
läsare som valde att följa med oss 
i spalterna, antingen via mobil el-
ler tidning. Faktum är att VK nu 
har över 2 400 fler prenumeran-
ter än när vi klev in i år 2020! Det 
är andra året i rad vi växer i antal 
prenumeranter, något vi är glada 
och ödmjuka inför. Vi är över-
tygade om att lokal journalistik är 
viktig för ett samhälle, och vi vill 
göra skillnad med vårt arbete. Att 
nå ut med vår journalistik till allt 
fler visar 
att det vi 

gör har betydelse. Lokala medier 
kan göra skillnad. Det gjorde vi 
under 2020, och det vill vi fort-
sätta med under 2021.

Folkbladets ny-
hetschef Anders 
Boström delar 
ut påskbuketter 
med hjälp av ett 
kvastskaft till 
isolerade läsare 
under inledning-
en av corona-
pandemin.

Erik Isberg
Chefredaktör och ansvarig  
utgivare Folkbladet

Jessica Wennberg
Chefredaktör och ansvarig  
utgivare VK

Året då lokala medier var 
viktigare än någonsin

Många på redaktionen har arbetat extra mycket med fördjupning och granskning under 2020. Här är 
några som gjort en stor insats – Stefan Åberg, Anna Svedberg, Elin Turborn och Julija Sidner.

sida fyra av sexton



Trovärdiga lokala nyheter blir allt viktigare. Vi 
har under året slagit rekord på rekord i antal 
nya prenumeranter. Parallellt har vi etablerat 
vår bredbandstjänst och tagit viktiga kliv för 
VK Media som koncern.

Vi får titta tillbaka många år för att hitta lika fin 
tillströmning av nya prenumeranter och vi ser 
även att andelen yngre läsare ökar. Självklart kan 
vi tillskriva pandemin en del av tillväxten. 2020 
blev det år då det var viktigare än någonsin att 
ha koll på det som händer lokalt och många fick 
tid till annat än tidigare. Merparten vill läsa lokala 
nyheter via våra digitala plattformar och allt fler 
laddar ner våra appar för att få den bästa läs-
upplevelsen.

Under året har vi stärkt våra prenumerationer, 
för VK och Folkbladet, med familjedelning. Det 
ger personer i samma hushåll möjlighet till egna 
inlogg så att de kan spara sina favoritartiklar, föl-
ja ämnen de är intresserade av och få pushar på 
mobilen utifrån personliga inställningar. En viktig 
grund för fortsatt personalisering.

Odyr surf för alla
Vi har även gjort det enklare för företag att köpa 

digitala prenumerationer och dela ut personliga 
inlogg, en flexibel tjänst som fler och fler upp-
täckt och uppskattar. När många arbetar hemma 
kan de nu hålla sig uppdaterade och få koll, var 
de än befinner sig.

Bredbandstjänsten vi kallar Odyr surf har fort-
satt lanserats och bredband från VK Media finns 
nu tillgänglig i merparten av stadsnäten i Väster-
botten. Det kan nu beställas av privatkunder, fö-
retagskunder och bostadsrättsföreningar. När vi 
summerar 2020 har vi gått från ungefär 200 till 
2000 bredbandskunder.

Dessutom har vi gett vårt gemensamma varu-
märke – VK Media – ett utökat fokus. En stra-
tegi för sociala medier, ny grafisk profil och ny 
hemsida har skapat goda 
förutsättningar för fort-
satt kommunikation som 
matchar koncernens höga 
ambitioner.

2020 var året då vår företagsmarknadsaffär 
utmanades på allvar. Pandemin medförde att 
många branscher och kunder fick se delar av 
eller hela sin verksamhet och marknad för-
svinna. Handelns strukturförändring och om-
ställning mot mer e-handel tog stora kliv och 
en mängd lokala och nationella aktörer lades 
ned eller minskade sin närvaro inom vårt mark-
nadsområde under 2020. Samtidigt fanns det 
branscher som växlade upp och nya affärs-
möjligheter öppnades både för dem och oss. 

För vår del blev vår starka digitala position myck-
et viktig, den gav oss möjlighet att nå nya mål-
grupper och givetvis även utveckla våra befint-
liga kundrelationer inom det digitala segmentet. 
Den digitala tillväxten inom marknadsföring vann 
ny mark och våra starka sajter och lösningar 
gjorde skillnad på marknaden.

VK Media Partner, vår mediebyrå, har eta-
blerat sig bra och är en viktig pusselbit i vårt 
erbjudande. Kunderna efterfrågar helhetslös-
ningar och specialistkompetens. Ett exempel på 
detta är native (sponsrade artiklar) och content 
marketing där vår byrå har tagit stora kliv under 
året. Vi har utan tvekan en av marknadens star-
kaste lösningar inom dessa områden. 

Starka varumärken
Vår programmatiska affär likväl som vår lokala af-
fär har vuxit under 2020 och detta beroende på 
stark räckvidd, stor köpbarhet och tillgänglighet 
på marknaden, flexibla och snabba lösningar för 
nya efterfrågade annonsformat och placeringar 
som varit möjliga att genomföra på grund av vår 
goda digitala kompetens.

Vår dagliga printräckvidd är fortsatt god och 
erbjuder våra kunder effekt vid annonsering. Det 
är ett antal starka varumärken med VK och Folk-
bladet i spetsen men även våra kvalitativa och 
läsvärda bilagor som Affärsliv, Hus & Hem och 
Sommartidningen som levererar kundnytta till 
våra annonsörer.

Våra egna varumärken utgör kärnan i vårt er-
bjudande, men för att kunna vara den helhets-
leverantör vi strävar efter att vara så är våra 
samarbetspartners och externa säljuppdrag av 
yttersta vikt. Google Ads, sociala medier, Jobb-
Plus vid rekrytering samt radio (RIX FM och STAR 
FM via NENT) är goda exempel på detta.

