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 Redovisning stöd till internationell lansering av svensk film 

Redovisade kostnader 
OBS! Alla belopp ska anges i SEK, 
exklusive moms.  

Produktionsbolagets 
kostnad 

Ansöker om 
ersättning för kostnad 

Filmkostnader             100% 
Visningsmaterial 
Översättning 
Textning 
Frakt 
Resor/Boende (lång spelfilm)  50% 

Resor (ekonomiklass) 
Hotell 
Resor/Boende (kort- och dokumentärfilm)   100% 
Resor (ekonomiklass) 
Hotell 
Marknadsföring 
Formgivning och tryck av affisch 
Framtagande av EPK, trailer 
Formgivning och tryck av pressbok 
Publicist* 
Framtagande av annonsmaterial/köp av 
annonsutrymme* 

Mottagning* 

*Efter överenskommelse med Filminstitutet

Summa 

Bifoga bilagor 
Obs! specificera tydligt vilken eller vilka kostnader i bilagorna som hänför sig till vilken 
kostnadspost i redovisningen. 
Beviljat belopp till och med 500 000 kr: Kopia av huvudbok för filmprojektet. Saknas 
huvudbok bifoga kopior av kvitton, grupperade enligt kontoplan. 
Beviljat belopp över 500 000 kr: Kopia av huvudbok för filmprojektet. Redovisning vara 
styrkt av auktoriserad revisor som intygar att bolaget och projektet har ändamålsenlig 
bokföring.  

Spara blankett lokalt på datorn, fyll i och spara. E-posta redovisning och bilagor, samtliga 
i pdf-format, till utlandstod@filminstitutet.se. Revisorsintyget i original skickas in via post. 
Ange Redovisning stöd till internationell lansering av svensk film + Dnr + filmtitel i 
ämnesraden/på intyget. 

Stöd uppgår till max 20 000 SEK

Stöd uppgår till max 10 000 SEK 

Stöd uppgår till max 20 000 SEK

ska vara

50%
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