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I denne vejledning er der to forhold, man som ansøger skal være særlig opmærksom 
på.  
 

• Med bekendtgørelse nr. 1181 af 2. november 2017 forholder det sig således, at 
beregningen af tilskudsstørrelse i det pågældende år sker på baggrund af antal 
distribuerede eksemplarer året før. Konkret betyder det, at tilskud for 2021 be-
regnes på grundlag af antal distribuerede eksemplarer i 2020. Det betyder samti-
dig, at dokumentation for tilskud for 2020 indgår som en del af ansøgningspro-
cessen for tilskud fra Bladpuljen 2021. 

• Revisorunderskrift / regnskabskyndig underskrift er kun påkrævet for tilskud, 
som var større end 100.000 kr. i 2020, hvor bladet udkom i 2020, men ikke fik 
tilskud fra Bladpuljen, samt for blade, som kun delvist eller slet ikke udkom i 
2020. 

• Revisorerklæring vedlagt ansøgning til Bladpuljen 2021 er kun påkrævet for til-
skud, som var større end 500.000 kr. i 2020. 

 
Instruksen anvendes til brug for revisors afgivelse af en revisorunderskrift/revisorerklæ-
ring vedrørende ovennævnte distributionsordning og er derfor ikke til brug for egentlig 
revision eller review. 
 

Forudsætninger for tilskud og beregning af tilskud 
 

Forudsætningen for at modtage distributionstilskud 
− at publikationen udkommer med mindst to numre pr. kalenderår, 
− at hovedindholdet i bladet udgøres af information af almennyttig eller humanitær 

karakter eller inden for et af områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og reli-
gion, 

− at publikationen ikke falder inden for kategorierne statslig/kommunal informa-
tion, ugeblade og magasiner, erhvervsfaglige publikationer, fagforeningspublika-
tioner, hobbypublikationer, videnskabelige publikationer eller politiske publikatio-
ner. 

Udgivelsesforhold 
Distributionstilskud ydes til udgiveren af bladet til distribution i Danmark samt fra Dan-
mark til Færøerne og Grønland. 

Tilsagnsbrev 
Slots- og Kulturstyrelsen sender et tilsagnsbrev ved bevilling af distributionstilskud. Til-
skuddets størrelse er meddelt i tilsagnsbrevet. 

Tilskudsstørrelse 
Tilskuddet beregnes alene i forhold til den del af oplaget, der i trykt form distribueres i 
abonnement eller til betalende medlemmer af foreninger og dermed ligestillede.  
 
Ved et abonnement forstås en aktiv bestilling fra modtager af flere på hinanden følgende 
numre af et givet blad. Prisen er i den forbindelse uden betydning – herunder om bladet 
er gratis for abonnenterne. Bladet skal leveres på abonnentens hjemadresse. 
 
Ved betalende medlemmer forstås personer, der giver en af følgende modydelser: 

− medlemskontingent 
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− donationer af forskellig art – f.eks. værdigenstande, blod eller organer 
− bidrag af forskellig art - f.eks. kollekt 
− fadderskab - f.eks. for et barn i et uland 
− arbejdsydelser – f.eks. idrætsinstruktører 

 
Tilskuddet beregnes alene i forhold til den del af oplaget, der distribueres ved forsen-
delse og kan ikke overstige de faktisk afholdte udgifter hertil. Der gives ikke tilskud til 
husstandsomdelte publikationer, med mindre modtager er abonnent eller medlem. 

Tilbagebetaling 
Nogle udgivere har fået tilskud af puljen i 2020 på en forventning om distribuerede ek-
semplarer (nye blade). Hvis dokumentationen af distribuerede eksemplarer i 2020 viser, 
at udgiver har distribueret færre end det forventede antal eksemplarer for tilskud 2020, 
skal den ikke-anvendte del af tilskuddet tilbagebetales til Slots- og Kulturstyrelsen, så-
fremt dette udgør mere end 1.500 kr. Hvis de faktiske udgifter til forsendelse er mindre 
end det udbetalte tilskud, skal den overskydende del af tilskuddet tilbagebetales til 
Slots- og Kulturstyrelsen. Tilbagebetalingen vil, såfremt der udbetales nyt tilskud, ske 
ved modregning i dette tilskud. Hvis der ikke udbetales nyt tilskud, vil udgiver modtage 
en opkrævning på beløbet. 
 

