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SVENSK
INSAMLINGS

KONTO KONTROLL

Stockholm i april 2016 Till 90—kontoinnehavare och
revisorer

Information frin Svensk insamlingskontroll

1)u som har Fått detta brev är anmäld hos oss som kontaktpersoi eller registrerad hos oss som

organisationens revisor. Kontaktpersonen ansvarar för att sprida den information som Svensk

Insamlingskontroll lLimnar till de personer inom organisationen som berörs. Brevet finns

också att hämta som en pdf—fil på vår hemsida under fliken Aktuellt.

1. Datum för informationsseminarium
Svensk Insamlingskontroll har beslutat att informationsseminariet som brukar hållas i början

av februari varje är i fortsättningen kommer att hållas i november. Anledningen till

tidigareläggningen är styrelsens beslut att kontoinnehavarnas redovisningar för räkenskapsåret

2016 ska lämnas in senast fern månader efter räkenskapsårets slut, vilket för de flesta

organisationerna innebär senast den 31 maj 2017.

Informationsseminariet där vi kommer att presentera statistiken för insamlingsaret 2015

kommer att hållas fredagen den 11 november 2016. Inbjudan till seminariet kommer att
skickas ut i början av hösten.

2. Inhimning av rapportpaketet för 2015
Alla organisationer som under 2015 haft 90-konto ska lämna redovisning till Svensk

Insamlingskontroll. Information om redovisningen och vilka handlingar som ska skickas in

framgår av Anvisningar till Svensk Insamlingskontrotls rapportpaket för verksamhetsåret

2015 som finns att hämta på vår hemsida w.insarnlingskontroH.se.

Rapportpaketet ska enligt 13 § i föreskrifterna för 90-konto efter varje räkenskapsårs slut

insändas till Svensk Insamlingskontroll utan anmodan snarast möjligt, dock
senast sex månader efier räkenskapsårets slut, vilket innebär senast den 30juni 2016 för de

flesta organisationerna.

Räkenskapshandlingarna behövs för att Svensk Insamlingskontroll ska kunna genomföra

granskningen på ett effektivt sätt och det är viktigt att ha väl fungerande rutiner för att

handlingarna ska kunna ges in till oss i rätt tid.

Eventuella frågor rörande redovisningen kan ställas till Tommy Jonsson, tfn 08-783 80 63

eller e-post tiinsamlingskontroll.se.

Skicka inte handlingarna som rekommenderade brev. De löses inte ut och kommer att gå

tillbaka till avsändaren. Samtliga handlingar ska sändas till nedanstående adress.

Om handlingarna inte inkomrner in i tid tillkommer en Förseningsavgift. Svensk

Insamlingskontroll skickar inte ut någon ytterligare påminnelse.
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3. Information oni Sw’ish och SMS—nummcr till t’är hciiisicla

Vi kommer att p vr hemsida lLigga till information om 90—kontoinnehavarnas Swish— och
SMS—nummer. Om ni har Swish— och SMS—nummer att liigga till ska dessa mailas till
infoinsamlingskontroll.se.

4. Tidigarc datum för rapportering 2017
Svensk Insamtingskontrolls styrelse beslutade den 16 december 2015 att
90—kontoinnehavarnas redovisningar för riikenskapsLiret 2016 ska insiindas till Svensk
Insamlingskontroll senast fem mönader eller rLikenskapsLirets slut. Bestämmelsen träder ikraft
den 1 januari 2017.

Med vänlig hälsning
Svensk Insarnlingskoiitroll
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Lena Hörnblad
Kanslichef


