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Styrelsen och verkställande direktören för LRF Media AB får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Bolaget skapar innehåll som
engagerar och tjänster som gör nytta. Bolaget är ett nav för innovation och nya affärsmöjligheter.
Tillsammans driver vi idéer som får landet att växa. Genom våra starka varumärken Land, Land
Lantbruk, Land Skogsbruk, Lantmannen, ATL och genom dotter- och intressebolagen Brid, Skira, Brath
och Ehandel.se driver vi landets frågor för en innovativ och växande landsbygd.
Verksamheten i LRF Media har bedrivits i Stockholm och Torsby och kompletteras
med ett antal fåmansredaktioner vilka arbetat för tidningarna Land Lantbruk och ATL.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I början av 2020 förvärvade LRF Media 60% av M Brath AB, specialistbyrån inom digital
marknadsföring. En strategisk satsning för att bland annat öka kunderbjudande inom digital
marknadsföring hos dotterbolaget Ehandelse AB. Med Braths kompetenser har vi också fått möjlighet att
ge mediehusets redaktionella varumärken ATL, Land och Land Lantbruk, en starkare digital frammarsch.
I början av 2020 sålde LRF Media konceptet Landlotten till Nordic Lottery AB. Därmed lämnar LRF
Media uppdraget som drift- och marknadspartner för Bygdegårdarnas lotteri Landlotten.
Under 2020 har LRF Media fortsatt transformationsresan med allt högre andel digitala medieprodukter
och tjänster samt bibehållit en underliggande god lönsamhet trots den fortsatta utmanande strukturella
förändringen i mediabranschen och den pågående pandemin. Genomförda kostnadseffektiviseringar, flera
affärsmodeller och en hög kund- och medarbetarnöjdhet bidrar till en hållbar affär.
Den pågående coronapandemin påverkade annonsintäkterna mycket negativt under våren 2020 men
återhämtade sig redan under sommaren till en normaliserad nivå. Statens stödåtgärder innebär
sammantaget att bolaget inte har lidit någon ekonomisk skada av den pågående coronapandemin under
2020.

Andra icke-finansiella upplysningar
Hållbarhetsredovisning
Bolaget upprättar ingen separat hållbarhetsrapport utan hänvisar till den hållbarhetsrapport som upprättas
i Lantbrukarnas riksförbund u.p.a org.nr. 702001-2642 med säte i Stockholm.
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Utöver det som anges i Lantbrukarnas riksförbund u.p.a hållbarhetsrapport så arbetar LRF Media med att
minska utsläpp från produktion, distribution av printprodukter genom att välja miljöcertifierade
leverantörer och hålla oss uppdaterade om nya klimatsmarta alternativ.
LRF Media tar också ett aktivt mediaansvar. Vi ska skydda personuppgifter av våra läsare och säkerställa
att användning av våra medier och tjänster sker på ett tryggt sätt. Vi ska se till att budskap och
annonsmaterial från våra kunder överensstämmer med etiska principer. Våra journalister ska följa
grundläggande publicitetsregler. Vi ska sträva efter att visa komplexiteten av klimatfrågan och
jordbrukets- och skogsbrukets roll i miljö- och klimatdebatten som idag saknas i dagens medielandskap.

Ägarförhållanden
LRF Media AB är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Ekonomi AB, organisationsnummer
556032-9269. Lantbrukarnas Ekonomi AB är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund,
förening upa, organisationsnummer 702001-2642. Moderföretagen har säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Rörelsemarginal (%)
Balansomslutning
Avkastning på eget kap. (%)
Soliditet (%)

2020

2019

2018

2017

244 849
19,2
359 829
51,7
21,1

262 249
9,0
358 883
31,6
21,1

272 385
11,7
357 052
38,5
21,3

276 670
9,3
348 432
31,1
21,8

Förändring av eget kapital (Tkr)
Aktie-

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Fusionsdifferens
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

