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Större, fl er – och bätt re. Så kan vi summera vårt VK 
Media när vi stängde böckerna för verksamhetsåret 
2021. Ett  år som – fortsatt  hårt påverkat av pande-
min – bjöd på såväl prenumerations- som annons-
framgångar, samt ett  förvärv som till stor del kom att  
prägla vår verksamhet.

Det var i slutet på februari 2021 VK Media kunde slut-
föra förvärvet av fådagarstidningsgruppen Tidningar i 
Norr och därigenom ytt erligare stärka vår journalistiska 
bevakning av Västerbott en (plus en bit av Ångerman-
land). Via titlarna Västerbott ningen, Västerbott ens Mel-
lanbygd, Lokaltidningen och Nordsverige förlängde vi 
våra redaktionella och kommersiella armar ut i geografi er 
i spridningsområdet där vårt genomslag inte varit som 
allra starkast. För koncernens del kunde vi också utvinna 
skalfördelar och eff ektiviseringar som annars hade varit 
svåra att  uppnå. Ett  plus ett  blev tre.

Förvärvet och integreringen av verksamheten blev ett  
symboliskt viktigt fokus under en svårbedömd tid. Pan-
demin tog under 2021, efter en liten konstpaus, ny fart 
och de bedömningar som lagts inför året provtrycktes 
rejält, vilket prövade vår verksamhet både internt och 
ut mot marknaden. Men inget ont som inte har något 
gott  med sig; VK Medias duktiga och lojala personal vi-
sade återigen att  vi snabbt kan anpassa oss efter nya 
förutsätt ningar och ställa om utan att  det går ut över 
leveransen.

Historisk tröskel
Samhällets digitaliseringsresa fortgår i oförtruten och 

hög takt. Pandemin skruvade upp tempot ytt erligare och 
tvingade även de mest konservativa att  pröva sina digi-
tala vingar. Dett a slog förstås också igenom i vår vardag, 
där VK Media som koncern gjorde en kanske större digital 
förfl ytt ning ett  enskilt år än vad som tidigare någonsin 
skett . Som symbolisk händelse klev vår största tidnings-
titel Västerbott ens-Kuriren över en historisk tröskel när 
den digitala upplagan slutligen passerade den tryckta, 
och på annonssidan täckte den digitala intäktsökningen 
upp för tappet i print. 

Värdet av att  ha en stark digital position kan överhuvud-
taget inte överskatt as och dett a arbetar vi dagligen på 
att  förvalta och utveckla. Våra kunder – såväl läsare som 
annonsörer – väntar sig en ständigt förbätt rad digital 
upplevelse och det är vår plikt att  försöka möta dett a. 
Samtidigt är vi förstås stolta över våra starka print-
produkter, alla tryckta i vårt kompetenta tryckeri, som 
mer än väl fyller sitt  demokratiska syfte inte minst i de 
lite äldre målgrupperna.

Starkare under året
Framgångarna i vår kärnverksamhet syns också i siff -
rorna; vårt EBITDA på drygt 9 mkr är jämförelsevis bra 
även över en lite längre VK Media-cykel. Läser vi sedan 
längst ned i resultaträkningen – efter fi nansiella poster 
och skatt  – syns historiskt starka 142 mkr; en notering 
präglad av engångshändelser i vårt innehav i fastighets-
bolaget Gazett e samt tack vare gynnsam utveckling i vår 
fi nansportfölj.

En stark fi nansiell position kan aldrig överskatt as, och 
att  lämna 2021 väsentligt starkare än vi gick in i det-
samma skänker företagets organisation en känsla av 
tillfredsställelse och stolthet. Adderar man till det att  
VK ökat sin upplaga för tredje året i rad, att  Folkbladet 
vänt sin upplagetrend i positiv bemärkelse, att  vår läsar-
intäkt fortsätt er växa och att  vi hade reell organisk 
annonstillväxt – ja, då får laget sträcka på sig lite extra 
över VK Medias 2021.

Vi är på rätt  väg, och även om resan fortsatt  är lång 
och utmanande har vi tagit ytt erligare ett  kliv i rätt  rikt-
ning.

Större, fl er – och bätt re
En stark fi nansiell position 
kan aldrig överskatt as, och 
att  lämna 2021 väsentligt 
starkare än vi gick in i det-
samma skänker företagets 
organisation en känsla av 
tillfredsställelse och stolthet.

Jimmie Näslund
Verkställande direktör VK Media
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2021 blev året då vi gick från två till sex titlar, tog 
stora kliv mot ett  mer datadrivet arbetssätt  och bi-
drog till ett  ökat samarbete såväl internt som externt. 

VK Medias förvärv av mediebolaget Tidningar i Norr AB 
innebar att  året präglades av att  förbereda för och im-
plementera dessa fyra titlar på koncernens tekniska 
platt formar. Viktiga förberedelser gjordes i form av att  
bygga ett  content management system, CMS, för att  im-
plementationen av de fyra nya sajterna skulle ske på ett  
smidigt och kostnadseff ektivt sätt . 

Under året fl ytt ade vi ett  antal tjänster till så kall-
lad managed hosting för att  minimera tekniskt underhåll, 
samtidigt som tjänsterna automatiskt får säkerhetsupp-
dateringar. Vi påbörjade även ett  större arbete med att  
släcka gammal infrastruktur och fl ytt a fl er kringtjänster 
in i vår nya digitala platt form.

Läsaren i fokus
Team Data har jobbat med att  utveckla en data- och 
analysplatt form med syfte att  vara koncernens “källa till 
sanning”. Under 2021 har användningen av platt formen 
ökat stort på alla avdelningar. Dett a har lett  till eff ekti-
vare processer, beslutsstöd samt ökade insikter om våra 
kunders beteenden. 

Tack vare den motor som byggts för personalisering 
utökades sajterna med en funktion som rekommenderar 
relevant material till läsarna beroende på vilken kommun 
varje användare läser mest om. 

Vi har nu en pool av kunder och användare som rekry-
terats till VK Medias Framtidspanel. Tack vare den kan 
vi kontinuerligt ställa frågor i form av enkäter och in-
tervjuer för att  bätt re förstå användarnas upplevelse av 
våra produkter och tjänster. 

Samarbete mellan avdelningar
VK Media Next har i projekt och andra konstellationer 
jobbat med att  öka samarbetet mellan olika avdelningar. 
I ett  projekt har fl era avdelningar jobbat tillsammans 
för att  förstå yngre kunders läs- och köpbeteenden för 
att  kunna utveckla redaktionellt innehåll för dessa mål-
grupper. 

Vi har nära samarbeten med NWT:s data och analys-
team, samt andra branschsamarbeten i frågor om teknik 
och webbutveckling, unga målgrupper och UX. 

Ett  samarbete med studenter på Civilingenjörsutbild-
ningen vid Umeå Universitet ledde till att  vi efter deras 
projektrapport kunde ta viktiga actions. 

Under året har nöjessajten Umeå X avvecklats på ett  
strukturerat sätt .

Stora kliv för VK Media Next

Marie Albinsson
Projektchef/Aff ärsutvecklare 
VK Media

Vi har nu en pool av kunder 
och användare som rekryte-
rats till VK Medias Framtids-
panel. Tack vare den kan vi 
kontinuerligt ställa frågor 
i form av enkäter och inter-
vjuer för att  bätt re förstå 
användarnas upplevelse av 
våra produkter och tjänster. 
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Gillas av umeauniversitet och andra



sida fem av tjugo

Gazett e redovisar ett  resultat efter fi nansnett o på 119 
miljoner kronor att  jämföra med 142 miljoner 2020.

Under året har fokus varit att  verkställa en ny strategi 
och skapa bästa möjliga förutsätt ningar för Gazett es 
framtid. Det innebär bland annat en omstrukturering 
och fortsatt  koncentration av fastighetsbeståndet till 
universitets- och sjukhusområdet.

I mitt en av februari avytt rades bostadsfastigheten 
Etern 5 och under hösten genomfördes en fastighets-
försäljning på Umedalen (Backen 8:1 och Backen 8:4). 
Kapitalet som frigörs vid transaktionerna möjliggör nya 
investeringar i såväl befi ntligt bestånd som eventuella 
framtida förvärv och kan därmed långsiktigt säkerstäl-

la en fortsatt  stabil avkastning. Under året har inves-
teringsbeslut tagits avseende om- och nybyggnad av 
hyresrätt er i Byggnad 11 vid sjukhusområdet samt upp-
gradering av lokaler i Kunskapens Hus. 

Hyresintäkterna har minskat med 19 procent jämfört 
med 2020 på grund av att  fastighetsbeståndet minskat 
i och med de försäljningar som beskrivs ovan. Realisa-
tionsvinsterna uppgår till 83,3 mkr enligt IFRS-standard 
och ingår i redovisat resultat efter fi nansiella poster 
enligt tabellen nedan. Resultatet belastas såväl 2021 
som tidigare år med kostnader för verksamhetsanpass-
ningar och underhåll i samband med dessa. 

