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Blankett för teknisk redovisning vid ansökan om mediestöd

Blanketten ska bifogas i e-tjänsten  
vid ansökningstillfället:

www.mprt.se

Allmänt nyhetsmedium som avses:

Utgivande företag eller motsvarande:

Period och år som rapporten avser: Mediet är nyetablerat eller riktas till de nationella  
minoriteterna och omfattas därför av lättnader för vissa krav. 
Svara ja/nej:

Ja Nej

A) God användarförankring (nyhetsmediet har minst 1500 regelbundna användare) 

Antalet regelbundna användare uppgår till:

B)  Hög regelbundenhet (nyhetsmediet publiceras eller sänds minst 45 gånger per år)

Antalet publiceringar eller sändningar av nyhetsmediet uppgår till totalt:

C) Omfattningen av det totala och det redaktionella innehållet

Total omfattning av publicerat eller sänt innehåll, omvandlat till antal tecken i enlighet med omvandlingstabell i Anvisning för teknisk redovisning:

D)  Andelen redaktionellt innehåll (minst 50 % av det totala innehållet) samt andelen exklusivt,  
egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning  
(minst 20% av det totala innehållet)

Andelen redaktionellt innehåll uppgår till följande procentandel:

Andelen exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll inom nyhetsbevakning och granskning av hela innehållet (inkl. annonser) uppgår till följande procentandel:
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E. Metodredovisning

Beskrivning av metod för att producera utgåvoprotokoll och trafikrapporter som ligger till grund för framtagande av statistik gällande antalet regelbundna användare. 
Beskrivningen skall innehålla uppgift om e-pliktleverans har skett (vid webmedium) och om tredjepartsintyg finns upprättade avseende trafikrapporter:

Ort och datum Härmed intygas att redovisningen följer ”Anvisningar för teknisk redovisning inför ansökan om  
mediestöd” och att ovanstående uppgifter är fullständiga och sanningsenliga  
(firmatecknarens underskrift och namnförtydligande)

Ev. övriga upplysningar

Anvisningar
För anvisningar för hur redovisning av redaktionellt innehåll och trafikdata för allmänna nyhetsmedier skall gå till se 
”Anvisningar för teknisk redovisning inför ansökan om mediestöd”.

För anvisning för hur trafikmätning med Google-analytics se ”Anvisningar för trafikmätning med Google-Analytics.
https://mprt.se/stod-till-medier/
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Rapport över faktiska iakttagelser
Till Bolaget AB, org.nr 55XXXX-XXXX

Bakgrund
Bolaget AB ska i blankett för teknisk redovisning, vid ansökan om mediestöd enligt mediestödsförordningen 
(2018:2053), rapportera uppgifter om god användarförankring, hög regelbundenhet, omfattningen av det totala  
redaktionella innehållet, andelen redaktionellt material och andelen exklusivt egenproducerat redaktionellt material 
bestående av nyhetsförmedling och granskning samt metodredovisning för perioden XXXX. I enlighet med villkoren 
för stödet har Bolaget AB givit Revisionsbolaget AB i uppdrag att jämföra redovisade uppgifter med underlag för  
teknisk redovisning.

Genomförda granskningsåtgärder och faktiska iakttagelser
Vi (jag) har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan rörande teknisk  
redovisning 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 enligt mediestödsförordningen (2018:2053) som stöd för Myndigheten för press, radio och tv att 
bedöma uppgifternas rimlighet och sammanfattas enligt följande: 
1.  Vi (jag) har jämfört uppgiften om att mediets totala antal regelbundna användare (avsnitt A) mot underlag från  

oberoende tredjepartsintyg för trafikmätning och/eller distributionsjournaler. 
2.  Vi (jag) har jämfört uppgiften om antalet publiceringar eller sändningar av nyhetsmediet (avsnitt B) mot utgåvo-

protokoll som tas fram för sammanställning av varje publicering eller sändning.
3.  Vi (jag) har jämfört uppgiften om total omfattning av publicerat eller sänt innehåll (avsnitt C), omvandlat till antal 

tecken i enlighet med omvandlingstabell i Anvisning för teknisk redovisning mot utgåvoprotokoll som tas fram för 
sammanställning av varje publicering.  

4.  Vi (jag) har jämfört uppgiften om andelen redaktionellt innehåll (avsnitt D) mot utgåvoprotokoll som tas fram för 
sammanställning av varje publicering eller sändning.

5.  (Vid webmedium) Vi (jag) har tagit del av beskrivningen av metodredovisningen (avsnitt E). Vi har, i förekommande 
fall, jämfört beskrivningen mot upprättade e-pliktsunderlag.

6.  Vi har tagit del av beskrivningen av metodredovisning (avsnitt E). Vi har jämfört uppgift om tredjepartsintyg för 
trafikrapport mot inhämtat tredjepartsintyg.

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: 
f) När det gäller pkt 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.

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. Rapporten gäller endast de uppgifter som angivits ovan och omfat-
tar inte någon av Bolaget AB:s tekniska rapporter i sin helhet. 

Ort den ……. 2021
Revisionsbolaget AB

Anders Andersson
Auktoriserad revisor/Godkänd revisor
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