Kompetenta, engagerade och inspirerade 
medarbetare är en nyckel till fortsatt framgång 
och utvecklandet av en miljö där detta är möjligt 
står alltid högt upp på agendan. Medarbetarnas 
mycket goda kundrelationer är en annan nyckel 
som hela tiden måste underhållas och utvecklas.

Framtidstro, fortsatt digital tillväxt och en 
växande marknad är vad vi siktar på i det nya 
året. Vi har under 2020 visat att vi är ett lokalt 
mediehus med mening och kontinuitet som vär-
nar om våra kunder och det ska vi bygga vidare 
på under 2021.

Sofia Berglund och Susanne Nordin Hermansson är några av de som jobbar 
med bredbandstjänsten som marknadsförs under namnet Odyr surf. Här 
befinner de sig på Ålidhem för att prata bredband med studenter och dela 
ut nudlar – odyr lunch. 

VK Medias nya hemsida förenklar och förbättrar kundresan för våra 
företagskunder.

Rekordmånga 
prenumeranter 
och bredbands- 
kunder

Digital tillväxtresa 
fortsätter

Michael Burman
Chef Företagsmarknad 
VK Media

Ulrika Näsvall
Marknads- och privat- 
marknadschef VK Media
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STYR ELSESTYR ELSE
Agneta Marell-Molander

Ordförande
Jan Johansson

Arbetstagarrepresentant
Carin Mannberg-Zackari

Vice ordförande
Ulf Isaksson

Ledamot 
Kent Johnsson

Arbetstagarrepresentant

Information om verksamheten
Koncernen driver sajterna vk.se och folkbladet.nu, utger 
tidningarna Västerbott ens-Kuriren, Folkbladet Väster-
bott en och Totalt Umeå, samt trycker Norrlandsuppla-
gorna av Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 
Dagens Industri. Under 2019 lanserades en helt ny tjänst, 
VK Media Bredband, eller Odyr surf som den även kallas.

Mediehuset producerar och ansvarar för försäljningen av 
koncernens annonser i print och digitalt, samt reklamtid 
i Star FM och Rix FM i Umeå.

Koncernens fastighetsförvaltning sker inom ramen för 
delägandet i Fastighetsbolaget Gazett e AB.

Året i sammandrag

Strukturomvandling i branschen
Strukturomvandlingen drivs av teknikutveckling och nya 
konsumtionsmönster. Förändringstrycket är fortsatt  
högt. Massmedieföretagen är betydligt färre och större 
i dag än för bara fem år sedan. Annonsörerna vänder 
sig i allt högre grad till globala platt formar. Den tryckta 
tidningen är fortsatt  betydelsefull även om upplagorna 
minskar. Koncernen har insikter i och förmåga att  vara 
en del av den digitala transformationen. Koncernen ser 
goda möjligheter att  erbjuda konkurrenskraftiga produk-
ter och tjänster i en utmanande miljö.

Kommersiellt
2020 var året då VK Medias företagsmarknadsaff är ut-
manades på allvar. Coronapandemin medförde att  många 
branscher och kunder fi ck se delar av eller hela sin 
verksamhet och marknad försvinna. Handelns struktur-
förändring och omställning mot mer e-handel tog stora 
kliv och en mängd lokala och nationella aktörer lades ned 
eller minskade sin närvaro inom vårt marknadsområde. 
Samtidigt fanns det branscher som växlade upp och nya 
aff ärsmöjligheter öppnades både för dem och oss.

Digitaliseringen fortsätt er med oförminskad kraft och vi 
kan med glädje konstatera att  VK Medias digitala orien-
tering och digitala satsningar genom åren gör att  kon-

cernen står bätt re rustad och mer redo än många andra 
på marknaden. Självklart fi nns också utmaningar digitalt 
men aktiviteterna har varit och är många och insikten 
om ökat kompetensbehov och kompetensförfl ytt ning är 
stark.

För VK Medias del blev den starka digitala positionen 
mycket viktig under året; den gjorde det möjligt att  nå 
nya målgrupper och givetvis även utveckla befi ntliga 
kundrelationer inom det digitala segmentet. Den digi-
tala tillväxten inom marknadsföring vann ny mark och 
koncernens starka sajter och lösningar gjorde skillnad 
på marknaden.

Under året har VK Media slagit rekord i antal nya pre-
numeranter och parallellt med dett a har en bredbands-
tjänst, VK Media Bredband, etablerats på Västerbott ens 
bredbandsmarknad.

Tillströmningen av nya prenumeranter är bätt re än på 
många år och vi ser även att  andelen yngre läsare ökar. 
Självklart kan en del av tillväxten tillskrivas pandemin, då 
2020 blev det år då det var viktigare än någonsin att  ha 
tillgång till lokala nyheter.

Bredbandstjänsten vi kallar Odyr surf har fortsatt  eta-
blerats och bredband från VK Media fi nns nu tillgänglig 
i merparten av stadsnäten i Västerbott en. Det kan nu 
beställas av såväl privatkunder och företagskunder som 
bostadsrätt sföreningar. När vi summerar 2020 har vi gått  
från ungefär 200 till 2000 bredbandskunder.

Redaktionellt
När coronaviruset kom, tidigt år 2020, fi ck redaktionerna 
snabbt ställa om bevakningen och alla journalister visade 
på ett  stort engagemang, en beslutsamhet och en pro-
fessionalism som lyft VK Medias journalistik under året. 
Tusentals artiklar har publicerats, vilka har fördjupat och 
försökt skapa förståelse för den situation vårt lokala 
samhälle hamnat i. På många olika sätt  har redaktionerna 
arbetat för att  bredda bilden av pandemin, samtidigt 
som de informerat om viruset och alla nya upptäckter 
som gjorts.

VK Media är övertygad om att  lokal journalistik är viktig 
för ett  samhälle, och vi vill göra skillnad med vårt arbete. 
Att  nå ut med vår journalistik till allt fl er visar att  det vi gör 
har betydelse. Lokala medier kan göra skillnad. Det gjorde 
vi under 2020, och det vill vi fortsätt a med under 2021.