Bolaget gynnas fortsatt  av dagens relativt låga rän-
tenivåer.

Eff ektivisering, hållbarhetspris och renovering. Så 
sammanfatt as 2021 för Daily Print, ett  tryckeri som 
numera kan titulera sig som prisvinnande även i miljö-
arbetet.

Året för Daily Print präglades av två saker; dels så klart 
corona men det tuff aste för verksamheten blev den 
totala omkastning av produktionen av kvällstidningarna. 
Inledningsvis trodde vi inte att  det skulle vara möjligt 
att  ge ut en ”kvällstidning” som trycktes före morgon-
tidningarna. Men efter möten och förhandlingar runt avtal 
och distributionslösningar blev saken till sist klar, och 
vi står nu med en mer eff ektiv produktion och ett  bätt re 
slutpris gentemot våra kunder. 

Sedan förändringen infördes i mitt en av 2021 har det 
tuff a produktionsschemat fungerat otroligt bra, med 
kunder som är nöjda med produktionen såväl som leve-
ranstiderna.

Prisbelönt hållbarhetsarbete
Utöver det innebar 2021 även att  tryckeriet belönades 
med ett  av WAN-IFRA:s fi naste priser i tävlingen Print 
Innovation: priset för Sustainability Innovation för vårt 
arbete med energibesparing i tryckeriet. Det är vi väldigt 
stolta över och har många medarbetare att  tacka för!

Vi har även lyft andra avseenden i den interna miljön 
och renoverat en del gemensamhetsytor, vilket upplevts 
som positivt av tryckeriets medarbetare. Till sist ser vi 
också tillbaka på en del pensions-
avgångar, där vi tagit farväl av 
långvariga och kära kollegor.

Flerårsöversikt* (Tkr) 2021 2020 2019
Hyresintäkter 113 810 140 560 146 976
Resultat efter 
fi nansiella poster 119 048 141 977 68 946
Balansomslutning 1 664 729 2 002 944 1 926 922
Soliditet (i %) 52,9 39,8 38,7

Fastighetsbolaget Gazett e AB

*) Uppgifter om resultat och ställning för Fastighetsbolaget Ga-
zett e AB ovan baseras på bolagets årsredovisning upprätt ad enligt 
IFRS, men har omräknats till K3 vid beräkning av resultatandel en-
ligt kapitalandelsmetoden som inkluderas i VK Medias resultat. Se 
vidare under våra redovisningsprinciper och not 7 respektive 23.

FO
TO

: 
B

A
LT

IC
G

R
U

PP
EN

Thomas Sandström
Teknik- och produktionschef 
Daily Print

Ett  eff ektivt och hållbart 
tryckeri

Nya möjligheter 
skapas för Gazett e

Daily Print belönades under året med ett  av branschens fi naste priser för arbetet med energibesparing i tryckeriet.
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Det senaste året har Västerbott ens-Kuriren visat 
toppresultat både vad gäller tillväxt i antal prenu-
meranter och i bra, kvalitativ journalistik. ”Guld-
spadevarning” skrev Fojo i sitt  lokala nyhetsbrev om 
vår granskning av universitetet, sexuella trakasserier 
och hur universitetet köpt ut medarbetare.

Det har varit utmanande tider för oss alla, med en 
coronapandemi som inte riktigt vill släppa greppet. Just 
därför är vi extra stolta över de granskningar vi gjort 
under året. Att  granska makten och göra skillnad i sam-
hället är den viktigaste uppgiften för journalistiken. 

Vår granskning av utköp och hur man hanterat sexu-
ella trakasserier på Umeå universitet har fått  ett  stort 
genomslag, och universitetet har bland annat vidtagit 
brådskande åtgärder och sjösatt  en extern utredning. 
Även vår granskning av Umeå socialtjänsts hantering av 
ett  fall med en utsatt  fl icka har lett  till en utredning – 
och att  visselblåsartjänsten ska ses över.

Plats för allas röster
Men lokaljournalistik handlar inte bara om att  granska 
makten, det innebär också att  skildra samhället vi lever i, 
så att  alla vi som bor här förstår mer av varandras liv och 
förutsätt ningar. 

Det gör vi bland annat genom våra helgreportage 
och vårt superlokala innehåll under vinjett en Nära, 

där vi under året kunnat berätt a om fl era olika sätt  att  
leva. Om nyblivna bybor som hitt at sitt  drömhus i glesbyg-
den, om pappan som varit hemma med sina barn i fyra år.

Men vi gör det också genom att  bereda plats för al-
las röster på vår insändar- och debatt sida. Det var till 
exempel till VK:s debatt sida som en läkare i Tärnaby först 
vände sig med sina upplevelser av att  vara gravid i fj äll-
världen, i en tid när Lycksele BB stängs. Genom att  lyfta 
olika röster bidrar vi till samhällsförändring.

Historisk förändring
VK är på god väg att  göra den digitala omställningen, det 
visar bland annat det faktum att  antalet digitala pre-
numeranter nu passerat antalet tidningsprenumeranter. 
Det är en historisk förändring vi sett  det senaste året.

Tre år i rad har VK ökat det totala antalet prenume-
ranter. Ökningen fortsätt er även under 2021 – vår nya 
upplaga enligt TS kommer att  bli 32 000. Det är en ökning 
med 1 400 prenumeranter. Dett a har bland annat skett  
genom en långsiktig satsning på granskningar och 
fördjupningar, samt genom att  lyfta den lokala journa-
listiken – men vi har också under året genomfört ett  
uppmärksammat projekt riktat mot prenumeranter i 
åldersgruppen 18-45. Där lyckades vi under 2021 få 1825 
nya digitala prenumeranter, och 70 procent av alla våra 
nya prenumeranter under året var under 45 år. Dett a kan 
visa sig oerhört viktigt för framtiden.

Jessica Wennberg
Chefredaktör och ansvarig 
utgivare VK

Journalistik som påverkar 
och växer

Men lokaljournalistik handlar 
inte bara om att  granska 
makten, det innebär också 
att  skildra samhället vi lever 
i, så att  alla vi som bor här 
förstår mer av varandras liv 
och förutsätt ningar.

”

Under tre år i rad har VK ökat det totala antalet prenumeranter, dessutom har antalet digitala prenumeranter nu passerat antalet tidningsprenumeranter. En ökning med 1 400 
prenumeranter innebär att  tidningens upplaga blir 32 000, enligt TS.
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sida sju av tjugo

2021 var året då Folkbladet vände trenden. Vid slutet 
av 2021 hade Folkbladet fl er prenumeranter än året 
dessförinnan. Det är det senaste beviset för att  en 
långsiktig och målmedveten satsning betalar sig. Vi 
har bromsat tappet, vänt kurvan och ser nu framåt 
mot att  nå än fl er prenumeranter.

Ökningen var inte så stor men trendbrott et och den 
signal den gav var värdefull. En förutsätt ning för att  
lyckas har varit vårt fokus på lokal, unik, granskande 
journalistik. För en liten redaktion kräver det hårda prio-
riteringar. 

Ett  kvitt o på att  vi gjort rätt  val är att  Folkbladet och 
vår reporter Camilla Stenlund belönades med Publicist-
klubbens grävpris ”Silversleven” för en granskning av ar-
betsmiljön inom Skellefteå kommun. En granskning som 
ledde till att  kommunen gjorde egna utredningar och 
förändrade sina rutiner.

Nyheter från hela Västerbott en
Under 2021 har vi bland annat granskat bristerna i 
kvinnosjukvården i regionen och den ständigt hotade 
BB-avdelningen i Lycksele. Vi har även titt at närmare 
på det som arbetsgivarna i kommunerna kallar hälso-
scheman, men som mest verkar skapa ohälsa, och vi har 

skildrat de starka motsätt ningarna inom fackförbundet 
Kommunal.

Men vi har gjort mycket mer: Vi har kommit ut med 
357 nummer av Folkbladet under årets 365 dagar och 
producerat över 12 000 tidningssidor.

På folkbladet.nu har vi publicerat över 13 000 artiklar (TT-
artiklar och texter skrivna av vår textrobot borträknade).

Vi har varit på plats och rapporterat från samtliga 15 
kommuner i Västerbott ens län och olika åsikter har fått  
komma till tals i över 1 400 debatt artiklar, insändare eller 
ledare.

Når yngre läsare
Med tydliga mål för vår journalistik och uppbackade av 
läsardata skriver vi nu fl er artiklar som är relevanta för 
en yngre målgrupp. Under 2021 ökade Folkbladet antalet 
prenumeranter under 45 år med över 160. Det var en vik-
tig orsak till att  vi överträff ade prenumerationsmålet och 
därmed står bätt re rustade för framtiden.

Nu går arbetet vidare. Under valåret 2022 är vår upp-
gift viktigare än någonsin tidigare. Vi vill nå nya läsare 
och det gör vi tack vare angelägen journalistik och ett  
nära samarbete med vår marknadsavdelning.