Dokumentation og indberetning 
 

Bladet søger tilskud fra Bladpuljen 2021 
Hvis udgiver ansøger Bladpuljen for 2021, skal udgiver i forbindelse med ansøgning ind-
sende opgørelsesskema med oplysninger om distributionsaktiviteterne med angivelse af 
antallet af udgivne numre, antallet af distribuerede eksemplarer og gennemsnitligt side-
tal. Kravene til bilag mv., der skal indsendes sammen med ansøgning om tilskud fra 
Bladpuljen 2021 afhænger af, hvor meget tilskud ansøger evt. modtog fra Bladpuljen 
2020. 

Hvad forstås ved distributionsudgifter? 
I angivelsen af de faktiske distributionsudgifter kan alle direkte udgifter (fx tillægsudgif-
ter som administrations- og indleveringsgebyr) forbundet med distribuering af bladet 
indgå. 
 
Alle udgifter forbundet med produktion af bladet - herunder tryk af bladet - er ikke til-
skudsberettiget, og kan således ikke indgå i angivelsen af de faktiske distributionsudgif-
ter. 
 
Bulk-leverancer 
Ved bulk-leverancer forstås samlede udsendelser af et antal blade til fx klubhuse, hospi-
taler eller lignende. Bulk-leverancer er som udgangspunkt ikke tilskudsberettiget med-
mindre, at bladene er stilet navngivne, betalende medlemmer 

Tilskud til og med 100.000 kr. 
Ved tilskud i 2020 under 100.000 kr. skal udgiver erklære, at de angivne oplysninger er 
korrekte. Dette gøres i ansøgningsskemaet ved teksten ”Jeg erklærer herved med min 
markering, at tilskuddet er anvendt fuldt ud til formålet, og i overensstemmelse med de 
krav, der er fastsat i revisionsinstruksen” af 16. november 2020. Når du afgiver erklæ-
ringen, står du inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilget til, 
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og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne fremgår af bevil-
lingsbrevet. Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 
163. Skemaet indsendes med NemID. 
 
Hvis tilskudsmodtager efterfølgende bliver udtaget til stikprøvekontrol, skal der indsen-
des opgørelsesskema underskrevet af regnskabskyndig eller udgivers normale revisor, 
eksempelvis foreningens valgte revisor, samt bilag for distributionsudgifter. Dokumenta-
tionen for distributionsudgifter skal foreligge for det første og det sidste nummer ud-
sendt i tilskudsåret. Opgørelsesskemaet er et excel-ark, der er tilgængeligt på Slots- og 
Kulturstyrelsens hjemmeside samme sted som den elektroniske ansøgningsblanket. 

Tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr. 
Var tilskud i 2020 mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. skal der vedhæftes opgørelses-
skema underskrevet af regnskabskyndig eller udgivers normale revisor, eksempelvis for-
eningens valgte revisor, samt bilag for distributionsudgifter. Dokumentationen for distri-
butionsudgifter skal foreligge for det første og det sidste nummer udsendt i tilskudsåret. 
Opgørelsesskemaet er et excel-ark, der er tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens 
hjemmeside samme sted som den elektroniske ansøgningsblanket. 

Tilskud over 500.000 kr. 
Ved tilskud i 2020 på over 500.000 kr. skal der vedhæftes opgørelsesskema underskre-
vet af regnskabskyndig eller udgivers normale revisor for bladet. Opgørelsesskemaet er 
et excel-ark, der er tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside samme sted 
som den elektroniske ansøgningsblanket. Dertil skal der indsendes revisionserklæring 
(ikke nødvendigvis årsregnskab), samt bilag for distributionsudgifter. Dokumentationen 
for distributionsudgifter skal foreligge for det første og det sidste nummer udsendt i til-
skudsåret. 

