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

Blankett för redovisning av distribuerad postupplaga i samband med
ansökan för stöd för viss tidningsdistribution
Allmänt nyhetsmedium som avses:

Utgivande företag eller motsvarande:

Tidningen har getts ut under minst 12 månader

Ja

Nej

Tidningen är i huvudsak abonnerad

Ja

Nej

Tidningens abonnerade upplaga uppgår till minst 1500 exemplar per utgåva

Ja

Nej

Uppgift om distribuerad postupplaga (2020 års förhållanden)
Den årliga distribuerade postupplaga uppgår till:

Den distribuerade postupplaga som stöd söks för uppgår till (ska avse utdelning det antal dagar som sådan inte kan ske genom postnord på utgivningsdagen och i
områden där samdistribution inte erbjöds under 2019)
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Ort och datum

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är fullständiga och sanningsenliga
(firmatecknarens underskrift och namnförtydligande)

Ev. övriga upplysningar

Anvisningar
Riktlinjer för ansökan enligt förordning (2021:1205) om stöd för tidningsdistribution
med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag
Definitioner
Defintion av distribuerad postupplaga: Med distribuerad postupplaga menas tidningsexemplar som avser de dagar
som ordinarie utdelning av post inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten inte erbjuds. Vid en beräkning
av storleken på den distribuerade postupplagan är det med utgångspunkt i förhållandena under kalenderåret 2020
som avses. Enbart distribuerade postexemplar som delas ut i områden där samdistribution inte erbjöds senast under
2019 kan ingå.
Defintion av abonnerad upplaga: Med abonnerad upplaga avses att tidningen ska ha abonnenter som genom
individuell beställning och betalning efterfrågar tidningen.

2 av 3

Rapport över faktiska iakttagelser
Till Bolaget AB, org.nr 55XXXX-XXXX
Bakgrund
Bolaget har i blankett för rapportering av distribuerad postupplaga, vilken lämnas i samband med ansökan om stöd
enligt förordning (2021:1205) om stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post
varannan dag, rapporterat distribuerad upplaga för viss tidningsdistribution. I enlighet med villkoren för stödet har
Bolaget AB givit Revisionsbolaget AB i uppdraget att jämföra redovisade uppgifter med bokföringen och verifikationsunderlag.
Genomförda granskningsåtgärder och faktiska iakttagelser
Vi (jag) har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan rörande distribuerade
upplagan 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 förordningen (2021:1205) om stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till
utdelning av post varannan dag som stöd för Myndigheten för press, radio och tv att bedöma uppgifternas rimlighet
och sammanfattas enligt följande:
1.	Vi (jag) har kontrollerat den rapporterade distribuerad postupplagan för perioden xxx 202X mot verifikationsunderlag och andra underlag som beräkningar och tryckeri och distributionsfakturor för de aktuella perioderna.
2.	Vi har kontrollerat beräkningen av den distribuerade postupplagan utgår från förhållandena 2020 och inkluderar
avräkning av områden där samdistribution erbjöds senast under 2019 och att och den avser de dagar som
ordinarie utdelning av post inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten inte erbjuds
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:
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 om
fattar inte någon av Bolaget ABs tekniska rapporter i sin helhet.
Ort den ……. 2021
Revisionsbolaget AB
Anders Andersson
Auktoriserad revisor/Godkänd revisor
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