Med fl er informerade och engagerade länsbor kan vi 
tillsammans göra Västerbott en lite bätt re.

Prenumeranterna har blivit fl er 
– och är yngre

Erik Isberg
Chefredaktör och ansvarig 
utgivare Folkbladet

Under 2021 ökade Folkbladet 
antalet prenumeranter under 
45 år med över 160. Det var 
en viktig orsak till att  vi över-
träff ade prenumerationsmålet 
och därmed står bätt re rus-
tade för framtiden.

”

Fokus på lokal, unik och granskande journalistik och en målsätt ning att  nå fl er yngre läsare förde med sig att  Folkbladets prenumeranter ökade i antal under året. Nyhetschef Moa Bjurner 
och Erik Isberg, chefredaktör och ansvarig utgivare, ser fram emot att  nå ännu fl er läsare under valåret 2022.
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Förändring och utveckling är ord som bäst beskriver 
år 2021 för Tidningar i Norr: Lokaltidningen, Väster-
bott ningen, Nordsverige och Mellanbygden. Året har 
innefatt at en eff ektiv och lyckad integration, som för-
fl utit parallellt med fantastisk journalistik, där vi rap-
porterat från sammanlagt 426 orter.

Den 15 mars gick VK Media in som ny majoritetsägare i 
Tidningar i Norr och med det ny styrelse och ledning. Vd 
Jimmie Näslund när aff ären off entliggjordes:

”Vi vill nå så många som möjligt med vår journalistik 
både i stad och på landsbygd. Förvärvet av Tidningar i 
Norr komplett erar vårt erbjudande och stärker den am-
bitionen ytt erligare. Vi ser att  deras framgångar ligger 
i närhet till sina respektive marknader och dess läsare, 
den huvudinriktningen ligger fast”.

Många stora förändringar
Arbetet med att  integrera Tidningar i Norr med VK Media 
pågick intensivt under april-oktober. Ett  viktigt mål var 
att  samordna och eff ektivisera verksamheterna på ett  
klokt sätt . Det har bland annat innefatt at nya system, ny 
organisation, fl ytt  av lokaler från Ersboda till VK Media-
huset, nya arbetskamrater och regelverk, nya sajter och 
appar, nya säljresurser och marknadsarbete. 

Enbart utvecklingsarbetet med de nya sajterna och 
apparna innebar 2300 arbetstimmar, ett  arbete som 
utan samgåendet hade varit svårt att  genomföra. Arbe-
tets långsiktiga betydelse, vikten av att  digitalisera tit-
larnas verksamhet, kan inte nog understrykas. 

Mediestöden är fortsatt  viktiga för verksamheten och 
företaget vände utvecklingen och fi ck utökat stöd för 
Mellanbygden. Två av våra fyra titlar nådde därmed den 
viktiga gränsen 3 000 prenumererade exemplar (Lokal-
tidningen och Mellanbygden). Dett a inte minst tack vare 
ett  intensivt arbete kring prenumerationsförsäljning där 
nya möjligheter att  samordna säljarbetet inom koncernen 
var extra betydelsefullt. 

Utökad bevakning
Redaktionerna har arbetat fram nya redaktionella rikt-
linjer och ett  löfte till läsarna som anger vårt publicistiska 
fokus. Redaktionerna har även stärkt sin bevakning av 
det lokala företagandet, utökat sitt  servicematerial med 
nystartade företag och fastighetsaff ärer samt – vikti-
gast av allt – haft en fantastisk bevakning av orter som 
annars ofta vore i medieskugga. Totalt rapporterade tid-
ningarna från 426 orter under 2021. Det blev således ett  
betydelsefullt år för Tidningar i Norr som ser fram mot 
fortsatt  utveckling av verksamheten.

Vi fortsätt er med vår viktiga 
bevakning

Ingvar Näslund
Chefredaktör och ansvarig 
utgivare Tidningar i Norr

Redaktionerna har även 
stärkt sin bevakning av det 
lokala företagandet, utökat 
sitt  servicematerial med ny-
startade företag och fastig-
hetsaff ärer samt – viktigast 
av allt – haft en fantastisk 
bevakning av orter som an-
nars ofta vore i medieskugga.

”
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Mindre ”hä-hä” 
och ”hepp-hepp”! Sidan 2

Mer än hälften av vindkraftparken Blakliden Fäbodbergets 84 

turbiner har rests och flera av dem producerar redan nu ström. 

Vattenfalls byggprojektledare Kristoffer Arnqvist hyllar det 
lokala näringslivet som bidragit i projektet och till årsskiftet 
väntas alla turbiner vara resta.

Länsstyrelsen vill att kommuner nära vindkraftsparker ska 
få kompensation och att vindkraftsutbyggnaden bidrar till 
det lokala samhället. Samtidigt planerar Vattenfall in riktade 
ekonomiska insatser som ska gynna företagare i bygden.

Sidorna 4-5

Nu produceras el  
i ny vinkraftspark

Sökinsatsen 
fortsätter

Sidan 8

Många köper 
hus på hjul

Sidan 10

Fullsatt möte 
med fjällbor

Sidan 7

Glädjefylld 
ledinvigning

Sidan 12

Inget stort 
fjällreservat

Sidan 6
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Församlingen som 
drar folk till byn
Adventistförsamlingen i Slussfors har drygt 50 medlemmar och satsar mycket 

på aktiviteter för de unga. Max och Gunn Einarssons två barn har båda valt att 

flytta hem till byn och gemenskapen i församlingen.
Sidorna 14-15
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A-POSTTIDNING

Sälja skog?
- se vår marknadsledande prislista på vår hemsida
Av och med qb

ik
ab

.s
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Antalet A-traktorer ökar stadigt i länet, från 983 till 1 593 under 
en femårsperiod, och trenden är även tydlig i Umeåregionen. 
I takt med att eporna blir fler så ökar också antalet skadade i 
trafikolyckor. För dem som kör A-traktor är kritik från allmän-
heten en del av vardagen, och epa-entusiasterna Sanna Sten-

bom, William Eriksson och Ella Björgvik tänker noga på var de 
kör och spelar musik för att inte störa andra. Vännäs kommun 
har också märkt av klagomålen och den senaste tiden har man 
gjort en rad satsningar för A-traktorförare för att skapa ett 
lugnare och tryggare samhälle. Sidorna 4-5

Allt fler epor i länet 
gör att olyckorna ökar
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Liljaelever tar över 
skidskolan i Agnäs
Snart drar skidskolan i Agnäsbacken igång, och denna säsong är det ett UF-företag som kommer hålla i lektioner i slalom, snowboard och park. Här ger mentorn Linn Alexandersson några lektionstips till Hugo Öström och Tuva Skanderby. Sidan 12

Storsatsning 
i Hörnefors

Sidan 7

Volleybollen 
växer i Stöcke

Sidan 20

VM-rallyt 
kvar i Umeå

Sidan 22

Här byggs 
nya boendet

Sidan 6

Maria prisad 
för sin insats

Sidan 8

Efterlängtad 
danskväll

Sidorna 16-17
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A-POSTTIDNING

Störst  
i mellanbygden

BOTSMARK  •  BUREÅ  •  BURTRÄSK  •  BYGDEÅ  •  BYGDSILJUM  •  LÖVÅNGER  •  ROBERTSFORS  •  ÅNÄSET

Inte dumt med 
en minister för 
landsbygden Sidan 2

Sedan 2009 har inte mindre än åtta bankkontor stängts 

i Bureå, Burträsk, Lövånger och Ånäset. I dagarna stängde 

Handelsbanken kontoret i Burträsk och om en månad även 

i Robertsfors. Det blir då upp till bevis om banken kan upprätt-

hålla den lokala kontakten med landsbygden från städerna.

– När man frågar kunden ”Vad är banken för dig?” får man ofta 

svaret ”Men det är ju du!”. Så jag tror kontakten är viktigare än 

själva lokalen, säger Joakim Löfbom, företagsrådgivare, under 

sista dagen på Handelsbankens kontor i Burträsk.
Sidorna 4-5

Glest på bankkartan: 
Burträsk har stängt
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Med smak bortom 
burgare och pizza
Med ambitionen att bredda lunchupplevelsen bortom den vanliga snabb-

maten startade Negin Mohebi och Vilhelmin Karic i höstas en ny food truck 

med bas främst i Bureå. Persisk mat är en av grundbultarna i företaget. 

 
Sidan 7

Tvingas sälja 
bygdegård

Sidan 8

„Den lokala 
närvaron 
är en tungt 
vägande 
faktor

Sidan 6

Många vill bli 
lirare på glid

Sidorna 10-11

„Då var det 
bara att 
putta ner 
ungen i diket 
och lyfta med 
sig vagnen.