Tryckeri
Koncernen utgår från att  tryckeriverksamheten kommer 
att  kvarstå under överskådlig tid. Möjligheter fi nns tek-
niskt att  i samverkan med andra tryckeriverksamheter 
öka produktionsvolymer i koncernens anläggning.

Väsentliga händelser under året och efter dess utgång
Som framgår ovan har koncernen påverkats av pande-
min i form av förlorade annonsintäkter samtidigt som 
efterfrågan på prenumererade nyheter ökat. Pandemin 
bedöms medföra motsvarande eff ekter även 2021.

I början av 2021 har avtal tecknats om att  förvärva major-
iteten av aktierna i det lokala mediebolaget Tidningar i 
Norr AB.

Framtida utveckling
Mot bakgrund av strukturomvandlingen i branschen 
planerar ledningen för att  lönsamheten fortsatt  är 
satt  under press. Initiativ för att  förbätt ra lönsamheten 
för medieverksamheten är beslutade och genomförs 
löpande under verksamhetsåret 2021.

Utvecklingen för delägda Gazett e är positiv i och med 
låga räntenivåer och goda kassafl öden från rörelsen.

Ägarförhållanden
Västerbott ens-Kurirens Media AB ägs till 99,8 procent av 
Stiftelsen VK-Press (894001-2993) med säte i Umeå. Före-
taget är moderbolag i en koncern med helägda dott er-
bolagen Mediehuset i Umeå AB, VK Radio AB samt Daily 
Print i Umeå AB. Koncernen äger dessutom 91 procent av 
aktierna i Folkbladet Västerbott en AB. Dott erbolaget Fiber8 
AB ägs till 59,1 procent.

Tillsammans med Balticgruppen AB äger koncernen Fastig-
hetsbolaget Gazett e AB. Ägandet i dett a bolag är 50 procent.

Förvaltningsberätt else
Styrelsen och verkställande direktören för Västerbott ens-Kurirens Media AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020. 
Årsredovisningen är upprätt ad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Nett oomsätt ning   211 400  225 674  
Aktiverat arbete för egen räkning   632  3 292  
Övriga rörelseintäkter 1 35 532  16 593  
    247 564  245 559

Rörelsens kostnader         
Råvaror och förnödenheter   -38 874  -36 727  
Övriga externa kostnader 2, 3 -81 517  -95 573  
Personalkostnader 4 -115 398  -119 720  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -8 194  -8 734  
    -243 983  -260 754
Rörelseresultat   3 581  -15 195

Resultat från fi nansiella poster         
Resultat från andelar i intresseföretag 7 18 094  21 221  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 858  3 261  
Räntekostnader och liknande resultatposter   -464  -34  
    18 488  24 448
Resultat efter fi nansiella poster   22 069  9 253

Koncernbidrag   -396  -428
         
Skatt  på årets resultat 10 -926  2 558
Årets resultat   20 746  11 383
Årets resultat hänförligt till:       
Moderbolagets ägare   21 076  11 914  
Innehav utan bestämmande infl ytande   -330  -531

  2020-01-01 2019-01-01
Tkr Not – 2020-12-31 – 2019-12-31
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   Annat eget kapital Innehav utan bestäm-
Koncernen Aktiekapital Kapitalandelsfond inkl. årets resultat mande infl ytande Totalt

Belopp vid årets ingång 4 000 79 485 441 229 2 548 527 262
Överföring kapitalandelsfond   -11 906 11 906   0
Transaktioner med ägare     -207 507 300
Årets resultat     21 076 -330 20 746
Belopp vid årets utgång 4 000 67 579 474 004 2 725 548 308

Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Utvecklingsfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 4 000 800 1 161 412 920 13 557 432 438
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:       13 557 -13 557 0
Förändring utvecklingsfond     -526 526   0
Årets resultat         33 198 33 198
Belopp vid årets utgång 4 000 800 634 427 004 33 198 465 636

Förändring av eget kapital

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att  till förfogande 
stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 427 003 790
årets vinst 33 198 395
 460 202 185
 
disponeras så att  i ny 
räkning överföres 460 202 185

Koncernens och moderbolagets 
resultat och ställning i övrigt fram-
går av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassafl ödes-
analyser med noter.
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Anläggningstillgångar        
         
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för forsknings- och  utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 11 5 974  9 016  
Koncessioner, patent, licenser, varumärken  samt liknande rättigheter 12 617  817  
   6 591  9 833   
        
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark 13 0  192  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 1 153  3 037  
Förbättringsutgift på annans fastighet 15 369  1  
Inventarier, verktyg och installationer 16 5 646  7 085  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 17 0  0  
    7 168  10 316  
        
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i intresseföretag 20, 21 332 331  344 237  
Andra långfristiga värdepappersinnehav 22 25 690  22 413  
Uppskjuten skattefordran 24 1 419  2 062  
    359 440  368 712
Summa anläggningstillgångar   373 199  388 861    
        
Omsättningstillgångar        
         
Varulager m m        
Råvaror och förnödenheter   2 443  3 317  

Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar   14 954  16 287  
Aktuella skattefordringar   2 962  1 911  
Övriga fordringar   1 279  2 211  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   6 953  7 419  
    26 148  27 827

Kortfristiga placeringar        
Övriga kortfristiga placeringar 23 161 460  163 896  
         
Kassa och bank  63 827  21 717
Summa omsättningstillgångar   253 878  216 756

SUMMA TILLGÅNGAR   627 077  605 617

EGET KAPITAL OCH SKULDER        
   
Eget kapital      

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare        
Aktiekapital   4 000  4 000  
Kapitalandelsfond   67 579  79 485  
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat   474 004  441 229  
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   545 583  524 714    

Innehav utan bestämmande inflytande        
Innehav utan bestämmande inflytande   2 725  2 548  

Summa eget kapital   548 308  527 262

Avsättningar       
Avsättningar för uppskjuten skatt   938  1 229
   
Långfristiga skulder       
Skulder till koncernföretag   11 000  11 000 
   
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder   13 338  12 171  
Skulder till koncernföretag   929  830  
Övriga skulder   2 873  3 048  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 49 691  50 078  
  66 831  66 127

