RAPPORT ÖVER FAKTISKA IAKTTAGELSER
Till Film i Väst AB
Vi har genomfört de granskningsåtgärder som anges nedan rörande redovisade kostnader i
Västra Götaland (härefter kallad ”spendrapport”) i enlighet med beslutsbrev daterat 201X-XXXX avseende produktion ”TITEL”. Vårt uppdrag har utförts enligt den standard för näraliggande
tjänster som är tillämplig på uppdrag för att utföra granskning enligt särskild överenskommelse.
Produktionsbolaget har erhållit beslut om produktionsrabatter från Västra Götalandsregionen
avseende ”TITEL”, för den del av produktionen som genomförts i Västra Götaland.
Produktionsrabatten beräknas på kostnader som avser löner till personer som är folkbokförda i
Västra Götaland eller köp av varor och tjänster från företag med säte/fast driftställe och
tillsvidareanställd personal i Västra Götaland (sk spend). Praktisk egeninsats räknas inte som
spend. Kostnader som inte uppfyller kraven på godkänd spend och som vi därmed inte kan
godkänna framgår av punkt 6.
Granskningsåtgärderna som har vidtagits för att bekräfta spendrapportens riktighet sammanfattas
enligt följande:
1. Vi har kontrollerat att erhållen spendrapport är hämtad ur bolagets separata bokföring för den
aktuella produktionen samt att den är underskriven av firmatecknare/behörig person som intygar
dess riktighet.
2. Vi har granskat ersättning till anställda i produktionen samt lönebikostnader enligt erhållen
spendrapport. Följande granskningsåtgärder har vidtagits:
a. Ersättningar i form av lönekostnader har granskats:
•

mot lönespecifikation från producent med avseende på belopp,

•

samt mot underlag från Skatteverket som styrker individens hemvist i Västra
Götaland den 1 november året före beskattningsåret för den i produktionen
intjänade lönen.

3. Vi har granskat kostnader för fakturerade produktionsrelaterade tjänster – dvs tjänster som är
film/TV-specifika (se bilaga 1) enligt erhållen spendrapport. Följande granskningsåtgärder har
vidtagits:
a. Kostnader avseende fakturerade tjänster har granskats:
•

mot faktura med avseende på belopp,

•

kontroll av bolagets säte/fasta driftställe
registreringsbevis från Bolagsverket),

i
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b. Kontroll av att den personal som har utfört tjänster har sin hemvist i Västra Götaland
genom att intyg från leverantör kontrolleras gentemot underlag från Skatteverket som
styrker individens hemvist i Västra Götaland den 1 november året före beskattningsåret
för den levererade tjänsten.

4. Vi har granskat kostnader för uthyrning av inspelningsteknik såsom kamera- och filmteknik från
teknikbolag som primärt levererar dessa tjänster mot förteckning på Film i Västs hemsida.
Förteckningen visar de teknikbolag vars utrustning och tjänster Film i Väst räknar som godkänd
spend i Västra Götaland.
5. Vi har granskat inköp av varor och ej direkt produktionsrelaterade tjänster - dvs varor och tjänster
som inte är film och TV-specifika (se bilaga 1) enligt erhållen spendrapport mot kvitto eller
faktura för att säkerställa att omsättning av varan eller tjänsten skett i Västra Götaland. Samtliga
köp överstigande 5 000 SEK har granskats mot kvitto eller faktura.

6. Sammanställning av ovan granskning med avseende på följande
a. Summa kostnader i Västra Götaland enligt bilagd spendrapport
b. Summan av identifierade fel vid granskningen
c. Av revisor NAMN och BOLAG intygad summa av godkänd
spend i Västra Götaland enligt definition ovan

XXXX SEK
-

XXXX SEK
XXXX SEK

Spendrapport samt väsentliga kompletterande handlingar som inhämtats för genomförd
granskning har bilagts denna rapport.

Härmed intygas att:
-

ovanstående granskningsåtgärder är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för uttalandet
iakttagelser som har kommit till kännedom har rapporterats till Film i Väst
granskningsåtgärder har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Vidare garanteras att:
- granskningen enbart är avsedd för det syfte som angivits i det första stycket i denna rapport
samt för Film i Västs och Västra Götalandsregionens räkning, och den ska inte användas för
något annat syfte eller spridas till andra parter.
Ort den DD månad ÅÅÅÅ
A.A.
Auktoriserad

BILAGA 1
Specifikation av och exempel på produktionsrelaterade respektive ej direkt produktionsrelaterade
tjänster

Produktionsrelaterade tjänster
Varor och tjänster som är film-/TV-specifika

Ej direkt produktionsrelaterade tjänster
Varor och tjänster som inte är film/TV-specifika
utan huvudsakligen används i andra branscher

Exempelvis arvode för:
producent
manus
regi
fotograf
ljudpersonal
skådespelare
DIT
elektriker
ljussättare/belysningsmästare
scenograf
snickare
maskör/sminkör
kostymör
rollsättare/castare
kompositör
specialeffekter
stunt
vapenexpert
steadicam-operatör
passare
postproduktion (klipp, VFX, grading,
ljudläggning, eftersynk, tramp, slutmix mm)

Exempelvis:
Hotell & boende
catering,
zip-up torn
kranar
telefoni
hyrbilar
taxi
bensin
rekvisita
kostym
kemtvätt
städning
elkostnader,
hyra av produktionskontor och inspelningsplatser
sjukvård
parkeringstillstånd
försäkringar
arvode till stillbildsfotograf
juristtjänster

-samt utrustning som dessa utövare inom
respektive område använder