Sidan 14

IFK Åkullsjön 
imponerade

Sidan 12

ÖPPETTIDER
DECEMBER 2021

073-021 63 49
Kyrkogatan 49, 937 31 Burträsk 

Smycken - Väskor - Skor - Handskar 

Kläder - Batteribyten - Piercing

Dellys Boutique

Ons  8/12 16-18 

Tors  9/12 10-18

Fre  10/12 10-15

Lör  11/12 10-13

Tis  14/12 10-18

Ons  15/12 10-14

Tors  16/12 16-18

Lör  18/12 10-14

Mån  20/12 10-18

Tis  21/12 10-18

Ons  22/12 10-18

Tors  23/12 10-18

Välkommen in!

Välkommen att kontakta oss!

0934-149 10, 0914-101 38, 0913-101 00

www.mtab.org

Vi har flera 
storlekar

7,5 m3

10 m3 
20 m3

40 m3

Kontakta oss på 

mtab om ni har 

några frågor så 

hjälper vi er med 

det ni behöver!

CONTAINERUTHYRNING! 

Storgatan 26, Robertsfors 

0934 - 552 70

Öppettider:

Mån–Fre 9–17 • Lör 9–13

JUL I VÅR BUTIK

* Belysning 

* Gardiner & dukar 

* Julklappstips! 

* Leksaker 

* Bäddset &  
 handdukar 

* Köksartiklar m.m.

Här finns... det 
mesta!

Välkomna!

A-POSTTIDNING
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Försäljning nära 
för Salusands 
havsbad Sidan 9

Nilsolof 
nystartar 
motionsdans

Sidan 6

Ungas glädje 
Håkans 
höjdpunkt

Sidan 16

Överste 
Karlsson har 
installerat sig

Sidan 6

Tobias blev 
caféägare i 
Ramsele

Sidan 10

Mats gillar 
konkurrens i 
Höga kusten

Sidan 7
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Nu finns äntligen Disaboden i stanKrister Hallgren står i kassan på den nya butiken och handledaren Maria Fredriksson hjälper till att packa det kunderna köpt. På invigningsdagen 

såldes det grejor för drygt 4000 kronor vilket kändes helt fantastiskt.  
Sidan 8

Sedan uppstarten av vindkraftsfältet intill Rödvattnet befarar byborna att deras idyll är på väg att blåsa bort. Ligger vinden åt fel håll byggs ett störande lågfrekvent ljud upp som skär rätt genom husväggarna.
– Det var sagt att vindkraftverken skulle vara diskreta och inte 

avge något ljud. Nu är alla igång och alla ger oljud, säger Kjell Engqvist, fastighetsägare i byn.Samtidigt är cirkulära krav en utmaning för vindkraften. I dag är bladen svåra att återvinna.
Sidorna 4-5

Flera utmaningar möter vindkraften

 
Barnen mötte 
tomtemor på 
marknaden Sidan 18

 
Ewa väcker 
minnen av forna 
jular Sidorna 14-15
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I inledningen av 2021 genomförde vi en större varu-
märkesmätning som visade att  vi står stadigt och att  
våra varumärken är fortsatt  starka i vår region. Va-
rumärkesmätningen har varit startskott et för en rad 
aktiviteter under året för att  stärka våra varumärken 
ytt erligare.

Vi har även lyft VK Media för att  stärka vårt viktiga ar-
betsgivarvarumärke. Dels internt för att  bygga stolthet 
men främst externt för att  stärka vår att raktionskraft 
och kunna att rahera nya medarbetare. Utan rätt  medar-
betare med rätt  kompetenser har vi svårt att  fortsätt a 
utvecklas i enlighet med våra visioner. 

Starka varumärken är en viktig faktor för att  kunna 
fortsätt a växa. En annan är starka produkter. Under året 
har fokus varit att  utveckla våra kundresor och vidga 
vårt innehåll på våra sajter för att  att rahera fl er yngre 
prenumeranter. Vi har lagt stor möda på att  hitt a rätt a 
ämnen, rätt  tonalitet, rätt a vinklingar, rätt  bildspråk, rätt a 
kanaler. Och vi har lyckats. Över 70 procent av våra nya 
kunder är yngre och VK och Folkbladet har vuxit med 
över 1 600 kunder under året.

Våra digitala kanaler blir allt viktigare. VK:s digitala 
kunder är nu fl er än de som läser papperstidningen. Ett  
historiskt skifte och en viktig signal från våra kunder. Vi 
behöver fortsätt a utveckla våra sajter och digitala tjäns-
ter. För att  få mer insikter om våra läsares behov har 
vi under året startat en framtidspanel. I panelen ingår 
läsare som gärna är med och bidrar till att  utveckla våra 
produkter och tjänster.

Under året har förvärvet av Tidningar i Norr inneburit 
fyra nya titlar för oss att  vårda och utveckla. Förvärvet 
stärker vår marknadsposition och ökar vår hushållstäck-
ning med ytt erligare 10 000 hushåll. 

Över 4 200 bredbandskunder
Under året har vi lanserat VK Media bredband i ytt erliga-
re tre stadsnät och vi har nu bredbandskunder i nästan 
hela Västerbott en samt i Örnsköldsvik. 

Varför bredband? Vi vill underlätt a för de som bor i 
vår region att  ta del av lokala nyheter på någon av våra 
sajter; vk.se, folkbladet.nu, mellanbygden.nu, lokal-
tidningen.nu, nordsverige.se ocg vasterbott ningen.se. 
Det gör vi genom vår satsning på ett  odyrt och okrång-
ligt bredband. Vi hoppas att  vi med vår bredbandstjänst 
ska skapa mervärden för våra prenumeranter samt även 
locka nya yngre kunder. Under 2021 fi ck vi 2 215 nya 
bredbandskunder och totalt har vi nu över 4 200 kunder 
som köper bredband av oss.

Att  stärka värdet för våra kunder är en av våra vikti-
gaste uppgifter. Under året har vi vässat vår kommunika-
tion för att  på ett  bätt re sätt  lyfta alla fördelar som våra 

prenumeranter har. Det kan vara att  lyfta våra appar och 
våra tjänster där du kan följa ämnen, spara artiklar eller 
bygga dina egna nyhetsbrev. Beroende på vilket prenu-
merationspaket våra kunder har har vi stärkt kommu-
nikationen för att  på ett  tydligare sätt  lyfta de tjänster 
som är kopplade till de unika paketen, till exempel e-
tidningen eller familjedelning. 

På vk.se och på folkbladet.nu 
har vi under året lyft lokalt inne-
håll för en mer personaliserad 
upplevelse och för ett  starkare 
kundvärde.

Den digitala tillväxten fortsätt er och vi ser tillbaka på 
ett  2021 som bjöd på både nya kollegor och en utdra-
gen pandemi. Utfallet visar att  vi står mer stadigt än 
någonsin.

Året präglades av främst två saker; förvärvet av Tidning-
ar i Norr samt den fortsatt a pandemin. Dett a har medfört 
att  många i organisationen, som förutom att  sköta sina 
ordinarie arbetsuppgifter, även tagit ett  stort ansvar för 
att  möta dessa utmaningar. Att  vi nu genom Tidningar i 
Norr fått  möjligheten att  stärka vår position lokalt är ro-
ligt, bra och viktigt. Det stärker bilden av VK Media som 
ett  lokalt företag som satsar på vårt geografi ska mark-
nadsområde och som tror på ett  framgångsrikt Norrland. 

Stabila i utmanande tider
Pandemin har som bekant gått  i vågor under året och 
marknaden har reagerat precis som oss andra, det vill 
säga hopp blandat med besvikelse. Investeringarna inom 

marknadsföring har därmed varierat men vi kan i slutän-
dan glädjas åt att  vi klarade koncernens säljmål och att  vi 
har levererat eff ektiva marknadsföringslösningar till våra 
kunder. Vi har visat marknaden att  vi som företag står 
stabilt i utmanande tider och att  vi fi nns där för våra 
kunder i både vått  och torrt.

Det är mycket glädjande att  kunna konstatera att  vår 
digitala tillväxt fortsätt er och 2021 var ett  år där den lo-
kala digitala aff ären stod för den största ökningen. 

Förvärvet av Tidningar i Norr med sina lokala titlar har 
komplett erat vårt printerbjudande på ett  bra sätt  och vi 
ser en stabilisering av intäktsnedgången under 2021 och 
på Tidningar i Norr till och med en fi n tillväxt.

Unik bredd
Radio RIX FM samt STAR FM har alltid varit viktiga för oss 
och skapar en bredd i vår produktportfölj som faktiskt 
gör oss unika på vår lokala marknad. Försäljningsutveck-
lingen har varit mycket god under året och radion som 

marknadsföringskanal har verkligen tagit en stark posi-
tion igen.

Vi har kompetenta och erfarna medarbetare som 
under året återigen visat stabilitet och stark vilja att  
göra sitt  bästa för VK Media och våra kunder. Hemar-
bete kombinerat med perioder av kontorsarbete har inte 
påverkat den dagliga prestationen negativt, även om 
gruppdynamiken och det komplexa säljarbetet mår bäst 
när kontoret är utgångspunkten 
för det dagliga arbetet. Vi strä-
var alltid efter att  ligga nära våra 
kunder för att  bätt re förstå deras 
behov.