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   627 077  605 617

Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

Årsredovisning
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Resultatutveckling 2016 2017 2018 2019 2020 

Intäkter      
Annonser 113 657 103 128 93 971 82 264 68 736
Upplaga 91 638 91 086 92 439 94 685 99 234
Övrigt 50 211 50 263 63 509 68 610 79 594
Summa intäkter 255 506 244 477 249 919 245 559 247 564
Förändring från föregående år, % 1,5 -4,3 2,5 -1,7 0,8 

Kostnader      
Personalkostnader -120 660 -123 741 -116 842 -119 720 -115 398
Övriga kostnader -122 573 -138 637 -140 917 -132 300 -120 391
Summa kostnader (exkl. planenliga avskr) -243 233 -262 378 -257 759 -252 020 -235 789
Förändring från föregående år, % 1,3 -4,4 1,5 2,2 6,4 
Planenliga avskrivningar -7 377 -6 964 -7 307 -8 734 -8 194 
Övriga rörelsekostnader - - - - - 
Rörelseresultat 4 897 -24 865 -15 147 -15 195 3 581 
Finansnetto 27 465 47 003 23 340 24 448 18 488 
Resultat efter finansiella poster ***) 32 362 22 138 8 193 9 253 22 069  
  
Balansräkning i sammandrag      
Anläggningstillgångar 353 507 351 160 362 680 388 860 373 199
Omsättningstillgångar 220 692 259 495 237 877 216 758 253 878
Summa tillgångar 574 199 610 655 600 557 605 618 627 077 
Eget kapital inkl minoritetsintresse 482 491 504 939 515 239 527 262 548 308
Långfristiga skulder, avsättningar 16 691 15 688 12 884 12 229 11 938
Kortfristiga skulder 75 017 90 028 72 434 66 127 66 831
Summa skulder och eget kapital 574 199 610 655 600 557 605 618 627 077 
Antal anställda 176 170 159 154 151
Soliditet, % 84,0 82,7 85,8 87,1 87,4
Vinstmarginal, % *) 12,7 9,1 3,3 3,8 8,9
Avkastning på eget kapital,  % **) 6,5 4,5 1,8 2,2 3,9
 
      
*) Resultat före skatt / omsättning      
**) Årets resultat / genomsnittligt eget kapital
***) Resultatet är belastat med omställnings-, ombyggnations-, avskrivnings- och nedskrivningskostnader av engångsart enligt nedan.

 2016 2017 2018 2019 2020 
 2 088 15 346 0 0 0

Koncernens fem år i sammandrag

Den löpande verksamheten        
Resultat efter finansiella poster   22 069  9 253
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.   
Avskrivningar   8 194  8 734
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar  0 144
Reavinst(-)/reaförlust (+) finansiella och materiella anläggningstillgångar 4 0
Andel i intressebolagsresultat  11 906 -6 221
Betald skatt   -1 625  1 243
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 40 548  13 153
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Förändring av varulager    874  946
Förändring av kortfristiga fordringar   2 731  4 001
Förändring av kortfristiga skulder   703  -6 307
Kassaflöde från den löpande verksamheten   44 856  11 793
  
Investeringsverksamheten        
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -633 -6 810
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -1 200  -1 144
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -3 277 -18 971
Försäljning av anläggningstillgångar  24 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -5 086  -26 925

Finansieringsverksamheten        
Transaktioner med ägare inom eget kapital  300 640 
Erhållet/lämnat koncernbidrag   -396  -428  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -96  212
         
Årets kassaflöde   39 674  -14 920
         
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar vid årets ingång   185 613  200 533
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar vid årets utgång   225 287  185 613

  2020-01-01 2019-01-01
Tkr  – 2020-12-31 – 2019-12-31

Tkr
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Nettoomsättning   206 170  216 703  
Aktiverat arbete för egen räkning   10  868  
Övriga rörelseintäkter 1 16 150  3 133  
    222 330  220 704
Rörelsens kostnader        
Råvaror och förnödenheter   -36 005  -34 293  
Övriga externa kostnader 2, 3 -99 287  -109 342  
Personalkostnader 4 -81 483  -83 154  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -4 728  -5 672  
    -221 503  -232 461
Rörelseresultat 5 827  -11 757
   
Resultat från finansiella poster         
Resultat från andelar i koncernföretag 6 0  5 000  
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 30 000  15 000  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 886  3 397  
Räntekostnader och liknande resultatposter   -555  -183  
    30 331  23 214
Resultat efter finansiella poster   31 158  11 457

Bokslutsdispositioner 9 3 041  484
Resultat före skatt   34 199  11 941
   
Skatt på årets resultat 10 -1 001  1 616
Årets resultat   33 198  13 557

TILLGÅNGAR         
         
Anläggningstillgångar         
         
Immateriella anläggningstillgångar       
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 11 3 499  6 613  
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 12 617  817  
   4 116  7 430

Materiella anläggningstillgångar       
Byggnader och mark 13 0  192  
Inventarier, verktyg och installationer 16 5 408  5 817  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 369  1  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 17 0  0  
    5 777  6 010

Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i koncernföretag 18, 19 14 785  13 585  
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 20, 21 264 752  264 752  
Andra långfristiga värdepappersinnehav 22 25 690  22 357  
Uppskjuten skattefordran 24 765  1 766  
    305 992  302 460
Summa anläggningstillgångar   315 885  315 900
   
Omsättningstillgångar         
         
Varulager m m       
Råvaror och förnödenheter   2 443  3 317

Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar   14 626  15 885  
Aktuella skattefordringar   2 572  1 202  
Övriga fordringar   960  1 291  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   6 286  6 673  
    24 444  25 051
   
Kortfristiga placeringar       
Övriga kortfristiga placeringar 23 161 460  163 896

Kassa och bank  34 462  0
Summa omsättningstillgångar   222 809  192 264 

SUMMA TILLGÅNGAR   538 694  508 164

Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

  2020-01-01 2019-01-01
Tkr Not – 2020-12-31 – 2019-12-31
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EGET KAPITAL OCH SKULDER         
         
