Principper for opgørelse af tab
Indberetningspligt
Det er en betingelse, at konflikten straks ved dens udbrud er indberettet til Danske Mediers Arbejdsgiverforening, jf. vedtægternes § 7,
stk. 1, og vedtægterne for Den Faglige Hjælpefond, § 8.
Understøttelsesberettigelse
Det er en betingelse for opnåelse af understøttelse, at strejker/lockouter er lovlige, eller at arbejdsnedlæggelser og partielle konflikter,
såsom produktionsvægringer, obstruktioner eller slow-motion er
overenskomststridige. Det vil sige, at arbejdsnedlæggelsernes/
vægringernes overenskomststridighed er konstateret.
For at være berettiget til understøttelse skal den pågældende
virksomheds statsautoriserede revisor have kontrolleret og
godkendt, at tabsopgørelsen er i overensstemmelse med reglerne.
Dette krav gælder dog kun, såfremt tabet overstiger kr. 100.000.
Oplysningspligt
Den tabslidende virksomhed er forpligtet til at oplyse, om det ifølge
skemaet opgjorte tab afviger væsentligt fra det faktisk lidte økonomiske tab. Erstatning pr. dag kan dog aldrig overstige den samlede
daglige kontingentpligtige lønsum til Danske Dagblades Forenings
Forhandlingsorganisation.
Lønsummen på dagbladene, der ved siden af avisen producerer
distriktsblade og andre opgaver, deles så vidt muligt i forhold til de
forskellige opgaver, således at kun den del af lønsummen, som
vedrører avisudgivelse, er beregningsgrundlag, hvis alene avisen
ikke udkommer.

b. Tab på løssalg indgår som det mindresalg, der har foreligget i
forhold til den tilsvarende normale ugedag (ugedage) i den nærmest
forudgående uge (uger) opgjort som basisdagens løssalg minus
gennemsnitlig returprocent i det senest kontrollerede halvårsoplag, se
vejl. pkt. 4.
b. Tab på løssalg indgår som det mindresalg, der har foreligget i
forhold til den tilsvarende normale ugedag (ugedage) i den nærmest
forudgående uge (uger) opgjort som basisdagens løssalg minus
gennemsnitlig returprocent i det senest kontrollerede halvårsoplag, se
vejl. pkt. 4.
c. Tab på annoncer indgår som den mindreindtægt, der har foreligget
på såvel rubrikannoncer som tekstsideannoncer i forhold til den
nettoindtægt, der ville have foreligget på konfliktdagen eller til
nettoindtægterne på den eller de tilsvarende ugedage i det nærmest
forudgående år, reguleret med de siden da stedfundne markeds- og
prisændringer, se vejl. pkt. 7. Ved partielle konflikter, hvor kun
oplagsstørrelsen er berørt af konflikten, indgår tab på annoncer som
den mindreindtægt, der er en følge af dekort til annoncørerne.
Mindreindtægt som nævnt ovenfor beregnes på grundlag af de
pågældende dages mm-omsætning på såvel rubrik- som
tekstsideannoncer og udskiftningssider, multipliceret med de aktuelle
nettopriser for de respektive kategorier, jf. vejl. pkt. 7. Mindreindtægt i
form af dekort til annoncører pga. reduceret oplag ved partielle
konflikter anføres særskilt.

Tabsopgørelse
Tallene, som arbejdsnedlæggelsen medfører, opgøres pr. blad som
anført:

De som følge af konflikten påløbne meromkostninger og sparede
omkostninger indgår i den samlede tabsopgørelse, der skal opgøres
ekskl. nettoavance, jf. pkt. 29.

a. Tab på abonnement indgår med det fulde beløb i alle tilfælde,
hvor abonnenterne har fået reduktion af abonnementsprisen som
følge af bladets ikke-udkomst.

Andre økonomiske følger af konflikten medtages ikke ved beregningen
af tabet, medmindre den erstatningssøgende virksomhed kan påvise
helt særlige forhold.

Vejledning i udfyldelse af tabsopgørelsesskema
Der udfyldes et skema for hver konfliktdag.
4. Løssalget beregnes som bruttoløssalg minus returnerede
eksemplarer fra salgsstederne. Basisdag for løssalget er den
tilsvarende ugedag i den nærmest foregående uge. Er konfliktdagen derimod en skæv helligdag, skal der sammenlignes med
den tilsvarende skæve helligdag i det foregående år, korrigeret
(multipliceret) med en markedsfaktor, der udregnes således:
Løssalg i foregående uge dette år
Løssalg i tilsvarende periode sidste år

= X,XX

I tilfælde, hvor flere numre af samme avis fremstilles inden for
samme døgn, vil antallet af numre være afgørende. Dette vil
således være typisk, hvor et normalt eftermiddagsblad på en enkelt
ugedag udkommer som morgenavis.
7. Annoncebasis for alle typer annoncer opgøres som nettofakturaværdien (millimeter) af konfliktdagens faktisk registrerede annoncemængde. Hvis en konflikt varer længere end nogle enkelte dage,
eller salget for den aktuelle konfliktdag ikke kan opgøres, anvendes
annoncesalget den tilsvarende ugedag i det nærmest forudgående
år korrigeret (multipliceret) med en markedsfaktor:
Annoncesalg (mængde) i de forudg. 3 hele mdr. dette år
Annoncesalg (mængde) i samme periode sidste år
= X,XX
8. Som millimeterprisen for alle typer annoncer anvendes
nettopriser. Ved nettopriser forstås den opnåede gennemsnitlige
millimeterpris i den sidste hele måned før konflikten. Opdelt på
henholdsvis tekstside- og rubrikannoncer samt udskiftningssider.
Nettoprisen beregnes som bruttopris (inkl. diverse tillæg) med
fradrag af bureauprovision og ydede rabatter.
Dekorter til annoncører medtages ikke som rabat, men opføres
særskilt i linie 16: Annoncedekort.

20. Det er den på konflikttidspunktet kendte a’conto afregningspris fra
DDPFF, der skal anvendes.
22. til fastlæggelse af omkostninger til trykplader, farver og film
benyttes tal fra seneste regnskabsår for disse omkostningers andel af
papirforbruget til de(t) konfliktramte produkt(er).
24. Lønbegrebet er: Fast løn, inkl. fast påregnelige tillæg og medarbejdernes eget pensionsbidrag + 20% i indirekte lønomkostninger.
25. Hjemsendelse kan kun ske efter aftale med DDFF. Hvis hjemsendelse anbefales af DDFF, skal lønomkostningen fratrækkes, uanset
om hjemsendelsen finder sted eller ej.
26. Ved fremmed arbejde forstås omkostninger ved produktion, der
normalt finder sted uden for virksomheden.
29. Nettoavancen defineres som virksomhedens overskud før skattemæssige dispositioner (henlæggelse til investeringsfond, nedskrivning
af varelager etc.) og skat.
Der kan i det opgjorte tab ikke indregnes renter af egenkapital,
ligesom finansielle forhold, der er den primære drift uvedkommende,
ikke må påvirke beregningen.
Ved beregningen af nettoavancen skal afskrivningerne på produktionsapparatet være baseret på en systematisk afskrivningsplan (den
skattemæssige saldoværdimetode kan ikke anvendes).
30. Som meromkostninger medtages kun omkostninger som følge af
konflikten.
33. Tabet opgøres som det dækningsbidrag, der er mistet i konfliktperioden, og som ikke senere kan genvindes.
Heri modregnes merindtjening på biprodukter, eksempelvis ved at
annoncer i større omfang er flyttet fra det konfliktramte hovedprodukt
til et af samme virksomhed udgivet distriktsblad.