kapital

fond

resultat

resultat

15 000

3 000

57 974

44

76 018

44
75

-44

0
75
4
76 096

15 000

3 000

58 093

4
4

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

58 092 831
3 648
58 096 479

disponeras så att
i ny räkning överföres

58 096 479

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Not

Tkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

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

2, 3
4

Rörelseresultat

5

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

6
7
8

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

244 849
14 851
259 700

262 249
2 530
264 779

-66 962
-76 107
-69 540

-65 375
-87 738
-87 743

-71
-19
-212 699
47 001

-231
-9
-241 096
23 683

-8 000
8 847
-8 472
-7 625
39 376

0
8 608
-8 287
321
24 004

-37 085
2 291

-23 763
241

-2 287
4

-197
44
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Not

Balansräkning

2020-12-31

2019-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

10

0
0

0
0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

11

319
319

390
390

12, 13
14, 15

39 939
4 000

26 811
4 000

16
17

4 000
0
47 939
48 258

0
0
30 811
31 201

0
0

4
4

7 001
287 451
5 256
10 780
990
311 478

11 713
294 924
7 346
9 774
2 538
326 294

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

94
311 572

1 384
327 682

SUMMA TILLGÅNGAR

359 829

358 883

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not

2020-12-31

2019-12-31

15 000
3 000
18 000

15 000
3 000
18 000

58 093
4
58 096
76 096

57 974
44
58 018
76 018

212 585
212 585

208 738
208 738

7 390
1 578
62 179
71 147

9 611
3 966
60 549
74 126

359 829

358 883

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

20, 21

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt
tryggandelagen
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

39 375
11 918
-197

24 005
8 717
-540

51 096

32 182

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

4
24 639
-12 301
63 438

-2
6 334
-25 999
12 515

Investeringsverksamheten
Försäljning av inkråm/rörelse, netto likvidpåverkan
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Likvidpåverkan från fusionerat dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 635
-27 339
921
-29 053

0
-1 000
0
-1 000

Finansieringsverksamheten
Erhållna (lämnade) koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-23 763
-23 763

-28 693
-28 693

10 622

-17 178

295 586
306 208

312 764
295 586

Kassaflödesanalys

Not

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

24

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Tkr

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

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
Goodwill

10 år
10 år

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

5 år
3 år

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.
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Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
I företaget finns förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning sker enligt förenklingsreglerna.
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer
som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3).
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna
kostnadsförs i resultaträkningen.
I de fall förmånasbestämda pensionsplaner finansieras i egen regi redovisas pensionsskulden till det
belopp som erhålls från PRI Pensionsgaranti.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Koncernförhållanden
Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§
upprättas ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget Lantbrukarnas Riksförbund,
förening upa, organisationsnummer 702001-2642 med säte i Stockholm upprättar koncernredovisning.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt).
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Operationell leasing
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 7.417 tkr.
Leasingkostnaderna avser hyra av lokaler.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2020

2019

9 044
11 603
0
20 647

6 547
29 680
10 020
46 247

Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
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Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Pensionsförpliktelser
Nuvarande styrelse och verkställande direktör

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

2020

2019

47
24
71

56
33
89

2 461
41 413
43 874

2 518
51 503
54 021

554
7 491
16 729
24 774

421
11 225
20 467
32 113

68 648

86 134

1 578
1 578

1 194
1 194

43 %
57 %
40 %
60 %

57 %
43 %
40 %
60 %

2020

2019

12,00 %

10,00 %

20,00 %

27,00 %

2020

2019

-8 000
-8 000

0
0

Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag
Nedskrivningar
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Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter
Kursdifferenser

2020

2019

8 632
181
34
8 847

8 477
13
118
8 608

2020

2019

-1
-50
-8 421
-8 472

-3
-110
-8 175
-8 288

2020

2019

-2 287
-2 287

-197
-197

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader
Kursdifferenser
Finansieringskostnad PRI

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt
2020
Procent

Belopp
2 290

Procent

Belopp
242

21,40
80,01
-1,57
99,84

-490
-1 833
36
-2 287

21,40
60,30
0,00
81,70

-52
-146
0
-197

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Redovisad effektiv skatt
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Not 10 Goodwill
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 712
-3 712
0

3 712
0
3 712

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 712
3 712
0
0

-3 712
0
-3 712
0

2020-12-31

2019-12-31

2 900
2 900

2 900
2 900

-2 510
-71
-2 581

-2 279
-231
-2 510

319

390

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar Fusion
Lämnade aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

105 148
19 339
-2 211
4 000
126 276

104 148
0
0
1 000
105 148

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-78 337
-8 000
-86 337

-78 337
0
-78 337

39 939

26 811

Utgående redovisat värde
Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 12 Andelar i koncernföretag

Utgående redovisat värde
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Not 13 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
LRF Media Digital AB
FörlagsAB Storberget
Ehandelse AB
M Brath AB
Grönt Väder AB