• Erklæringen skal udfærdiges i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse 
nr. 1468 af 12. december 2017 om godkendte revisorers erklæringer, §§ 16-19. 

• Revisor bekræfter at have gjort sig bekendt med indholdet af tilsagnsbrevet ved-
rørende tilskud. Af tilsagnsbrevet fremgår det, at Bladpuljens Fordelingsudvalg 
har truffet afgørelse om at give tilskud til udgiver med den i brevet anførte be-
grundelse og i henhold til lov nr. 1214 af 27. december 2003 og bekendtgørelse 
nr. 1181 af 2. november 2017 om distributionstilskud til visse periodiske blade og 
tidsskrifter. Revisor skal i erklæringen også bekræfte, at der har været udgifter 
forbundet med distributionen, og at oplysningerne i opgørelsesskemaet i øvrigt er 
korrekte og fyldestgørende.  

• Udgiver skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser denne finder 
nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som 
revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv. 

• Revisor erklærer med sin underskrift på revisorerklæringen til Slots- og Kultur-
styrelsen: 

o At distributionstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med forudsæt-
ningerne. 

o At de indsendte oplysninger er i overensstemmelse med udgivers faktiske 
forhold. 

o At revisorerklæringen er udarbejdet i henhold til nærværende Instruks til 
brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til 
visse periodiske blade og tidsskrifter for 2021 af 16. november 2020. 
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Bladet er udkommet i 2020, men har ikke modtaget tilskud for 
2020 
Opgørelsesskema underskrevet af regnskabskyndig eller udgivers normale revisor, ek-
sempelvis foreningens valgte revisor, samt bilag for distributionsudgifter skal vedhæftes. 
Dokumentationen for distributionsudgifter skal foreligge for det første og det sidste 
nummer i 2020. Opgørelsesskemaet er et excel-ark, der er tilgængeligt på Slots- og Kul-
turstyrelsens hjemmeside samme sted som den elektroniske ansøgningsblanket. 

Bladet er kun delvist eller slet ikke udkommet i 2020 
For blade, der ikke er udkommet i 2020, skal der udelukkende indsendes et ansøgnings-
skema. Hvis bladet er udkommet delvist i det seneste regnskabsår (2020), skal der ved-
hæftes opgørelsesskema over udgivelser i 2020 underskrevet af regnskabskyndig eller 
udgivers normale revisor, eksempelvis foreningens valgte revisor, samt bilag for distri-
butionsudgifter.  
Opgørelsesskemaet er et excel-ark, der er tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens 
hjemmeside samme sted som den elektroniske ansøgningsblanket. 

Stikprøver 
For tilskudsmodtagere, der i 2020 har modtaget tilskud på mindre end 100.000 kr. vil 
5% blive udtaget til stikprøvekontrol. Alle ansøgere skal derfor kunne dokumentere de 
faktiske forhold, der er angivet i ansøgningen til Bladpuljen 2021. 
 
Hvis et blad bliver udtaget til stikprøvekontrol, skal der indsendes følgende oplysninger: 
 

• Opgørelsesskema underskrevet af regnskabskyndig eller udgivers normale revi-
sor, eksempelvis foreningens valgte revisor. Det må blot ikke være den samme 
person, som indsendte ansøgningen. 

• Bilag for distributionsudgifter. Der skal foreligge dokumentation for distributions-
udgifterne for den første og sidste udsendelse af bladet i 2020. 

Ansøgere, der er udtaget til stikprøvekontrol, vil få direkte besked umiddelbart efter an-
søgningsfristen. 
 
 
 
 
 
Sidst redigeret af Slots- og Kulturstyrelsen, 16. november 2020 
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