Anton Gunnarsson Molin, 
Tea Berglund och Robert 
Norlander bollar idéer.

Starka varumärken och stark 
tillväxt

Ett  händelserikt 
år med både 
utmaningar och 
framgångar

Michael Burman
Chef Företagsmarknad 
VK Media

Ulrika Näsvall
Marknads- och privat-
marknadschef VK Media
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Säljchef Björn Widstrand fi lmas för ett  inlägg till sociala medier om hur företag i Väster-
bott en kan tänka kring annonsering.



Årsredovisning
2021 

Information om verksamheten
Koncernen driver sajterna vk.se och folkbladet.nu, utger  
tidningarna Västerbottens-Kuriren, Folkbladet Väster-
botten, Västerbottningen, Västerbottens Mellanbygd,  
Lokaltidningen, Nordsverige och Totalt Umeå, samt 
trycker Norrlandsupplagorna av Aftonbladet, Expressen, 
Dagens Nyheter och Dagens Industri. Koncernen till-
handahåller även en bredbandstjänst, VK Media bred-
band, 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 Gazette AB.

Företaget har sitt säte i Umeå.

Året i sammandrag

Strukturomvandling i branschen
Strukturomvandlingen i omvärlden samt omvandlingen 
inom mediebranschen som sådan fortsätter i hög takt. 
Konkurrenterna, framför allt på den digitala annons-
marknaden, blir fler. Läsarbeteendet och konsumtions-
mönstret förändras i takt med att utbud och digitala 
kanaler ökar kraftigt och konkurrerar med behovet av en 
prenumererad morgontidning. Koncernen fortsätter där-
med att driva den nödvändiga digitala transformationen 
som stärker vår förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga 
produkter och tjänster.

Kommersiellt
Året präglas främst av två saker; förvärvet av Tidningar 
i Norr AB samt den fortsatta pandemin. Detta har med-
fört att många i organisationen, förutom att sköta sina 
ordinarie arbetsuppgifter, även tagit ett stort ansvar för 
att möta dessa utmaningar. Att VK Media nu genom Tid-
ningar i Norr AB fått möjligheten att stärka positionen 
lokalt är viktigt. Förvärvet stärker vår marknadsposition 
och ökar vår hushållstäckning med ytterligare 10 000 
hushåll. Det stärker även bilden av VK Media som ett  
lokalt företag som satsar på vårt geografiska marknads-
område och som tror på ett framgångsrikt Norrland.

Pandemin har gått i vågor under året och investeringarna 
inom marknadsföring har därmed varierat men vi kan i 
slutändan glädjas åt starka försäljningsresultat och att vi 
har levererat effektiva marknadsföringslösningar till våra 
kunder. Vi har visat marknaden att vi som företag står 
stabilt i utmanande tider och att vi alltid finns där för 
våra kunder.

Digitaliseringen fortsätter 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 bättre rustad och mer redo än många andra 
på marknaden. Självklart finns också utmaningar digitalt 
men aktiviteterna har varit och är många och insikten 
om ökat kompetensbehov och kompetensförflyttning är 
stark.

VK Media i allmänhet och Västerbottens-Kuriren i syn-
nerhet är på god väg i den digitala omställningen, det 
visar bland annat det faktum att Västerbottens-Kurirens 
antal digitala prenumeranter nu passerat antalet tid-
ningsprenumeranter. Det är en historisk förändring vi 
sett under 2021.

Under året har VK Media haft högre tillväxttakt i antal 
nya prenumeranter än de senaste åren och parallellt med 
detta har förvärvet av Tidningar i Norr inneburit fyra nya 
titlar för oss att vårda och utveckla. Vår bredbandstjänst, 
VK Media Bredband, har fortsatt tagit marknadsandelar 
på Västerbottens bredbandsmarknad och under 2021 
fick vi 2 215 nya bredbandskunder. Totalt hade vi vid 
årsskiftet över 4 200 kunder som köper bredband av oss.

Redaktionellt
Det har varit utmanande tider för oss alla, med en co-
ronapandemi som inte riktigt vill släppa greppet. Just 
därför är VK Media extra stolta över de granskningar 
som gjorts av såväl Västerbottens-Kurirens som dotter-
bolagens redaktioner under året. Att granska makten 
och göra skillnad i samhället är den viktigaste uppgiften 
för journalistiken. 

Tryckeri
Koncernen utgår från att tryckeriverksamheten kommer 
att kvarstå under överskådlig tid. Möjligheter finns 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 pandemin  
i form av utmaningar på annonsmarknaden samtidigt 
som efterfrågan på prenumererade nyheter ökat. Pande-
min bedöms medföra motsvarande effekter även under 
inledningen av 2022.

I början av 2021 har majoriteten av aktierna i det lokala 
mediebolaget Tidningar i Norr AB förvärvats.

Under året har Fastighetsbolaget Gazette AB, vilket VK 
Media äger till 50 procent, genomfört två väsentliga för-
säljningar. Kapitalet som frigörs ger möjligheter till nyin-
vesteringar i både befintligt bestånd och framtida för-
värv och kan därmed fortsatt säkerställa en långsiktigt 
stabil avkastning. 

Realisationsresultaten uppgår sammantaget till över 200 
mkr omräknat till K3. Av detta hänförs ca 100 mkr till 
VK Medias ägarandel och är att betrakta som intäkt av 
engångskaraktär.

Framtida utveckling
Mot bakgrund av strukturomvandlingen i branschen 
planerar ledningen för att lönsamheten fortsatt är satt 
under press. Initiativ för att förbättra lönsamheten för 
medieverksamheten är beslutade och genomförs löpan-
de under verksamhetsåret 2022.

Ägarförhållanden
Västerbottens-Kurirens Media AB ägs till 99,8 procent av 
Stiftelsen VK-Press (894001-2993) med säte i Umeå. Fö-
retaget är moderbolag i en koncern med helägda dotter-
bolagen Mediehuset i Umeå AB, VK Radio AB samt Daily 
Print i Umeå AB. Koncernen äger dessutom 91 procent 
av aktierna i Folkbladet Västerbotten AB,  59,1 procent 
av aktierna i Fiber8 AB, samt 90,02 procent av aktierna i 
Tidningar i Norr AB.
 
Tillsammans med Balticgruppen AB äger koncernen 
Fastighetsbolaget Gazette AB. Ägandet i detta bolag är 
50 procent.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Västerbottens-Kurirens Media AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021. 
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.
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Agneta Marell-Molander
Ordförande

Carin Mannberg-Zackari
Vice ordförande

Jimmie Näslund
Verkställande direktör

Maria Kröger
Ledamot

Ulf Isaksson
Ledamot

Nils-Gunnar From
Ledamot



Nettoomsättning   237 036  211 400  
Aktiverat arbete för egen räkning   186  632  
Övriga rörelseintäkter 1 35 188  35 532  
    272 410  247 564

Rörelsens kostnader         
Råvaror och förnödenheter   -43 467  -38 874  
Övriga externa kostnader 2, 3 -88 367  -81 517  
Personalkostnader 4 -131 342  -115 398  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -6 914  -8 194  
Resultat från andelar i intresseföretag 7 115 325  18 094  
    -154 765  -225 889
Rörelseresultat   117 646  21 675

Resultat från finansiella poster         
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8 1 537  0  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 30 808  858  
Räntekostnader och liknande resultatposter   -134  -464  
    32 211  394
Resultat efter finansiella poster   149 856  22 069

Koncernbidrag   -451  -396  
         
Skatt på årets resultat 11 -7 090  -926  
Årets resultat   142 315  20 746  
Årets resultat hänförligt till:       
Moderbolagets ägare   142 573  21 076  
Innehav utan bestämmande inflytande   -257  -330  

  2021-01-01 2020-01-01
Tkr Not – 2021-12-31 – 2020-12-31
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   Annat eget kapital Innehav utan bestäm-
Koncernen Aktiekapital Kapitalandelsfond inkl. årets resultat mande inflytande Totalt

Belopp vid årets ingång 4 000 67 579 474 004 2 725 548 308
Överföring kapitalandelsfond   100 325 -100 325   0
Transaktioner med ägare       1 113 1 113
Årets resultat     142 573 -257 142 315
Belopp vid årets utgång 4 000 167 904 516 252 3 581 691 737

Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Utvecklingsfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 4 000 800 634 427 004 33 198 465 636
Disposition enligt beslut av  
årets årsstämma:       33 198 -33 198 0
Förändring utvecklingsfond     -428 428   0
Årets resultat         30 605 30 605
Belopp vid årets utgång 4 000 800 206 460 630 30 605 496 241

Förändring av eget kapital

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 460 630 039
årets vinst 30 604 887
 491 234 926 

disponeras så att i ny 
räkning överföres 491 234 926 

Koncernens och moderbolagets 
resultat och ställning i övrigt fram-
går av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödes-
analyser med noter.

