
9O
SVENSK

IINSAMLINGS
KONTO KONTROLL

Stockholm i september 2t) 1 6 l’ill 90—kontoinnehavare och
ko nto revisorer

Information frin Svensk Insamlingskontroll

Vi kan glädjande konstatera att allmänhetens vilja att skänka pengar fortsätter att öka vilket vi
berättade om i ett pressmeddelande i slutet av augusti dur statistiken för insamlingen 2015
presenterades. Det ir en fontastisk utveckling som visar att allmLinheten och övriga givare har
ett stort förtroende för organisationer med 90—konto. Gåvorna från allmänheten uppgick till
7,1 miljarder kronor och organisationernas totala intäkter till 19,4 miljarder. Mer information
hittar ni under fliken statistik på vår hemsida.

Inbjudan till Informationsseminarium
Svensk Insamlingskontroll inbjuder till det ärliga informationsseminariet fredagen den
1] november 2016.

Seminariet börjar med kafl kl. 8.45. Mötet äger rum i stora konferenssalen, Bonnierhuset,
Torsgatan 21 , Stockholm. Progrciin bikiggs.

Kostnad för seminariet är 350 kr per deltagare. Anmälan ur bincicinde och ska göras via
vår hemsida www.insaml ingskontroll .se/events/Anmilan

Sista dag för anmälan är den 1 november 2016.

Vid anmälan ska anges — Rirnamn, efternamn, organisation och dess organisationsnurnmer
samt e-post till deltagarna. Om flera personer från samma organisationlrevisionsbyrå anmäls
ska individuella anmälningar göras. Fakturan skickas till den adress som är registrerad hos
oss.

Ni är alla hjärtligt välkomna!

Granskningcn av 2015 års räkenskaper
Granskningen av organisationernas räkenskaper pågår och kommer att vara flirdig inom kort.
Även i år utförs granskningen av Svensk Insamlingskontroll tillsammans mcd
revisionsbyraerna EY och KPMG. Allteftersom granskningen är flirdig läggs de individuella
nyckeltalen ut på vår hemsida.

Det är nu andra året som Svensk Insamlingskontroll har krav på att årsredovisningen ska
upprättas enligt regelverket K3 och vi kan konstatera att majoriteten av organisationerna
uppfyller kravet. Ett antal organisationer har upprättat årsredovisning enligt 1(3 men inte
angivit detta under redovisningsprinciper. Ett fåtal organisationer har inte tillämpat
regelverket K3. Vi har tillskrivit dessa organisationer och informerat om att vid nästa års
granskning kommer detta inte att godkännas.
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Årsredovisning enligt K3 ställer högre krav på Ibrvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar.
Som ett led i vår granskning kontrollerar vi att organisationerna beskriver effokten av sin ideella
verksamhet. Flera organisationer har en utförlig beskrivning av resultatet av sin verksamhet
men i mänga fall saknas en beskrivning av verksamhetens eflkter.

Tidigare datum för rapportering 2017
Frän och med nästa ar gäller som tidigare meddelats att 90-kontoinnehavarnas redovisningar
för 2016 ska lämnas in senast fern manader efter räkenskapsarets slut, vilket flir de flesta
organisationerna innebär senast den 31 maj 201 7.

Andrin gs anmiihtn
Enligt 17 § andra stycket i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter ska 90-kontoinnehavare
omedelbart anmäla alla ändringar till Svensk Insamlingskontroll. Blanketten för
ändringsanmälan finns att hämta på vår hemsida under liken blanketter. Protokoll som
styrker vidtagna val och ändringar (årsmötesprotokoll, konstituerande styrelseprotokoll el.
dyl.), samt kreditupplysningar pti samtliga nyvalda ledamöter ochleller suppleanter ska också
inges tillsammans med ändringsanmälan. Adress- och namnändring samt nya firmatecknare
ska även omedelbart anmälas till PlusUirot och er bank.

Det är viktigt att valberedningen redan i arbetet med att ta fram förslag till nya
styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen observerar att dessa inte lhr ha
betalningsanmärkningar och/eller förihi Ina och obetalda skatteskulder.

Om ni ändrat stadgar eller föreskrifter ska dessa skickas in till Svensk Insamlingskontroll
tillsammans med protokoll eller andra handlingar som styrker ändringarna. Observera att om
organisationen ändrar sitt iindarnal måste det nya ändamålet godkännas av Svensk
insamlingskontroll innan insamling påbörj as.

Projekt intern kontroll
Även denna höst fortsätter projekt intern kontroll som ornlhttar 20 slumpmässigt utvalda
organisationer. Projektet genomfhrs även i år tillsammans med revisionsbyrån Grant
Thornton. Syftet med projektet är att ytterligare öka förtroendet for 90-kontoinnehavarnas
verksamhet. Denna granskning medför inte någon ytterligare kostnad för de utvalda
organisationerna.

Du som har Ritt detta brev är anmäld hos oss som kontaktperson eller registrerad hos oss som
organisationens revisor. Du ansvarar lbr att sprida informationen i detta brev till de personer
inom organisationen som berörs. l3revet finns också att hämta på vår hemsida under fliken
Aktuellt.

Med vänlig hälsning
Svensk Insamtingskontrott

Lena Ilörnblad
Kanslichef


