Redovisning, Stöd till enskilt projekt och distribution av utländsk
värdefull film (Titel)
Fyll i blanketten, spara lokalt på din dator och ladda upp tillsammans med övriga bilagor i
aktuellt ärende i Filminstitutets ansökningstjänst. Samtliga fält är obligatoriska om inget
annat anges.

Filmtitel

Redogörelse och analys av lanseringsarbetet

••

•••
Svenska

Filminstitutet
VOD och övrig visningsstatistik
TVOD antal transaktioner

EST antal transaktioner

Antal specialvisningar

Antal besök på festivalvisningar

Biografstatistik
Stödmottagare ska redovisa besöksstatistik som är nödvändig för bedömning och uppföljning
med verifierade och säkerställda data från Filmägarnas kontrollbyrå (FKB). Statistikrapport ska
innehålla minst sex månaders statistik från lanseringsdatum och framåt för samtliga öppna
visningar per biograf och per visning. Rapport ska hämtas av stödmottagare från FKB och den
ska innehålla en rad per ”show”.
Stödmottagare ska mejla rapport till analysstatistik@filminstitutet.se i excelformat sex månader
efter svenskt premiärdatum. Ange filmtitel i ämnesraden.

Ekonomiskt utfall Stöd till distribution och visning –
enskilt projekt och lansering av utländsk värdefull
film
Kostnader
Organisation

Budget

Utfall

0

0

0

0

0

0

Lönekostnader
Lokalkostnader
Administration
Resor
Summa organisation

Filmutbud
Filmrättigheter
Framtagning DCP
Produktion DVD/VOD
Frakter
Översättning och textning
KDM-nycklar
Versionering av barnfilm
Summa filmutbud

Visning
Salongshyra
Teknikhyra
Kostnader digital plattform
Summa visning

Kostnader
Publik

Budget

Utfall

0

0

0

0

0

0

Formgivning
Trycksaker
Annonskostnader tryckta
medier
Annonskostnader internet
Affischering
Trailers
Hemsida
Pressarbete
Publikarbete
Sociala medier
Förhandsvisningar
Evenemangskostnader
(seminarier, mingel, etcetera)
Summa publik

Övriga kostnader

Summa övriga kostnader

Totala kostnader

Intäkter
Bidrag
Beviljat bidrag från

Budget

Utfall

0

0

Sökt bidrag från

Sponsorer

Summa bidrag

••

•••
Svenska

Filminstitutet
Intäkter
Avgifter och försäljning Budget

Utfall

Biljettintäkter bio
Intäkter VOD
Intäkter TV/Broadcast
Medlemsavgifter
Deltagar/Kursavgifter
Sättningsavgifter
Distributionsintäkter
Summa avgifter och

0

0

Summa övriga intäkter

0

0

Totala intäkter

0

0

försäljning

Övriga intäkter

Till redovisningsblanketten ska stödmottagare bifoga styrkande underlag:
kopia av huvudbok eller resultaträkning underskriven av revisor eller vidimerade fakturakopior.
Om stödmottagare är momspliktig ska kostnader redovisas exklusive moms.