sida elva av tjugo

Jessica Wennberg
Chefredaktör VK

Johan Sehlstedt
Arbetstagarrepresentant

Jan Johansson
Arbetstagarrepresentant

Bernt Olufsen
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Anläggningstillgångar        
         
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för forsknings- och  utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 12 3 190  5 974  
Koncessioner, patent, licenser, varumärken  samt liknande rättigheter 13 417  617  
Goodwill 14 4 070  0  
   7 677  6 591
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark 15 0  0  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 0  1 153  
Förbättringsutgift på annans fastighet 17 305  369  
Inventarier, verktyg och installationer 18 4 397  5 646  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 19 698  0  
    5 400  7 168
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i intresseföretag 22, 23 432 656  332 331  
Andra långfristiga värdepappersinnehav 24 65 208  25 690  
Uppskjuten skattefordran 26 1 136  1 419  
    499 000  359 440
Summa anläggningstillgångar   512 077  373 199
        
Omsättningstillgångar        
         
Varulager m m        
Råvaror och förnödenheter   3 564  2 443  

Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar   17 394  14 954  
Aktuella skattefordringar   0  2 962  
Övriga fordringar   1 532  1 279  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   8 436  6 953  
    27 362  26 148
Kortfristiga placeringar        
Övriga kortfristiga placeringar 25 197 421  161 460  
         
Kassa och bank 32 41 819  63 827
Summa omsättningstillgångar   270 166  253 878

SUMMA TILLGÅNGAR   782 243  627 077

EGET KAPITAL OCH SKULDER        
   
Eget kapital      

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare        
Aktiekapital   4 000  4 000  
Kapitalandelsfond   167 904  67 579  
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat   516 252  474 004  
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   688 156  545 583

Innehav utan bestämmande inflytande        
Innehav utan bestämmande inflytande   3 581  2 725  

Summa eget kapital   691 737  548 308

Avsättningar       
Avsättningar för uppskjuten skatt   2 325  938  
   
Långfristiga skulder       
Skulder till koncernföretag   11 000  11 000 
   
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder   16 524  13 338  
Skulder till koncernföretag   1 020  929  
Aktuella skatteskulder   3 065  0  
Övriga skulder   3 145  2 873  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 53 427  49 691  
  77 181  66 831

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   782 243  627 077

Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31
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Resultatutveckling 2017 2018 2019 2020 2021 

Intäkter      
Annonser 103 288 93 971 82 264 68 736 81 201
Upplaga 91 086 92 439 94 685 99 234 111 573
Övrigt 50 263 63 509 68 610 79 594 79 636
Summa intäkter 244 477 249 919 245 559 247 564 272 410

Förändring från föregående år, % -4,3 2,5 -1,7 0,8 10,0

Kostnader      
Personalkostnader -123 741 -116 842 -119 720 -115 398 -131 342 
Övriga kostnader -138 637 -140 917 -132 300 -120 391 -131 834 
Summa kostnader (exkl planenliga avskr) -262 378 -257 759 -252 020 -235 789 -263 176 
Förändring från föregående år, % -4,4 1,5 2,2 6,4 -11,6 
Planenliga avskrivningar -6 964 -7 307 -8 734 -8 194 -6 914 
Resultat från andelar i intresseföretag 26 779 22 960 21 221 18 094 115 325 
Rörelseresultat 1 914 7 813 6 026 21 675 117 645 
Finansnetto 20 224 380 3 227 394 32 211 
Resultat efter finansiella poster ***) 22 138 8 193 9 253 22 069 149 856  
 
Balansräkning i sammandrag      
Anläggningstillgångar 351 160 362 680 388 860 373 199 512 077 
Omsättningstillgångar 259 495 237 877 216 758 253 878 270 166 
Summa tillgångar 610 655 600 557 605 618 627 077 782 243 
Eget kapital inkl minoritetsintresse 504 939 515 239 527 262 548 308 691 737 
Långfristiga skulder, avsättningar 15 688 12 884 12 229 11 938 13 325 
Kortfristiga skulder 90 028 72 434 66 127 66 831 77 181 
Summa skulder och eget kapital 610 655 600 557 605 618 627 077 782 243 
Antal anställda 170 159 154 151 179 
Soliditet, % 82,7 85,8 87,1 87,4 88,4 
Vinstmarginal, % *) 9,1 3,3 3,8 8,9 55,0 
Avkastning på eget kapital,  % **) 4,5 1,8 2,2 3,9 23,0 
 
      
*) Resultat före skatt / omsättning      
**) Årets resultat / genomsnittligt eget kapital
***) Resultatet är belastat med omställnings-, ombyggnations-, avskrivnings- och nedskrivningskostnader av engångsart enligt nedan.

 2017 2018 2019 2020 2021 
 15 346 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Koncernens fem år i sammandrag

Den löpande verksamheten        
Resultat efter finansiella poster   149 856  22 069  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.    
Avskrivningar   6 915  8 194  
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar  247 0 
Reavinst(-)/reaförlust (+) finansiella och materiella anläggningstillgångar -268 4 
Andel i intressebolagsresultat  -100 325 11 906 
Betald skatt   561  -1 625  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 56 986  40 548
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Förändring av varulager    -1 121  874 
Förändring av kortfristiga fordringar   -835  2 731  
Förändring av kortfristiga skulder   -2 811  703  
Kassaflöde från den löpande verksamheten   52 219  44 856
  
Investeringsverksamheten        
Förvärv av dotterbolag  -4 021 0 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -186 -633 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -819  -1 200  
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -39 755 -3 277 
Försäljning av anläggningstillgångar  6 966 24 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -37 815  -5 086

Finansieringsverksamheten        
Transaktioner med ägare inom eget kapital  0 300 
Erhållet/lämnat koncernbidrag   -451  -396  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -451  -96
         
Årets kassaflöde   13 953  39 674
         
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar vid årets ingång   225 287  185 613
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar vid årets utgång   239 240  225 287

  2021-01-01 2020-01-01
Tkr  – 2021-12-31 – 2020-12-31

Tkr
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Nettoomsättning   213 751  206 170  
Aktiverat arbete för egen räkning   0  10  
Övriga rörelseintäkter 1 6 578  16 150  
    220 329  222 330
Rörelsens kostnader        
Råvaror och förnödenheter   -38 331  -36 005  
Övriga externa kostnader 2, 3 -93 702  -99 287  
Personalkostnader 4 -82 108  -81 483  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -4 075  -4 728  
    -218 216  -221 503
Rörelseresultat 5 2 113  827
   
Resultat från finansiella poster         
Resultat från andelar i koncernföretag 6 -4 174  0  
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 15 000  30 000  
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8 1 170  0  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 30 829  886  
Räntekostnader och liknande resultatposter   -230  -555  
    42 595  30 331
Resultat efter finansiella poster   44 708  31 158

Bokslutsdispositioner 10 -8 511  3 041
Resultat före skatt   36 197  34 199
   
Skatt på årets resultat 11 -5 592  -1 001
Årets resultat   30 605  33 198

TILLGÅNGAR         
         
Anläggningstillgångar         
         
Immateriella anläggningstillgångar       
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 12 1 132  3 499  
Koncessioner, patent, licenser, varumärken  samt liknande rättigheter 13 417  617  
   1 549  4 116
Materiella anläggningstillgångar       
Byggnader och mark 15 0  0  
Inventarier, verktyg och installationer 18 4 069  5 408  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 17 305  369  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 19 698  0  
    5 072  5 777
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i koncernföretag 20, 21 20 650  14 785  
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 22, 23 264 752  264 752  
Andra långfristiga värdepappersinnehav 24 65 198  25 690  
Uppskjuten skattefordran 26 143  765  
    350 743  305 992
Summa anläggningstillgångar   357 364  315 885
   
Omsättningstillgångar         
         
Varulager m m       
Råvaror och förnödenheter   3 564  2 443  

Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar   15 315  14 626  
Aktuella skattefordringar   0  2 572  
Övriga fordringar   1 014  960  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   6 448  6 286  
    22 777  24 444
Kortfristiga placeringar       
Övriga kortfristiga placeringar 25 197 421  161 460  

Kassa och bank 32 4 551  34 462
Summa omsättningstillgångar   228 313  222 809 

SUMMA TILLGÅNGAR   585 677  538 694

Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

  2021-01-01 2020-01-01
Tkr Not – 2021-12-31 – 2020-12-31
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EGET KAPITAL OCH SKULDER         
         
Eget kapital 27, 28     
Bundet eget kapital       
Aktiekapital   4 000  4 000  
Reservfond   800  800  
Fond för utvecklingsutgifter 29 206  634  
    5 006  5 434
Fritt eget kapital       
Balanserad vinst eller förlust   460 630  427 004  
Årets resultat   30 605  33 198  
    491 235  460 202
Summa eget kapital   496 241  465 636
   