Eget kapital 25, 26     
Bundet eget kapital       
Aktiekapital   4 000  4 000  
Reservfond   800  800  
Fond för utvecklingsutgifter 27 634  1 161  
    5 434  5 961
   
Fritt eget kapital       
Balanserad vinst eller förlust   427 004  412 920  
Årets resultat   33 198  13 557  
    460 202  426 477
Summa eget kapital   465 636  432 438
   
Obeskattade reserver 28 1 099  1 312 
  
Långfristiga skulder       
Skulder till koncernföretag   11 000  11 000  
   
Kortfristiga skulder       
Saldo på koncernkonto   0  11 379  
Leverantörsskulder   11 723  10 189  
Skulder till koncernföretag   9 128  1 435  
Övriga skulder   1 869  1 874  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 38 239  38 537  
Summa kortfristiga skulder   60 959  63 414  
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   538 694  508 164

Den löpande verksamheten       
Resultat efter finansiella poster   31 158  11 457  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet       
Avskrivningar  4 729 5 672 
Reavinst(-)/reaförlust (+) finansiella och materiella anläggningstillgångar  4 6 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   35 891  17 135

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet       
Förändring av varulager  874 946 
Förändring av kortfristiga fordringar   607  6 435  
Förändring av kortfristiga skulder  -2 455 -9 389 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   34 917  15 127
 
Investeringsverksamheten   
Förvärv av dotterbolag  -1 200 -2 300 
Avyttring av dotterbolag  0 40 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -10 -4 387 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1 198 -1 089 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -3 333 -18 971 
Försäljning av anläggningstillgångar  22 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 719 -26 707

Finansieringsverksamheten    
Erhållet/lämnat koncernbidrag  2 828 699
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    2 828  699  
 
Årets kassaflöde   32 026  -10 881
   
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar vid årets ingång   163 896  174 777
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar vid årets utgång   195 922 163 896

Fortsättning

Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31  2020-01-01 2019-01-01
Tkr Not – 2020-12-31 – 2019-12-31

  2020-01-01 2019-01-01
Tkr Not – 2020-12-31 – 2019-12-31
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Årsredovisning
2020 

Redovisnings- och värderingsprinciper

Noter

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upp-
rättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräk-
nas inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärden där inget annat anges.
 
Intressebolaget Fastighetsbolaget Gazette AB redovisar 
enl IFRS men är omräknad till K3.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med  
föregående år.

Intäktsredovisning

Prenumerationsintäkter
Prenumerationsintäkten redovisas linjärt under prenu-
merationstiden.
 
Annonsintäkter
Annonsintäkten redovisas med utgångspunkt från när 
annonsen införs i tidningen eller publicerats på webben, 
TV eller digital skylt.
 
Tryckuppdrag och tjänster
Intäkter redovisas när arbetet utförts och materialet  
levererats eller förbrukats.

Övriga intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhål-
lit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas 
som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för 
rabatter.

Koncernredovisning
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till mark-

nadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger 
verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade mark-
nadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt 
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktio-
ner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster 
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras 
också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskriv-
ningsbehov.
 
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eli-
minerats i koncernresultaträkningen.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Som 
internt upparbetad immateriell tillgång betraktas nor-
malt sett mjukvara i form av väsentliga produktions- 
system med en bedömd livslängd överstigande tre år. 
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagan-
det av en internt upparbetad immateriell anläggnings-
tillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens be-
räknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att 
kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande-
perioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20-33
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 20
Goodwill 20
 
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer     20 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12,5 
Förbättringsutgift på annans fastighet  5-24  

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal i koncernen är operationella, vilket  
innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultat- 
räkningen linjärt över leasingperioden.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaff-
ningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balans-
dagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas 
beräknade försäljningspris minskat med försäljnings-
kostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att in-
kurans i varulagret har beaktats.
 
Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då under-
liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas 
utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bok-
slutsdispositioner.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktio-
ner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kas-
samedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och 
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar 
som är noterade på en marknadsplats och har en kor-
tare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. 
Förändringar i spärrade medel redovisas i investerings-
verksamheten.

Not 1 Övriga rörelseintäkter

Koncernen  2020 2019
Presstöd 11 497 12 344  
Taltidningsstöd 136 90  
Övriga statliga bidrag 22 599 3 981  
Vinst vid avyttring av anläggningstillgång 31 178  
Övriga intäkter 1 269 0  
  35 532 16 593

Moderbolaget  2020 2019
Taltidningsstöd 74 55  
Övriga statliga bidrag 15 172 2 907  
Vinst vid avyttring av materiell 
anläggningstillgång 31 171  
Övriga intäkter 873 0  
  16 150 3 133

Not 2 Leasingavtal

Koncernen  
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 11 107 
tkr (fg år 10 979 tkr). I totalsumman utgör hyra av lokal 10 065 
tkr (fg år 9 912 tkr).
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, 
förfaller till betalning enligt följande:
 2020 2019
Inom ett år 10 910 10 697  
Senare än ett år men inom fem år 19 511 29 622  
Senare än fem år 0 316  
  30 421 40 635

Moderbolaget  
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 10 876 
tkr (fg år 10 785tkr). I totalsumman utgör hyra av lokal 9 997 
tkr (fg år 9 843 tkr).
 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, 
förfaller till betalning enligt följande:
 2020 2019
Inom ett år 10 805 10 591  
Senare än ett år men inom fem år 19 435 29 544  
Senare än fem år 0 316  
  30 240 40 451

Not 3 Arvode till revisorer

Koncernen
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bola-
gets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomför-
andet av sådana övriga arbetsuppgifter.

EY  2020 2019
Revisionsuppdrag 245 249  
Skatterådgivning 29 59  
Övriga tjänster 254 64  
 528 372

Moderbolaget
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bola-
gets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomför-
andet av sådana övriga arbetsuppgifter.

