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Blankett för uppgift om annonsintäktsbortfall
Till ansökan om stöd enligt förordningen (2020:716) om statligt stöd för 
utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av sprid-
ningen av sjukdomen covid-19 ska sökande komma in med uppgifter om 
bortfall av annonsintäkter.

UPPGIFTER OM ANNONSINTÄKTSBORTFALL

Redovisningsperiod: 1 april 2020–30 juni 2020

1. Allmän nyhetstidning

Tidningens namn

2. Uppgifter om bortfall av annonsintäkter för perioden april–juni 2020
Redovisa annonsintäkter för perioden 1 april – 30 juni 2019 och 2020 i tabellen nedan. 

Period Annonsintäkter enligt utfall* Förändring=Annonsintäktsbortfall**

2019 2020

April

Maj

Juni

Total:

* Beloppen skall vara redovisade annonsintäkter enligt utfall och ska vara periodiserade samt exklusive moms. Avdrag ska göras för annat offentligt stöd och andra 
ersättningar som ges med anledning av bortfallet.

** Med annonsintäktsbortfall avses skillnaden mellan 2019 och 2020.

Redovisade uppgifter ska granskas av kvalificerad revisor (godkänd eller auktoriserad revisor). Uppdraget ska utföras 
enligt standarden ISRS 4400 Granskning enligt särskild överenskommelse. I bilaga finns den mall för rapport som ska 
användas med de granskningsåtgärder som ska utföras för att kontrollera att annonsintäkter överensstämmer med 
bokföring och verifikationsunderlag. Uppgifterna kan även intygas av Media Audit vid Kantar Sifo.

Underskrift
Datum Signatur firmatecknare

Firmatecknares telefonnummer Namnförtydligande



Bilaga
Mall för revisorsrapport
Rapportmall att kopiera och användas av kvalificerad revisor vid kontrollen 
av om intäkter stämmer överens med bokföring och verifikationsunderlag.

1. Vi (jag) har kontrollerat att rapporterade annonsintäkter (efter avdrag för rabatter, exklusive moms), XXX XX
SEK för april 2020, XXX XXX SEK för maj 2020 och XXX XXX SEK för juni 2020, överensstämmer med huv
boken.

2. Vi (jag) har kontrollerat att rapporterade annonsintäkter (efter avdrag för rabatter, exklusive moms), XXX X
SEK för april 2019, XXX XXX SEK för maj 2019 och XXX XXX SEK för juni 2019, överensstämmer med huv
boken.

3. Vi (jag) har gjort ett slumpmässigt urval av X st annonsintäktstransaktioner ur huvudboken för perioden apri
juni 2020 och jämfört med verifikationsunderlag för transaktionerna med avseende på period, belopp och
klassificering av intäkten.

4. Vi (jag) har gjort ett slumpmässigt urval av X st intäktstransaktioner ur huvudboken för perioden april–juni 2
och jämfört med verifikationsunderlag för transaktionerna med avseende på period, belopp och klassificerin
av annonsintäkten.

5. Vi (jag) har kontrollberäknat annonsintäktsbortfall i punkten 1 för april 2020, maj 2020 och juni 2020.
6. Vi (jag) har kontrollerat att avdrag har gjorts för annat offentligt stöd och andra ersättningar som ges med

anledning av bortfallet.
7. Vi (jag) har gjort följande iakttagelser:

a) När det gäller punkt 1 ovan har vi (jag) inte funnit några avvikelser/funnit följande avvikelser:
b) När det gäller punkt 2 ovan har vi (jag) inte funnit några avvikelser/funnit följande avvikelser:
c) När det gäller punkt 3 ovan har vi (jag) inte funnit några avvikelser/funnit följande avvikelser:
d) När det gäller punkt 4 ovan har vi (jag) inte funnit några avvikelser/funnit följande avvikelser:
e) När det gäller punkt 5 ovan har vi (jag) inte funnit några avvikelser/funnit följande avvikelser:
f) När det gäller punkt 6 ovan har vi (jag) inte funnit några avvikelser/funnit följande avvikelser:

Eftersom de granskningsåtgärder som vidtagits enligt ovan varken är en revision enligt International Standards on 
Auditing, ISA, eller en översiktlig granskning enligt International Standards on Review Engagements, ISRE, bestyrker 
vi inget om punkterna ovan för perioden april–juni 2020 och april–juni 2019.

Om vi (jag) hade genomfört ytterligare granskningsåtgärder eller om vi hade utfört en revision enligt ISA eller en 
översiktlig granskning enligt ISRE skulle andra förhållanden kanske ha kunnat komma till vår (min) kännedom och 
ha rapporterats till er.

Vår (min) rapport är enbart avsedd för det syfte som angivits i det första stycket i denna rapport och för er information, 
och den ska inte användas för något annat syfte eller spridas till andra parter. Rapporten gäller endast de uppgifter 
som angivits ovan och omfattar inte någon av Bolaget AB:s finansiella rapporter i sin helhet. 

Ort den ……. 2020
Revisionsbolaget AB
Anders Andersson
Auktoriserad revisor/Godkänd revisor

en 

Rapport över faktiska iakttagelser
Till Bolaget AB, org.nr 55XXXX-XXXX

Bakgrund
Bolaget AB ska i blankett för uppgift om annonsintäktsbortfall, punkt 2, vilken lämnas i samband med ansökan om stöd 
enligt förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av 
spridningen av sjukdomen covid-19, rapportera annonsintäkter för perioden april–juni 2019 och april–juni 2020. I enlig-
het med villkoren för stödet har Bolaget AB givit Revisionsbolaget AB i uppdrag att jämföra redovisade uppgifter med 
bokföringen och verifikationsunderlag. Vid beräkningen av bortfallet av annonsintäkter ska den sökande göra avdrag 
för annat offentligt stöd och andra ersättningar som ges med anledning av bortfallet.

Genomförda granskningsåtgärder och faktiska iakttagelser
Vi (jag) har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan rörande annons- 
intäkter i Bolaget AB som ska meddelas Myndigheten för press, radio och tv. Vårt (mitt) uppdrag har utförts enligt d 
standard för näraliggande tjänster som är tillämplig på uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. 
Granskningsåtgärderna har vidtagits enbart för att uppfylla kraven i gällande villkor för stöd enligt 
förordning) (2020:716) och som stöd Myndigheten för press, radio och tv att bedöma 
annonsintäktsbeloppens rimlighet och sammanfattas enligt följande:
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