Obeskattade reserver 30 9 159  1 099  
  
Långfristiga skulder       
Skulder till koncernföretag   11 000  11 000  
   
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder   12 458  11 723  
Skulder till koncernföretag   15 297  9 128  
Aktuella skatteskulder   3 454  0  
Övriga skulder   1 814  1 869  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 36 254  38 239  
Summa kortfristiga skulder   69 277  60 959
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   585 677  538 694

Den löpande verksamheten       
Resultat efter finansiella poster   44 708  31 158  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet       
Avskrivningar  8 496 4 729 
Reavinst(-)/reaförlust (+) finansiella och materiella anläggningstillgångar  -4 4 
Betald skatt        -4 970 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   48 230  35 891  

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet       
Förändring av varulager  -1 121 874 
Förändring av kortfristiga fordringar   1 667  607  
Förändring av kortfristiga skulder  8 318 -2 455 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   57 094  34 917  
 
Investeringsverksamheten   
Förvärv av dotterbolag  -10 039 -1 200 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  0 -10 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -819 -1 198 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -39 755 -3 333 
Försäljning av anläggningstillgångar  20 22 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -50 593 -5 719 

Finansieringsverksamheten    
Erhållet/lämnat koncernbidrag  -451   2 828 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -451  2 828  
 
Årets kassaflöde   6 050  32 026  
   
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar vid årets ingång   195 922  163 896  
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar vid årets utgång  201 972 195 922 

Fortsättning

Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

  2021-01-01 2020-01-01
Tkr Not – 2021-12-31 – 2020-12-31
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Årsredovisning
2021 

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.
 
Resultat från andelar i intresseföretag redovisas inom 
Rörelseresultatet i koncernredovisningen, vilket inte 
gjorts tidigare år då posten redovisades inom Resultat 
från finansiella poster. Samtliga jämförelsesiffror har räk-
nats om för ökad jämförbarhet.
 
I övrigt är redovisningsprinciperna 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 produktionssys-
tem med en bedömd livslängd överstigande tre år. Det 
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av 
en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång 
aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade 
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 resultaträk-
ningen linjärt över leasingperioden.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaff-
ningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på ba-
lansdagen. 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 kassa- 
medel, disponibla tillgodohavanden hos banker och  
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar  
som är noterade på en marknadsplats och har en  
kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunk-
ten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investe-
ringsverksamheten.

Not 1 Övriga rörelseintäkter

Koncernen  2021 2020
Presstöd 21 111 11 497  
Taltidningsstöd 188 136  
Övriga statliga bidrag 12 515 22 599  
Vinst vid avyttring av anläggningstillgång 3 31  
Övriga intäkter 1 371 1 269  
  35 188 35 532

Moderbolaget  2021 2020
Taltidningsstöd 64 74  
Övriga statliga bidrag 6 109 15 172  
Vinst vid avyttring av materiell 
anläggningstillgång 3 31  
Bidrag för personal 248  0 
Övriga intäkter 153 873  
  6 578 16 150

Not 2 Leasingavtal

Koncernen  
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 11 147 
tkr (fg år 11 107 tkr). I totalsumman utgör hyra av lokal 10 134 
tkr (fg år 10 065 tkr).
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, 
förfaller till betalning enligt följande:
 2021 2020
Inom ett år 11 034 10 910  
Senare än ett år men inom fem år 9 170 19 511  
  20 204 30 421

Moderbolaget  
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 10 959 
tkr (fg år 10 876 tkr). I totalsumman utgör hyra av lokal 10 067 
tkr (fg år 9 997 tkr).
 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, 
förfaller till betalning enligt följande:
 2021 2020
Inom ett år 10 976 10 805  
Senare än ett år men inom fem år 9 152 19 435  
  20 129 30 240

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  2021 2020
Revisionsuppdrag 257 245  
Skatterådgivning 28 29  
Övriga tjänster 286 254  
 571 528

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  2021 2020
Revisionsuppdrag 227 215  
Skatterådgivning 28 29  
Övriga tjänster 236 222  
 492 466

Not 4 Anställda och personalkostnader

Koncernen  2021 2020
     
Medelantalet anställda    
Kvinnor 71 56  
Män 108 95  
  179 151

Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 2 281 2 049  
Övriga anställda 87 940 78 144  
  90 221 80 193
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och 
verkställande direktör 394 777  
Pensionskostnader för övriga anställda 8 534 6 541  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 29 597 25 966  
  38 525 33 284

Övriga personalkostnader 2 596 1 921
   
Totala löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader 131 342 115 398

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  2021 2020

Medelantalet anställda     
Kvinnor 41 42  
Män 61 64  
  102 106

Löner och andra ersättningar     
Styrelse och verkställande direktör 2 144 2 024  
Övriga anställda 53 764 53 974  
  55 908 55 998

Sociala kostnader     
Pensionskostnader för styrelse och 
verkställande direktör 394 777  
Pensionskostnader för övriga anställda 5 041 4 370  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 18 779 18 749  
  24 214 23 896

Övriga personalkostnader 1 986 1 590  
   
Totala löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader 82 108 81 483 
   
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 33 % 33 %  
Andel män i styrelsen 67 % 67 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande 
befattningshavare 29 % 43 %  
Andel män bland övriga ledande 
befattningshavare 71 % 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  2021 2020

Andel av årets totala inköp som skett 
från andra företag i koncernen 21,00 %  22,00 %  
Andel av årets totala försäljningar som 
skett till andra företag i koncernen 9,00 %  6,00 %  

Av bolagets försäljning utgjorde 20 298 tkr (fg år 14 278 tkr) 
försäljning till koncernföretag. Av bolagets inköp utgjorde 27 
376 tkr (fg år 27 544 tkr) inköp från koncernföretag. Inga be-
tydande transaktioner har genomförts på andra än marknads-
mässiga villkor med sådana närstående parter som definieras i 
ÅRL 5. 12a.
    
Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget  2021 2020

Nedskrivningar -4 174 0  
  -4 174 0 

Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag

Koncernen  2021 2020
     
Erhållen resultatandel 115 325 18 094  
  115 325 18 094 
  
Moderbolaget  2021 2020
     
Erhållna utdelningar 15 000 30 000
  15 000 30 000  

Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

Koncernen  2021 2020
     
Erhållna resultatandelar 1 323 0  
Resultat vid avyttringar 214 0  
  1 537 0
  
Moderbolaget  2021 2020
     
Erhållna resultatandelar 1 323 0  
Resultat vid avyttringar -153 0  
  1 170 0

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen  2021 2020
     
Utdelningar 92 349  
Övriga ränteintäkter 14 10  
Resultat vid försäljningar 30 317 -167  

Årets nedskrivning -247 0  
Återföring av nedskrivning 0 144  
Fondrabatter 631 522  
  30 807 858

Moderbolaget  2021 2020
   
Utdelningar 92 349  
Övriga ränteintäkter 35 32  
Resultat vid försäljningar 30 317 -16  
Årets nedskrivning -247  0 
Fondrabatter 631 522  
  30 829 886

Not 10 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget  2021 2020
     
Avsättning till periodiseringsfond -8 030 0  
Mottagna koncernbidrag 0 3 224  
Lämnade koncernbidrag -451 -396  
Förändring av överavskrivningar -30 213  
  -8 511 3 041

Not 11 Aktuell och uppskjuten skatt

Koncernen  2021 2020
     
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -5 466 -574  
Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader -1 624 -352  
Totalt redovisad skatt -7 090 -926

Avstämning av effektiv skatt   2021  2020

 Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   149 405   21 673
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -30 777 21,40 -4 638
Ej avdragsgilla kostnader   -38   -95
Ej skattepliktiga intäkter   23 772   3 941
Övrigt   110   22
Schablonintäkt   -157   -156
Förändring uppskjuten skatt       0
Redovisad effektiv skatt 4,75 -7 090 4,27 -926

Moderbolaget  2021 2020
     
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -4 970 0  
Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader -622 -1 001  
Totalt redovisad skatt -5 592 -1 001  

Avstämning av effektiv skatt   2021  2020

 Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   36 197   34 199
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -7 457 21,40 -7 319
Ej avdragsgilla kostnader   -952   -36
Ej skattepliktiga intäkter   2 936   6 458
Övrigt   36   51
Schablonintäkt   -156   -155
Redovisad effektiv skatt 15,45 -5 592 2,93 -1 001

Not 12 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 18 195 17 563  
Inköp 186 632  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 381 18 195

Ingående avskrivningar -12 222 -8 547  
Årets avskrivningar -2 969 -3 675  
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 190 -12 222

Utgående redovisat värde 3 190 5 974  

Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31
      
Ingående anskaffningsvärden 15 037 15 027  
Inköp 0 10  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 037 15 037

Ingående avskrivningar -11 538 -8 414  
Årets avskrivningar -2 367 -3 124  
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 905 -11 538

Utgående redovisat värde 1 132 3 499  

Not 13 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 1 000 1 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 000 1 000