EY  2020 2019
Revisionsuppdrag 215 219  
Skatterådgivning 29 59  
Övriga tjänster 222 56  
 466 333

Not 4 Anställda och personalkostnader

Koncernen  2020 2019
     
Medelantalet anställda    
Kvinnor 56 57
Män 95 97
  151 154
     
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 2 049 2 222  
Övriga anställda 78 144 78 883  
  80 193 81 105 
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och 
verkställande direktör 777 724  
Pensionskostnader för övriga anställda 6 541 7 430  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 25 966 27 808  
  33 284 35 962

Övriga personalkostnader 1 921 2 653
   
Totala löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader 115 398 119 720

Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser utöver redo-
visad pensionsskuld.

Avtal om avgångsvederlag
VD är berättigad att uppbära avgångsvederlag motsvarande lön 
och övriga anställningsförmåner under 12 månader. Gäller vid 
uppsägning från tidningens sida. Pensionsålder från 65 år.

Chefsredaktör/ansvarig utgivare har rätt till ett avgångsveder-
lag motsvarande lön och övriga anställningsförmåner under 12 
månader. Gäller vid uppsägning från tidningens sida. Pensions-
ålder 65 år.

Tilläggsupplysningar
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Moderbolaget  2020 2019

Medelantalet anställda     
Kvinnor 42 41
Män 64 66
  106 105

Löner och andra ersättningar     
Styrelse och verkställande direktör 2 024 2 197  
Övriga anställda 53 974 53 607  
  55 998 55 803

Sociala kostnader     
Pensionskostnader för styrelse och 
verkställande direktör 777 724  
Pensionskostnader för övriga anställda 4 370 5 107  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 18 749 19 242  
  23 896 25 073

Övriga personalkostnader 1 590 2 278
   
Totala löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader 81 483 83 154
  
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 33 % 33 %  
Andel män i styrelsen 67 % 67 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande 
befattningshavare 43 % 43 %  
Andel män bland övriga ledande 
befattningshavare 57 % 57 %  

Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser utöver redo-
visad pensionsskuld. 

Den ordinarie arbetstiden inkluderar vikarier och timanställda 
och har definierats enligt tidsanvändningsstatistiken.

Avtal om avgångsvederlag
VD är berättigad att uppbära avgångsvederlag motsvarande lön 
och övriga anställningsförmåner under 12 månader. Gäller vid 
uppsägning från tidningens sida. Pensionsålder från 65 år.

Chefredaktör/ansvarig utgivare har rätt till ett avgångsveder-
lag motsvarande lön och övriga anställningsförmånder under 
12 månader. Gäller vid uppsägning från tidningens sida. Pen-
sionsålder 65 år.

Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolaget  2020 2019

Andel av årets totala inköp som skett 
från andra företag i koncernen 22,00 %  19,00 %
Andel av årets totala försäljningar som 
skett till andra företag i koncernen 6,00 %  7,00 %

Av bolagets försäljning utgjorde 14 278 tkr (fg år 13 606 tkr) 
försäljning till koncernföretag. Av bolagets inköp utgjorde  
27 544 tkr (fg år 29 727 tkr) inköp från koncernföretag. Inga 
betydande transaktioner har genomförts på andra än mark-
nadsmässiga villkor med sådana närstående parter som defi-
nieras i ÅRL 5. 12a.
    
Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget  2020 2019

Anticiperad utdelning 0 5 000
  0 5 000 

Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag

Koncernen  2020 2019
     
Erhållen resultatandel 18 094 21 221
  18 094 21 221 
  
Moderbolaget  2020 2019
     
Erhållna utdelningar 30 000 15 000
  30 000 15 000  

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen  2020 2019
     
Utdelningar 349 0  
Övriga ränteintäkter 10 27  
Resultat vid försäljningar -167 1 968  
Årets nedskrivning 0 -144  
Återföring av nedskrivning 144 875  
Fondrabatter 522 535  
  858 3 261

Moderbolaget  2020 2019
   
Utdelningar 349 29  
Övriga ränteintäkter 32 24  
Resultat vid försäljningar -16 1 934  
Återföring av nedskrivning 0 875  
Fondrabatter 522 535  
  886 3 397

Not 9 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget  2020 2019

Mottagna koncernbidrag 3 224 1 127  
Lämnade koncernbidrag -396 -428  
Förändring av överavskrivningar 213 -215  
  3 041 484

Not 10 Aktuell och uppskjuten skatt

Koncernen  2020 2019
     
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -574 -8
Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader -352 2 566
Totalt redovisad skatt -926 2 558

Avstämning av effektiv skatt   2020  2019

 Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   21 673   8 825
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -4 638 21,40 -1 889
Ej avdragsgilla kostnader   -95   -221
Ej skattepliktiga intäkter   3 941   4 727
Övrigt -0,10 22 -0,36 32
Schablonintäkt   -156   -128
Förändring uppskjuten skatt   0   37
Redovisad effektiv skatt 4,27 -926 -28,99 2 558

Moderbolaget  2020 2019
     
Skatt på årets resultat
Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader -1 001 1 616
Totalt redovisad skatt -1 001 1 616

Avstämning av effektiv skatt   2020  2019

 Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   34 199   11 941
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -7 319 21,40 -2 555
Ej avdragsgilla kostnader   -36   -207
Ej skattepliktiga intäkter   6 458   4 466
Övrigt   51   43
Schablonintäkt   -155   -130
Redovisad effektiv skatt 2,93 -1 001 -13,54 1 616

Not 11 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten

Koncernen  2020-12-31 2019-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 17 563 11 753  
Inköp 632 5 810  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 195 17 563

Ingående avskrivningar -8 547 -4 615  
Årets avskrivningar -3 675 -3 932  
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 222 -8 547

Utgående redovisat värde 5 974 9 016

Moderbolaget  2020-12-31 2019-12-31
      
Ingående anskaffningsvärden 15 027 11 639  
Inköp 10 3 388  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 037 15 027

Ingående avskrivningar -8 414 -4 555  
Årets avskrivningar -3 124 -3 859  
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 538 -8 414

