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Blankett redovisning – redaktionsstöd

Blanketten ska bifogas i e-tjänsten  
vid ansökningstillfället:

www.mprt.se

Redovisning av redaktionella kostnader och totala rörelsekostnader  
föregående år för utgivning av det allmänna nyhetsmediet

Titel

Utgivande företag

Kontaktperson för lämnade uppgifter

Kontaktpersons e-post

Kontaktpersons telefon

Anvisning till vilka kostnader som kan ingå under varje post och förslag på hur kostnader  
kan fördelas i företag som har flera medietitlar eller som delar kostnader med annan verksamhet.

Definitioner

Allmänt nyhetsmedium:   Med allmänt nyhetsmedium avses ett medium som har till sin primära uppgift att bedriva 
nyhetsbevakning och som också har ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden 
och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv 
samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden.

Redaktionell verksamhet:   Med redaktionell verksamhet avses det redaktionella arbetet som bedrivs för att ta fram  
det allmänna nyhetsmediets innehåll. 

Redaktionella kostnader:   Med redaktionella kostnader avses kostnader förknippade med den redaktionella  
verksamheten.

Redaktionella kostnader Kommentar

Förslag på fördelningsnyckel vid allokering av eventuell  
gemensam kostnad. Om en annan fördelning görs ska en  
detaljerad beskrivning av denna bifogas.

1. Direkta kostnader Exempel: köpt redaktionellt material eller frilansmaterial Antal medier som har möjlighet att använda det inköpta materialet

2. Personalkostnader Kostnader som har direkt samband med företagets 
anställda för det redaktionella arbetet, d.v.s. löner och 
andra ersättningar, sociala avgifter, pensionskostnader, 
företagshälsovård m.m. 

Uppskattad arbetsinsats 

3. Övriga externa kostnader Exempel: Kontorshyra, kontorsmaterial, telefon och 
porto för det redaktionella arbetet

Gemensamma kostnader som avser lokalkostnader kan fördelas över 
kvardratmeterutnyttjande. För andra omkostnader kan omsättning 
eller antal anställda vara lämpliga omokstnader

4. Avskrivningar Exempel: Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

Följer inventarierna som ingår i redaktionsverksamheten 
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A. Redaktionella kostnader

Kostnadsslag som är förknippade med den 
redaktionella verksamheten under 2019

Kostnad  
(uttryckt i kr)

Specificera vad de redaktionella kostnaderna består av och hur ni brutit ut de  
kostnader som hör till den redaktionella verksamheten från de kostnader som hör till 
övrig verksamhet

Direkta kostnader (1)

Personalkostnader (2)

Övriga externa kostnader (3)

Avskrivningar (4)

A. Summa redaktionella kostnader  

B.  Kostnader för annan verksamhet än redaktionell verksamhet  
inom ramen för utgivning av det allmänna nyhetsmediet

Kostnadsslag som är förknippade med 
annan verksamhet än redaktionsverk-
samhet inom utgivningen av det allmänna 
nyhetsmediet under 2019 (8)

Kostnad  
(uttryckt i kr)

Upplysningar om hur ni brutit ut de kostnader som kommer från övriga kostnader 
från de redaktionella kostnaderna

Direkta kostnader (1)

Personalkostnader (2)

Övriga externa kostnader (3)

Avskrivningar (4)

B. Summa kostnader för annan verksamhet        

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER  
för utgivning av det allmänna nyhetsmediet 
(A+B)

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta

Ort och datum Firmatecknares underskrift och namnförtydligande

Ev. övriga upplysningar

Rörelsekostnader förknippade med utgivningen av det allmänna nyhetsmediet
Vad som kan ingå under varje kostnadspost framgår av kostnadsanvisningen.  
Behövs ytterligare utrymme för förklaring och upplysningar – vänligen fortsätt på separat blad.

Period som redovisningen avser
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Rapport över faktiska iakttagelser
Till Bolaget AB, org.nr 55XXXX-XXXX

Bakgrund
Bolaget AB ska i blankett för redovisning av redaktionella kostnader, vilken lämnas i samband med ansökan om  
redaktionsstöd enligt mediestödsförordningen (2018:2053), rapportera redaktionella kostnader och rörelsens kostna-
der som avser utgivning av ett allmänt nyhetsmedium för kalenderåret 20XX. I enlighet med villkoren för stödet har  
Bolaget AB givit Revisionsbolaget AB uppdraget att jämföra redovisade uppgifter med bokföring och verifikations
underlag.

Genomförda granskningsåtgärder och faktiska iakttagelser.
Vi (jag) har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan rörande kostnader 
i Bolaget AB som ska meddelas Myndigheten för press, radio och tv i enlighet med villkoren för stödet. 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 redaktionsstöd enligt mediestödsförordningen för Myndigheten för press, radio och tv att bedöma kostnadernas 
rimlighet och sammanfattas enligt följande: 

1.  Vi (jag) har kontrollerat att rapporterade redaktionella kostnader och rörelsens kostnader för kalenderåret 
20XX, överensstämmer med huvudboken.

2.  Vi (jag) har gjort ett slumpmässigt urval av X st kostnadstransaktioner avseende redaktionella kostnader ur 
huvudboken för kalenderåret 20XX och jämfört med verifikationsunderlag för transaktionerna m.a.p. period, 
belopp och klassificering av kostnaden.  

3.  Vi (jag) har gjort ett slumpmässigt urval av X st kostnadstransaktioner avseende rörelsens kostnader  
(andra kostnader än redaktionella kostnader) kostnader ur huvudboken för kalenderåret 20XX och jämfört 
med verifikationsunderlag för transaktionerna m.a.p. period, belopp och klassificering av kostnaden.

4.  Vi (jag) har kontrollberäknat redaktionella kostnader och rörelsens kostnader i blanketten för kostnads-
redovisning.

5.  Vi (jag) har kontrollberäknat fördelning av gemensamma kostnader i de fall sådana förekommit vid  
upprättandet av kostnadsredovisningen. 

Vi (jag) har gjort följande iakttagelser:
a)  När det gäller pkt 1 ovan har vi (jag) inte funnit några avvikelser/funnit följande avvikelser: 
b)  När det gäller pkt 2 ovan har vi (jag) inte funnit några avvikelser/funnit följande avvikelser:
c)  När det gäller pkt 3 ovan har vi (jag) inte funnit några avvikelser/funnit följande avvikelser: 
d)  När det gäller pkt 4 ovan har vi (jag) inte funnit några avvikelser/funnit följande avvikelser: 
e)  När det gäller pkt 5 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 kalenderåret 20XX.

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 infor-
mation, 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 ABs finansiella rapporter i sin helhet. 

Ort den ……. 20XX
Revisionsbolaget AB

Anders Andersson
Auktoriserad revisor/Godkänd revisor

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

Bilaga
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