Ingående avskrivningar -383 -183  
Årets avskrivningar -200 -200  
Utgående ackumulerade avskrivningar -583 -383  

Utgående redovisat värde 417 617  
    

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 1 000 1 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 000 1 000

Ingående avskrivningar -383 -183  
Årets avskrivningar -200 -200  
Utgående ackumulerade avskrivningar -583 -383  

Utgående redovisat värde 417 617

Not 14 Goodwill

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 470 470  
Inköp 4 884 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 354 470  
     
Ingående avskrivningar -470 -470  
Årets avskrivningar -814 0  
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 284 -470 
    
Utgående redovisat värde 4 070 0  

     
Not 15 Byggnader och mark

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 0 325  
Omklassificeringar 0 -325  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0  
     
Ingående avskrivningar 0 -132  
Omklassificeringar 0 132  
Årets avskrivningar 0  0  
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 
    
Utgående redovisat värde 0 0

Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 0 325  
Omklassificeringar 0 -325  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0
     
Ingående avskrivningar 0 -133  
Omklassificeringar 0 133  
Årets avskrivningar 0  0  
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 
   
Utgående redovisat värde 0 0
     
Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 129 101 129 129
Försäljningar/utrangeringar 0 -28 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 129 101 129 101
     
Ingående avskrivningar -127 948 -126 092  
Försäljningar/utrangeringar 0 28  
Årets avskrivningar -1 153 -1 884  
Utgående ackumulerade avskrivningar -129 101 -127 948
   
Utgående redovisat värde 0 1 153  

Not 17 Förbättringsarbeten annans fastighet

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 3 306 2 780 
Inköp 0  201 
Försäljningar/utrangeringar -124 0 
Omklassificeringar 0 325 
Förvärv av dotterbolag 124 0 
 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 306 3 306 
      
Ingående avskrivningar -2 937 -2 779  
Försäljningar/utrangeringar 22 0  
Omklassificeringar 0  -133  
Förvärv av dotterbolag -16 0  
Årets avskrivningar -70 -26  
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 001 -2 937  
   
Utgående redovisat värde 305 369  
 
Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31  
   
Ingående anskaffningsvärden 3 306 2 780 
Inköp 0 201 
Omklassificeringar 0 325 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 306 3 306 
      
Ingående avskrivningar -2 937 -2 779
Omklassificeringar 0 -133
Årets avskrivningar -64 -26
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 001 -2 937  
   
Utgående redovisat värde 305 369  
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Not 18 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 66 146 65 307 
Inköp 121 1 131 
Försäljningar/utrangeringar -2 095 -159 
Förvärv av dotterbolag 1 640 0 
Erhållna bidrag 0 -133 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 65 812 66 146 
  
Ingående avskrivningar -60 500 -58 222  
Försäljningar/utrangeringar 2 078 131  
Förvärv av dotterbolag -1 284 0  
Årets avskrivningar -1 709 -2 409  
Utgående ackumulerade avskrivningar -61 415 -60 500  
  
Utgående redovisat värde 4 397 5 646  
 
Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31  
   
Ingående anskaffningsvärden 33 456 32 558 
Inköp 121 1 131 
Försäljningar/utrangeringar -161 -99 
Erhållna bidrag 0 -134 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 417 33 456 
 
Ingående avskrivningar -28 048 -26 740  
Försäljningar/utrangeringar 144 71  
Årets avskrivningar -1 444 -1 379  
Utgående ackumulerade avskrivningar -29 348 -28 048  
   
Utgående redovisat värde 4 069 5 408  

Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningar

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31
     
Inköp 698 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 698 0 
    
Utgående redovisat värde 698 0  

Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31  
   
Ingående anskaffningsvärden 0   
Inköp 698 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 698 0 

Utgående redovisat värde 698 0  

Not 20 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 14 785 13 585 
Inköp 10 039 1 200 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 824 14 785 

Årets nedskrivningar -4 174 0 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -4 174 0 
 
Utgående redovisat värde 20 650 14 785  

Not 21 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 2 900  
Daily Print i Umeå AB 100% 100% 1 000 100  
Folkbladet 
i Västerbotten AB 91% 91% 18 200 3 600  
Fiber8 AB 59,09% 59,09% 8 500 3 511  
Tidningar i Norr AB 90,02%  90,02%  5 401 10 039  
        20 650

   Eget 
  Org.nr Säte kapital Resultat
VK Radio AB 556462-7551 Umeå 532 2  
Mediehuset i Umeå AB 556609-3232 Umeå 2 074 969  
Daily Print i Umeå AB 556681-9958 Umeå 2 792 742  
Folkbladet 
i Västerbotten AB 556497-7378 Umeå 20 578 -35  
Fiber8 AB 559173-6888 Umeå 1 169 -795  
Tidningar i Norr AB 556572-8309 Umeå 8 065 1 244  

Not 22 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 332 331 344 237 
Andel i resultat 115 325 18 094 
Utdelning -15 000 -30 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 432 656 332 331 

Utgående redovisat värde 432 656 332 331  

Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden  264 752 264 752
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 264 752 264 752

Utgående redovisat värde 264 752 264 752

Not 23 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag

Koncernen

Namn Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört 
 andel andel andelar värde
Fastighetsbolaget 
Gazette AB 50 50 2 635 500 432 656
       432 656

 Org.nr Säte Eget kapital Resultat
Fastighetsbolaget
Gazette AB 556674-5732 Umeå 881 447 113 839

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
Fastighetsbolaget
Gazette AB 556674-5732 Umeå

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 24 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden 25 815 22 682 
Inköp 39 755 3 333 
Försäljningar -5 793 -200 
Förvärv av dotterbolag 5 803 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 65 580 25 815
   
Ingående nedskrivningar -125 -269  
Återförda nedskrivningar 0 144  
Årets nedskrivningar -247 0  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -372 -125
     
Utgående redovisat värde 65 208 25 690  
   
Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31  
   
Ingående anskaffningsvärden 25 815 22 482 
Inköp 39 755 3 333 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 65 570 25 815 

Ingående nedskrivningar -125 -125  
Årets nedskrivningar -247 0  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -372 -125  
   
Utgående redovisat värde 65 198 25 690  

Not 25 Aktier och andelar, omsättningstillgångar

Koncernen

Namn Anskaffnings- Bokfört Marknads- 
 värde värde värde
Kortfristiga placeringar 197 421 197 421 227 609
 197 421 197 421 227 609

Moderbolaget

Namn Anskaffnings- Bokfört Marknads- 
 värde värde värde
Kortfristiga placeringar 197 421 197 421 227 609 
 197 421 197 421 227 609

Not 26 Uppskjuten skattefordran

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31
     
Belopp vid årets ingång 1 419 2 062  
Årets förändring -283 -643  
Belopp vid årets utgång 1 136 1 419  

Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31  
   
Belopp vid årets ingång 765 1 766  
Årets förändring -622 -1 001  
Belopp vid årets utgång 143 765  

Not 27 Antal aktier och kvotvärde

Moderbolaget  Antal aktier Kvotvärde

Antal A-aktier 40 000 100
 40 000 

Not 28 Disposition av vinst eller förlust

Moderbolaget   2021-12-31  

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:  
   
balanserad vinst  460 630
årets vinst  30 605
   491 235

disponeras så att i ny räkning överföres  491 235
  491 235

Not 29 Fond för utvecklingsutgifter

Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31
     
Belopp vid årets ingång 634 1 161  
Avsättning till fonden under räkenskapsåret 0 10  
Avskrivning av aktiverade tillgångar -428 -536  
Belopp vid årets utgång 206 634  

Not 30 Obeskattade reserver

Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31
     
Ackumulerade överavskrivningar 600 570  
Periodiseringsfond 2016 353 353  
Periodiseringsfond 2017 176 176  
Periodiseringsfond 2021 8 030 0  
 9 159 1 099

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31
     
Semesterlöneskuld 12 989 12 028  
Sociala avgifter 9 145 10 465  
Omstruktureringskostnader 600 0  
Övriga upplupna personalkostnader 1 866 2 191  
Abonnemangsskuld 24 639 22 464  
Övriga poster 4 188 2 543  
 53 427 49 691
   
Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31  
   
Semesterlöneskuld 8 597 8 736  
Sociala avgifter 6 218 7 684  
Övriga upplupna personalkostnader 1 301 1 369  
Abonnemangsskuld 17 576 18 203  
Övriga poster 2 562 2 248  
  36 254 38 239
  
Not 32 Ställda säkerheter

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31
     
För skulder till kreditinstitut:    
Företagsinteckningar, generell pantsättning 50 000 50 000
  50 000 50 000
    
Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31  
   
För skulder till kreditinstitut:   
Företagsinteckningar, generell pantsättning 50 000 50 000  
  50 000 50 000 

Not 33 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 26 mars 2022
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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 2021. Bolagets årsredovisning 
ingår på sidorna 10-18 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 
finansiella ställning per den 31 december 2021 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 2021 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 28 mars 2022
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