Kapitalandel
100%
100%
100%
60%
0%

LRF Media Digital AB
FörlagsAB Storberget
Ehandelse AB
M Brath AB

Org.nr
556228-0981
556540-6641
556861-7517
556877-1496

Rösträttsandel
100%
100%
100%
60%
0%

Antal
andelar
1 000
1 000
500
600
0

Säte
Stockholm
Stockholm
Helsingborg
Örnsköldsvik

Bokfört
värde 2020
100
1 500
19 000
19 339
0
39 939

Eget kapital
1 577
2 350
5 954
716

Bokfört
värde 2019
100
1 500
23 000
0
2 211
26 811
Resultat
0
0
-254
-254

Not 14 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 000
4 000

4 000
4 000

Utgående redovisat värde

4 000

4 000

Not 15 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Namn
Skira AB

Kapitalandel
35,63%

Skira AB

Org.nr
559057-4900

Rösträttsandel
35,63%

Antal
andelar
6 670

Bokfört
värde
4 000
4 000

Säte
Uppsala

Not 16 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
4 000
4 000

0
0
0

Utgående redovisat värde

4 000

0

Transaction 09222115557442220958

Signed AKH, LA, JB, JE, AM, AH, UA, EA

LRF Media AB
Org.nr 556413-2883
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Not 17 Andra långfristiga fordringar
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

2020-12-31

2019-12-31

739
739

739
739

-739
-739

-739
-739

0

0

2020-12-31

2019-12-31

0
0

4
4

2020-12-31

2019-12-31

632
358
990

1 383
1 155
2 538

Antal
aktier
15 000
15 000

Kvotvärde
1 000

Not 18 Varulager
Färdiga varor och handelsvaror

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Not 20 Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal aktier

Not 21 Disposition av vinst eller förlust
2020-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets vinst

58 093
4
58 096

disponeras så att
i ny räkning överföres

Transaction 09222115557442220958

58 096

Signed AKH, LA, JB, JE, AM, AH, UA, EA

LRF Media AB
Org.nr 556413-2883
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Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Redovisat värde vid årets början
Avsättningar som gjorts under året
Utbetalningar under året
Ökning under året av diskonterade belopp

2020-12-31

2019-12-31

208 738
3 847
-8 975
8 975
212 585

200 253
8 486
-7 744
7 744
208 739

2020-12-31

2019-12-31

237
2 381
1 989
45 281
12 291
62 179

1 179
3 240
1 452
44 237
10 441
60 549

2020-12-31

2019-12-31

71
8 000
3 847
11 918

231
0
8 486
8 717

2020-12-31

2019-12-31

94
306 114
306 208

1 384
294 202
295 586

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna lönekostnader
Upplupna semesterlöner och övertidsersättningar
Upplupna lagstadgade sociala avgifter
Förutbetalda prenumerationsintäkter
Övriga poster

Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
Förändring av avsättningar

Not 25 Likvida medel
Likvida medel
Kassamedel
Tillgodohavanden på koncernkonto

Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Not 27 Uppgifter om moderföretag
Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är
Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa med organisationsnummer 702001-2642 med säte i Stockholm

Transaction 09222115557442220958

Signed AKH, LA, JB, JE, AM, AH, UA, EA

LRF Media AB
Org.nr 556413-2883
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Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
För skulder till kreditinstitut:
Ställda säkerheter

För övriga långfristiga skulder:
Garantiåtaganden, FPG/PRI

För intressebolag:
Avtal om aktieägarlån till förmån för intressebolag (4 mkr har
utnyttjats hittills)

Transaction 09222115557442220958

2020-12-31

2019-12-31

0
0

0
0

4 252
4 252

4 175
4 175

1 500
1 500

5 500
5 500

Signed AKH, LA, JB, JE, AM, AH, UA, EA

LRF Media AB
Org.nr 556413-2883
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Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Anna Karin Hatt
Ordförande, Styrelseledamot

Lars-Henrik Andersson
Styrelseledamot

Jonathan Bean
Styrelseledamot

Johan Englund
Styrelseledamot

Anna Martinkari
Styrelseledamot

Ann Henriksson
Verkställande direktör

Ulf Aronsson
Journalist representant

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings pricewaterhouseCoopers AB

Erik Albenius
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i LRF Media AB, org.nr 556413-2883

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för LRF Media AB för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av LRF Media ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för LRF Media AB.

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
LRF Media AB 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 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 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 årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga 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 huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 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 oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•

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
verkställande 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. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

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 eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för LRF Media AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 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 LRF Media AB 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 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande 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 verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget
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•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 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
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder 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
relevanta 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.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Erik Albenius
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-05 13:01:19 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Erik Albenius

Datum

Erik Albenius
Auktoriserad revisor
erik.albenius@pwc.com
Leveranskanal: E-post
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