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Blankett för teknisk redovisning – revisorsrapport

Blanketten ska bifogas i e-tjänsten  
vid ansökningstillfället:

www.mprt.se

Revisorsrapport avseende granskning av användarförankring, regelbundenhet samt omfattning  
av totalt och redaktionellt innehåll att bifoga vid ansökan om redaktionsstöd 2020.

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

På ert uppdrag har jag enligt mediestödsförordningen (2018:2053) som auktoriserad revisor genomfört 
granskning av följande krav avseende mediestöd:
A)  god användarförankring (nyhetsmediet har minst 1500 regelbundna användare) 
B)  hög regelbundenhet (nyhetsmediet publiceras eller sänds minst 15 gånger per år där varje publicering motsvarar 

minst den totala omfattningen definierad i punkt C delat med antalat utgåvor per år) 
C)  omfattningen av det totala och det redaktionella innehållet (minst 330 spaltmeter, 750 000 tecken eller 900 minuter 

sändningstid redaktionellt innehåll)
D)  andelen redaktionellt material (minst 40 %) samt andelen exklusivt egenproducerat redaktionellt material  

bestående av nyhetsförmedling och granskning (minst 20 %)
E)  metodredovisning

Det är det utgivande företagets ledning som har ansvaret för att uppgifterna i utgåvoprotokoll och trafikrapporter är 
korrekta och att gällande föreskrifter och anvisningar följts. Vårt ansvar är att, med tillämpning av SNT 4400, redogöra 
för de granskningsåtgärder vi vidtagit vid granskning av de uppgifter som redovisats i ansökan.

Eventuella övriga kommentarer
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A) God användarförankring (nyhetsmediet har minst 1500 regelbundna användare) 

Antalet regelbundna användare uppgår till:

Jag har granskat mediets totala antal regelbundna användare uppgår till minst 1500 regelbundna användare. Underlaget för denna granskning kommer från ett  
oberoende tredjepartsverktyg för trafikmätning. Regelbunden användare definieras i Anvisning för teknisk redovisning. Jag har gjort följande iakttagelser (fortsätt på 
separat blad vid behov).

Följande underlag har varit tillgängliga vid granskningen (fortsätt på separat blad vid behov).

B)  Hög regelbundenhet (nyhetsmediet publiceras eller sänds minst 15 gånger per år där varje  
publicering motsvarar minst den totala årliga omfattningen definierad i punkt C delat med  
antalat utgåvor) 

Jag har granskat att antal publiceringar eller sändningar samt omfattningen av varje enskild publicering eller sändning. Underlaget för denna granskning kommer  
från de utgåvoprotokoll som tas fram för sammanställning av varje publicering eller sändning. Antalet publiceringar eller sändningar uppgår till totalt: 

Jag har gjort följande iakttagelser (fortsätt på separat blad vid behov).

Omfattningen av varje enskild publicering eller sändning uppgår som minst till följande andel av det totala årliga omfattningen:

Följande underlag har varit tillgängliga vid granskningen (fortsätt på separat blad vid behov).
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C) Omfattningen av det totala och det redaktionella innehållet 

Jag har granskat omfattningen av totalt publicerat eller sänt innehåll. Jag har granskat omfattningen av det redaktionella innehållet (minst 330 spaltmeter, 750 000 
tecken eller 900 minuter sändningstid redaktionellt innehåll). Underlaget för denna granskning kommer från de utgåvoprotokoll som tas fram för sammanställning av 
varje publicering. 
Total omfattning av publicerat eller sänt innehåll, omvandlat till antal tecken i enlighet med omvandlingstabell i Anvisning för teknisk redovisning. 

Följande underlag har varit tillgängliga vid granskningen (fortsätt på separat blad vid behov).

D)    Andelen redaktionellt innhåll (minst 40 % av det totala innehållet) samt andelen exklusivt,  
egenproducerat redaktionellt innehåll  bestående av nyhetsbevakning och granskning  
(minst 20 % av det totala innehållet).

Jag har granskat andelen redaktionellt innehåll och andelen exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll. Underlaget för denna granskning kommer från de  
utgåvoprotokoll som tas fram för sammanställning av varje publicering eller sändning. Andelen redaktionellt innehåll uppgår till följande procentandel:

Andelen exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll inom nyhetsbevakning och granskning uppgår till följande procentandel:

Jag har gjort följande iakttagelser (fortsätt på separat blad vid behov).

Följande underlag har varit tillgängliga vid granskningen (fortsätt på separat blad vid behov).

Jag har gjort följande iakttagelser (fortsätt på separat blad vid behov).
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E. Metodredovisning

Jag har granskat den metod som det sökande mediet använt för att producera utgåvoprotokoll samt de trafikrapporter som ligger till grund för framtagande av statistik 
gällande antalet regelbundna användare. Jag har granskat att dessa metoder samt de verktyg som används för att producera dessa trafikrapporter uppfyller de krav 
som ställs i Anvisning för teknisk redovisning. Intygas genom auktoriserad revisors underskrift. Jag har gjort följande iakttagelser (fortsätt på separat blad vid behov).

Revisorns kontaktuppgifter

Revisorns namn

Företag/byrå

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Denna rapport är avsedd för ovan angivna utgivande företag och Myndigheten för press, radio och tv för bedömning 
av ansökan om mediestöd.

Härmed intygas att uppgifterna i revisorsrapporten är korrekta. 

Ort och datum Auktoriserade revisorns underskrift och namnförtydligande
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Revisionsrapport

Vid ansökan om mediestöd i form av redaktionsstöd enligt mediestödsförordningen (2018:2053) ska sökanden bifoga 
en redovisning för att styrka uppfyllandet av vissa krav. Denna rapport ska vara upprättad av en auktoriserad revisor.  
Revisorsrapporten ska upprättas i enlighet med myndighetens anvisningar och ska visa att revisorn granskat under
laget till de framtagna uppgifterna och de eventuella iakttagelser denne gjort. För år 2020 finns det lättnader för vissa 
av kraven. För i år ska det redaktionella innehållet uppgå till minst 40 procent av det totala innehållet och antalet 
utgivningar per år ska uppgå till minst 15 utgåvor. Det finns även lättnader för nyetablerade nyhetsmedier och nyhets
medier som vänder sig till de nationella minoriteterna. Om sökande omfattas av någon lättnad ska detta anges i 
revisorsrapporten. Vilka lättnader som gäller framgår av förordningen och myndighetens anvisningar.

Revisorns granskning ska i huvudsak omfatta uppgifter gällande mätning av god användarförankring, hög regel
bundenhet, omfattning och andel redaktionellt innehåll och andel exklusivt, egenproducerat innehåll. Nivåerna och 
närmare definitioner av de tröskelkrav som ska styrkas genom teknisk redovisning framgår av mediestödsförordningen  
och myndighetens föreskrifter om mediestöd (MPRTFS 2019:3). Hur mätningen ska göras av den sökande finns be-
skrivet i dokumentet Anvisningar för teknisk redovisning. Revisorn ska granska och kontrollera sökandes redovisade 
trafikrapporter samt utgåvoprotokoll. 

Revisorn ska även granska metodiken bakom framtagandet av utgåvoprotokoll och trafikrapporter samt intyga att de 
metoder och verktyg som används för detta uppfyller de krav som ställs i Anvisning för teknisk redovisning.

Revisorsrapporten ska undertecknas av en auktoriserad revisor och denne ska också intyga att lämnade uppgifter är 
korrekta. Som alternativ kan sökande använda motsvarande intyg av oberoende organ som godkänts av Myndigheten 
för press, radio och tv. 
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