QØ
KONTO

SVENSK
INSAMLINGS
KONTROLL

Stockholm i oktober 2020

Till 90-kontoinnehavare och
revisorer

Information från Svensk Insamlingskontroll
Flera organisationer har i sina kontakter med oss delat med sig av sina erfarenheter av
svårigheter på grund av coronakrisen. Det gäller både omställning av den egna verksamheten
till digitala lösningar och minskade intäkter till följd av inställda event och uteblivet stöd från
företag i krisens spår. Andra organisationer har istället behövt utöka sin verksamhet för att
möta de utmaningar som krisen skapat i form av ekonomisk utsatthet och social isolering.
Vi fortsätter att följa utvecklingen och är medvetna om den inverkan som coronakrisen kan få
på organisationernas verksamhet.
Rapportpaketet

Granskning och analys av 2019 års redovisningar är nu färdig. Vi kan konstatera att digital
ingivning av rapportpaketet och att dokumenten kan signeras digitalt har lett till att endast ett
fåtal inte har kommit in med handlingarna i rätt tid. Något som också förenklat rapporteringen
och minskat kostnaderna för organisationerna är borttagande av kravet på revisorns
bestyrkanderapport och signering av blanketterna. Vi ser positivt på att rapportpaketet skickas
in digitalt och hoppas att ännu fler använder sig av den möjligheten nästa år. Väljer man
digital ingivning ska någon papperskopia inte skickas in av rapportpaketet. Statistik över
insamlingen och ett treårsgenomsnitt av de individuella nyckeltalen finns publicerade på vår
hemsida.
Ökat fokus på resultat och effekt
Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla granskningen av att organisationerna mäter resultat och
effekt av sitt arbete och kommer vid nästa års granskning att lägga större fokus vid analysen av

hur detta beskrivs i förvaltningsberättelsen. 1 anvisningarna till 2020 års rapportpaket kommer det
att finnas stöd för hur man kan ta fram beskrivning av resultat och effekt av sin verksamhet.
Statistik

1juni skickade vi ut ett pressmeddelande med statistik över insamlingsåret. Insamlade medel i
form av gåvor och bidrag till organisationer med 90-konto uppgick 2019 till 18,6 miljarder.
Det är en ökning med 1,2 miljarder kronor eller 7 %. Totala intäkter inklusive övriga poster
uppgick till 23,2 miljarder kronor. Särskilt generösa var privatpersoner som totalt skänkte 8,6
miljarder kronor vilket är en ökning med över 10 procent. Vi ser en växande trend vad gäller
kategorin second hand där både försäljningen och viljan att skänka tilltar. Omsättningen inom
second hand uppgick till 1,8 miljarder under 2019.
Tendensen att givandet från företagen minskar fortsatte under 2019. Mycket tyder på att detta
fortsätter att minska under 2020 i corona-krisens spår. Mer statistik finns på vår hernsida.
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Informationsseminarium
Vi tycker det är tråkigt att informationsseminariet har fått skjutas upp till den 5 februari 2021
på grund av det rådande läget. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
återkommer med information om hur seminariet kommer att genomföras.
Undersökning visar att allmänhetens kännedom om 90-kontot är hög
KANTAR Sifo har under första veckan i oktober gjort en undersökning av allmänhetens
kännedom om varumärket 90-konto. Av de cirka 1300 personer i åldern 16-79 år som deltog i
undersökningen kände 73 % till vår logotyp. Det är inga skillnader mellan män och kvinnor
kring kännedomen för logotypen.

Vi ställde också frågan hur viktigt det är att organisationen har 90-konto när man skänker
pengar till en ideell organisation. Här svarade 72 % att de ansåg att det var mycket viktigt
eller ganska viktigt.
Uppdatera er hemsida med den senaste årsredovisningen
Det finns några organisationer som ännu inte har uppdaterat sin hemsida med den senaste
årsredovisningen. Notera att årsredovisningen ska vara lätt att hitta på er hemsida.

Om er årsredovisning är digitalt signerad kan den publiceras utan signaturer med hänvisning
till att en signerad version finns att tillgå.
Ändringsanmälan
Har stadgar eller föreskrifter ändrats, förändringar skett i er styrelse eller har ny auktoriserad
revisor valts ska enligt 17 § i föreskrifterna för 90-konto detta anmälas till oss så snart som
möjligt. Ändringsanmälan finns på vår hemsida under liken AnsökanlBlanketter.

Anmälan ska skrivas under av nyvalda ledamöter, suppleanter, firmatecknare och
auktoriserade revisorer. Det är nu också möjligt att skriva under ändringsanmälan och
ansökan om förlängd giltighetstid med digital signatur. 1 dessa fall ska logg medfölja.
Protokoll som styrker vidtagna val och ändringar samt kreditupplysningar på samtliga
nyvalda ledamöter ochleller suppleanter ska bifogas ändringsanmälan, se 2 § femte stycket i
föreskrifterna.
Uppdatera information om kontaktperson
Du som har fått detta brev är anmäld hos oss som kontaktperson eller registrerad hos oss som
organisationens revisor. Sprid gärna informationen till de personer inom organisationen som
berörs. Brevet finns också på vår hemsida. Vi påminner er om att uppdatera era
kontaktuppgifter och anmäler e-postadress så att ni får del av den information som vi skickar
ut digitalt.
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