Utgående redovisat värde 3 499 6 613

Not 12 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter

Koncernen  2020-12-31 2019-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 1 000 0  
Inköp 0 1 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 000 1 000

Ingående avskrivningar -183 0  
Årets avskrivningar -200 -183  
Utgående ackumulerade avskrivningar -383 -183 

Utgående redovisat värde 617 817

Moderbolaget 2020-12-31 2019-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 1 000 0  
Inköp 0 1 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 000 1 000

Ingående avskrivningar -183 0
Årets avskrivningar -200 -183  
Utgående ackumulerade avskrivningar -383 -183 

Utgående redovisat värde 617 817

Not 13 Byggnader och mark

Koncernen  2020-12-31 2019-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 325 325  
Omklassificeringar -325 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 325
     
Ingående avskrivningar -132 -116  
Omklassificeringar 132 0  
Årets avskrivningar 0 -16  
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -132 
   
Utgående redovisat värde 0 192

Moderbolaget  2020-12-31 2019-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 325 325  
Omklassificeringar -325 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 325
     
Ingående avskrivningar -133 -116  
Omklassificeringar 133 0  
Årets avskrivningar 0 -16  
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -133 
   
Utgående redovisat värde 0 192
     
Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen  2020-12-31 2019-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 129 129 132 118  
Försäljningar/utrangeringar -28 -2 989  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 129 101 129 129
     
Ingående avskrivningar -126 092 -127 194  
Försäljningar/utrangeringar 28 2 989  
Årets avskrivningar -1 884 -1 887  
Utgående ackumulerade avskrivningar -127 948 -126 092
   
Utgående redovisat värde 1 153 3 037  

Not 15 Förbättringsarbeten annans fastighet

Koncernen  2020-12-31 2019-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 2 780 3 244  
Inköp 201 0  
Försäljningar/utrangeringar 0 -464  
Omklassificeringar 325 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 306 2 780
     
Ingående avskrivningar -2 779 -2 976  
Försäljningar/utrangeringar 0 464  
Omklassificeringar -133 0  
Årets avskrivningar -26 -267  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 937 -2 779
   
Utgående redovisat värde 369 1
   
Moderbolaget  2020-12-31 2019-12-31  
   
Ingående anskaffningsvärden 2 780 3 244  
Inköp 201 0  
Försäljningar/utrangeringar 0 -464  
Omklassificeringar 325 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 306 2 780
     
Ingående avskrivningar -2 779 -2 976  
Försäljningar/utrangeringar 0 464  
Omklassificeringar -133 0  
Årets avskrivningar -26 -267  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 937 -2 779
   
Utgående redovisat värde 369 1
   
Not 16 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen  2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 65 307 73 398  
Inköp 1 131 1 144  
Försäljningar/utrangeringar -159 -9 432  
Omklassificeringar 0 197  
Erhållna bidrag -133 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 146 65 307
 
Ingående avskrivningar -58 222 -65 206  
Försäljningar/utrangeringar 131 9 432  
Årets avskrivningar -2 409 -2 448  
Utgående ackumulerade avskrivningar -60 500 -58 222  
  
Utgående redovisat värde 5 646 7 085
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Årsredovisning
2020 

Moderbolaget  2020-12-31 2019-12-31  
   
Ingående anskaffningsvärden 32 558 39 500  
Inköp 1 131 1 091  
Försäljningar/utrangeringar -99 -8 230  
Omklassificeringar 0 197  
Erhållna bidrag -134 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 456 32 558

Ingående avskrivningar -26 740 -33 623  
Försäljningar/utrangeringar 71 8 230  
Årets avskrivningar -1 379 -1 348  
Utgående ackumulerade avskrivningar -28 048 -26 740
   
Utgående redovisat värde 5 408 5 817

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningar

Koncernen  2020-12-31 2019-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 0 197 
Inköp   0 
Omklassificeringar 0 -197 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0
   
Utgående redovisat värde 0 0

Moderbolaget  2020-12-31 2019-12-31  
   
Ingående anskaffningsvärden 0 197 
Inköp   0 
Omklassificeringar 0 -197 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Utgående redovisat värde 0 0

Not 18 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget  2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 13 585 11 331 
Inköp 1 200 2 300 
Försäljningar 0 -46 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 785 13 585

Utgående redovisat värde 14 785 13 585

Not 19 Specifikation andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Namn Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört
 andel andel andelar värde
VK Radio AB 100% 100% 5 000 500
Mediehuset i Umeå AB 100% 100% 1 000 7 074
Daily Print i Umeå AB 100% 100% 1 000 100
Folkbladet i 
Västerbotten AB 91% 91% 18 200 3 600
Fiber8 AB 100% 59,09% 8 500 3 511
        14 785

   Eget 
  Org.nr Säte kapital Resultat
VK Radio AB 556462-7551 Umeå 530 -9  
Mediehuset i Umeå AB 556609-3232 Umeå 1 105 1  
Daily Print i Umeå AB 556681-9958 Umeå 2 050 1  
Folkbladet i 
Västerbotten AB 556497-7378 Umeå 20 613 1 965  
Fiber8 AB 559173-6888 Umeå 1 964 -1 384  

Not 20 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncernen  2020-12-31 2019-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 344 237 338 016  
Andel i resultat 18 094 21 221  
Utdelning -30 000 -15 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 332 331 344 237

Utgående redovisat värde 332 331 344 237

Moderbolaget  2020-12-31 2019-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden  264 752 264 752
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 264 752 264 752

Utgående redovisat värde 264 752 264 752

Not 21 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag

Koncernen

Namn Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört
 andel andel andelar värde
Fastighetsbolaget 
Gazette AB 50 50 2 635 500 332 331
       332 331

 Org.nr Säte Eget kapital Resultat
Fastighetsbolaget
Gazette AB 556674-5732 Umeå 797 607 112 407

Moderbolaget

Namn Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört
 andel andel andelar värde
Fastighetsbolaget
Gazette AB 50 50 2 635 500 264 752
       264 752

 Org.nr Säte Eget kapital Resultat
Fastighetsbolaget
Gazette AB 556674-5732 Umeå 797 607 112 407

Uppgifter om resultat och ställnng för Fastighetsbolaget  
Gazette AB ovan baseras på bolagets årsredovisning upprättad 
enligt IFRS, men har omräknats till K3 vid beräkning av resultat-
andel enligt kapitalandelsmetoden som inkluderas i VK Medias 
resultat.

Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen  2020-12-31 2019-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 22 682 3 711 
Inköp 3 333 18 971 
Försäljningar -200 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 815 22 682
   
Ingående nedskrivningar -269 -125  
Återförda nedskrivningar 144 0  
Årets nedskrivningar 0 -144  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -125 -269
     
Utgående redovisat värde 25 690 22 413 
   
Moderbolaget  2020-12-31 2019-12-31  
   
Ingående anskaffningsvärden 22 482 3 511 
Inköp 3 333 18 971 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 815 22 482

Ingående nedskrivningar -125 -125  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -125 -125
   
Utgående redovisat värde 25 690 22 357

Not 23 Aktier och andelar, omsättningstillgångar

Koncernen

Namn Anskaffnings- Bokfört Marknads- 
 värde värde värde
Kortfristiga placeringar 161 460 161 460 188 172 
 161 460 161 460 188 172

Moderbolaget

Namn Anskaffnings- Bokfört Marknads- 
 värde värde värde
Kortfristiga placeringar 161 460 161 460 188 172 
 161 460 161 460 188 172

Not 24 Uppskjuten skattefordran

Koncernen  2020-12-31 2019-12-31
     
Belopp vid årets ingång 2 062 150  
Årets förändring -643 1 912  
Belopp vid årets utgång 1 419 2 062  

Moderbolaget  2020-12-31 2019-12-31  
   
Belopp vid årets ingång 1 766 150  
Årets förändring -1 001 1 616  
Belopp vid årets utgång 765 1 766

Not 25 Antal aktier och kvotvärde

Moderbolaget  Antal aktier Kvotvärde

Antal A-aktier 40 000 100
 40 000 

Not 26 Disposition av vinst eller förlust

Moderbolaget   2020-12-31  

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:  
   
balanserad vinst  427 004
årets vinst  33 198
   460 202

disponeras så att i ny räkning överföres  460 202

Not 27 Fond för utvecklingsutgifter

Moderbolaget  2020-12-31 2019-12-31
     
Belopp vid årets ingång 1 161 1 102  
Avsättning till fonden under räkenskapsåret 10 636  
Avskrivning av aktiverade tillgångar -536 -578  
Belopp vid årets utgång 634 1 161

Not 28 Obeskattade reserver

Moderbolaget  2020-12-31 2019-12-31
     
Ackumulerade överavskrivningar 570 783  
Periodiseringsfond 2016 353 353  
Periodiseringsfond 2017 176 176  
 1 099 1 312

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen  2020-12-31 2019-12-31
     
Semesterlöneskuld 12 028 11 928  
Sociala avgifter 10 465 9 066  
Omstruktureringskostnader 0 732  
Övriga upplupna personalkostnader 2 191 1 768  
Abonnemangsskuld 22 464 23 056  
Övriga poster 2 543 3 528  
 49 691 50 078
   
Moderbolaget  2020-12-31 2019-12-31  
   
Semesterlöneskuld 8 736 8 567  
Sociala avgifter 7 684 6 338  
Övriga upplupna personalkostnader 1 369 1 228  
Abonnemangsskuld 18 203 18 487  
Övriga poster 2 248 3 185  
Omstruktureringskostnader 0 732  
  38 239 38 537
  
Not 30 Ställda säkerheter

Koncernen  2020-12-31 2019-12-31
     
För skulder till kreditinstitut:    
Företagsinteckningar, generell pantsättning 50 000 30 000
  50 000 30 000
    
Moderbolaget  2020-12-31 2019-12-31  
   
För skulder till kreditinstitut:   
Företagsinteckningar, generell pantsättning 50 000 30 000  
  50 000 30 000 

Not 31 Uppgifter om moderföretag

Moderbolaget

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och 
som upprättar koncernredovisning är Stiftelsen VK Press med 
organisationsnummer 894001-2993 med säte i Umeå.

Umeå den 24 mars 2021

Agneta Marell-Molander
Ordförande

Jimmie Näslund
Verkställande direktör

Ulf Isaksson

Maria Kröger

Nils-Gunnar From

Carin Mannberg-Zackari

Bernt Olufsen

Kent Johnsson
Arbetstagarrepresentant

Jan Johansson
Arbetstagarrepresentant

sida fjorton av sexton



Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för Västerbottens-Kurirens Media Aktie-
bolag för räkenskapsåret 2020. Bolagets årsredovisning 
ingår på sidorna 6-14 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens fi-
nansiella ställning per den 31 december 2020 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året en-
ligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är för-
enlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer  
resultaträkningen och balansräkningen för moderbola-
get och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar  
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet  
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till  
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo- 
visning och koncernredovisning som inte innehåller några  
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktö-
ren för bedömningen av bolagets och koncernens för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören  
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något  
av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om  
att årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig-
heter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de  
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 

i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, fel-
aktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verk-
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser  
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga  
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen  
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp-
lysningarna i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som in-
hämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, däribland upplysningarna, och om års-
redovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för  
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för  
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.  
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande 
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Västerbottens-
Kurirens Media Aktiebolag för räkenskapsåret 2020 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst  
eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar sty-
relsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet  
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder- 
bolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en be-
dömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av moderbola-
gets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och kon-
cernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verk-
ställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen  
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland  
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att  
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med ak-
tiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professi-
onellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på  
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana  
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är rele-
vanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner  
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Till bolagsstämman i Västerbottens-Kurirens Media Aktiebolag, org. nr 556009-4251 

Patric Birgersson 
Auktoriserad revisor

Jonas Wiberg
Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 mars 2021

sida femton av sexton
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