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Qo SVENSK
IN SAM LINGS

KONTO KONTROLL

Stockholm i januari 2016 Till 90—kontoinnehavare och
revisorer

Information frän Svensk Insamlingskontroll

Du som har fått detta brev är anmäld hos oss som kontaktperson eLler tegistrerad hos oss som
organisationens revisor. Kontaktpersonen ansvarar för att sprida den information som Svensk
Insamlingskontroll lämnar till de personer inom organisationen som berörs. Brevet finns
också att hätuta som en pdf-fil på vår hernsida under Iliken Nyheter.

1. Inbjudan till Informationsseminarium
Svensk Insamlingskontroll inbjuder till det årliga informationsseminariet
fredagen den 5 februari 2016. Seminariet börjar med kaffe kl. 8.45. Mötet äger rum i
stora konferenssalen, Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Progrctrn biläggs.

Kostnad för seminariet är 350 kr per deltagare. Anmälan är bindande och ska göras via
vår hemsida vw.insamlingskontrolLse

Sista dag för anmälan är den 29 januari 2016.

Vid anmälan ska anges — förnamn, efternamn, organisation och dess organisationsnummer
samt e-post till deltagarna. Om flera personer från samma organisation anmäls ska
individuella anmälningar göras. fakturan skickas till den adress som 90-kontoinnehavaren har
registrerad hos oss. Om en revisor anmäler sig skickas fakturan till den revisionsbyrå och den
adress som revisorn är registrerad på hos Svensk Insamlingskontroti.

Ni är alla hjärtligt välkomna!

2. Årsavgift för 2016
Enligt beslut av Svensk Insamlingskontrolls styrelse den 16 december 2015 är årsavgiften
oförändrad för 2016.

3. Förändringar i föreskrifterna för 90-konto
Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutade den 16december2015 om vissa förändringar i
föreskrifterna för 90-konto samt kommentarerna till dessa.

Iföreskrifterna l?ar hl.a. gjorts följande ändringar gjorts.

Benämningen kontorevisorer har tagits bort i 1 § fjärde stycket och pä övriga ställen i
föreskrifterna.

Uppräkningen av olika former av insamling har tagits bort i 1 § sista stycket.
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1 föreskrifien om antal ledamöter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i
2 § fjärde stycket har “minst hälften” ändrats till “minst två” ledamöter.

Föreskrifterna finns att hämta i sin helhet på vår hemsida www.insamlingskontroltse under
fliken regler.

4. Anvisningar till rapportpaketct för 2015

Anvisningar för 2015 trs redovisning finns att hämta på var hemsida under liken redovisning
i mitten av januari 2016.

Redovisningen ska enligt 13 § föreskrifterna för 90konto vara Svensk Insamlingskontroll
tillhanda senast sex munuder efter räkenskapsurets slut, vilket innebär senast
den 30juni 2016 för de organisationer som har kalenderår som verksamhetsår. Vi ser gärna
att ni skickar in handlingarna i god tid före 30 juni.

Skicka inte handlingarna som rekommenderade brev. De löses inte ut och kommer att gå
tillbaka till avsändaren. Om Ni vill försäkra Er att handlingarna kommit hit skicka en
förfrågan med e-post.

Räkenskapshandlingarna behövs for att Svensk Insamlingskontroll ska kunna genomföra
granskningen på ett effektivt sätt och det är viktigt att ha väl ftmgerande rutiner för att
handlingarna ska kunna ges in till OSS rätt tid.

Observera att Svensk Insamlingskontroll inte skickar ut någon påminnelse.

5. Övrigt
• Anvisningar för revisorer finns att hämta på hcrnsidan under liken regler.

• Svensk Insamlingskontroll har under hösten 2015 fbrtsatt med projekt intern koniro]1
hos 90-kontoinnehavarna. Granskningen av den interna kontrollen har utförts hos 19
slumpmässigt utvalda organisationer. Syftet med projektet är att ytterligare öka
förtroendet för 90-kontoinnehavarnas verksamhet. Sammanfattningsvis visar
granskningen att den interna kontrollen är god hos de organisationer som deltagit i
granskningen. Projektet kommer att fortsätta även under hösten 2016.

• Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutade den 16december2015 att 90-
kontoinnehavarnas redovisningar för räkenskapsåret 2016 ska insändas till Svensk
insamlingskontroll senast fern månader efter räkenskapsårets slut. Bestämmelsen
träder ikraft den 1januari 2017.

Med vänlig hälsning
Svensk Insanilingskontrol!

Lena Hörnbtad
Kanslichef


