Blankett för uppgift om distribuerad upplaga
Till ansökan om stöd enligt förordningen (2020:XXX) om statligt stöd för
utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 ska sökande komma in med uppgifter
om den allmänna nyhetstidningens distribuerade upplaga.

Blanketten ska bifogas i e-tjänsten
vid ansökningstillfället:
www.mprt.se

UPPGIFTER OM DISTRIBUERAD UPPLAGA
Redovisningsperiod: 1 mars 2020–30 april 2020

1. Allmän nyhetstidning
Tidningens namn

2. Distribuerad upplaga
Med distribuerad upplaga avses de exemplar som levereras till en användares adress eller säljs via ett försäljningsställe.
Storleken på den distribuerade upplagan ska därför anges efter avräkning av till exempel arkiv- och arbetsexemplar
eller lösnummerreturer. Inte heller tidningar som tillhandahålls gratis i tidningsställ ska räknas med. Enbart upplaga som
är distribuerade exemplar i Sverige får ingå. Uppgiften ska avse summan av den distribuerade upplagan under perioden
mars–april 2020.

Distribuerad upplaga för mars–april 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 den distribuerade upplagan.
Uppgifterna kan även intygas av Media Audit vid Kantar Sifo.

Underskrift
Datum

Signatur firmatecknare

Firmatecknares telefonnummer

Namnförtydligande

Mall för revisorsrapport

Bilaga

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

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

Bolaget AB ska i blankett för uppgift om distribuerad upplaga, vilken lämnas i samband med ansökan om stöd enligt
förordningen (2020:xxx) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, rapportera tidningens totala distribuerade upplaga för perioden mars–april 2020. Vad
som avses med distribuerad upplaga framgår av förordningen och myndighetens anvisningar. I enlighet med villkoren
för stödet har Bolaget AB givit Revisionsbolaget AB i uppdrag att jämföra redovisade uppgifter med verifikationsunderlag.

Genomförda granskningsåtgärder och faktiska iakttagelser

Vi (jag) har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan rörande den totala
distribuerade upplagan i Bolaget AB som ska meddelas Myndigheten för press, radio och tv. Vårt (mitt) uppdrag har
utförts enligt den 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
förordningen och som stöd för Myndigheten för press, radio och tv:s bedömning av den totala distribuerade upplagans
rimlighet och sammanfattas enligt följande:
1. Vi (jag) har kontrollerat den rapporterade distribuerade upplagan för perioden mars–april 2020
mot verifikationsunderlag och andra väsentliga underlag som beräkningar och tryckeri- och
distributionsfakturor för de aktuella månaderna.
2. Vi har kontrollerat beräkningen av distribuerade upplagan inkluderar avräkning för:
a. Sådana exemplar som inte levererats till en användares adress
b. Lösnummerreturer och inte sålda exemplar
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:
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 mars–april 2020.
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.
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

