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Inbjudan till extra informationsseminarium
Vårt årliga seminarium som hölls den 20 oktober i Bonnierhuset var denna gång fullsatt.
Därför sätter vi in ett extra tiliflille med samma program den 29 november 2017.

Seminariet börjar med kaffe kl. 8.45. Mötet äger rum i Näringslivets hus, Storgatan 19,
Stockholm.

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

Sista dag för anmälan är den 22 november 2017.

Vid anmälan ska anges — förnamn, efternamn, organisation och dess organisationsnummer
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!

Granskningen av 2016 irs räkenskaper
Tidigareläggningen av tidpunkten för den ekonomiska rapporteringen till den 31 maj har
fungerat bra. Organisationernas räkenskaper för verksamhetsåret 2016 är nu färdiggranskade
och de individuella nyckeltalen är publicerade på vår hemsida. Sammanfattningsvis anser vi
att räkenskapsmaterialet håller en god kvalitet. Återkoppling har skett till organisationer som
har haft bristfällig rapportering.

Det är nu tredje året årsredovisningen ska upprättas enligt regelverket K3 och i stort sett alla
organisationer uppfyller nu kravet. Vi vill dock betona att det ska anges i not under
redovisningsprinciper att årsredovi sningslagen och K3 har tillämpats.

När en organisation inte uppfyllt nyckeltalskraven eller har negativt eget kapital ska en
utförlig förklaring lämnas i not. Del av denna förklaring publiceras på vår hemsida
tillsammans med nyckeltalen. Uppföljning av sådana avvikelser sker kontinuerligt genom
ytterligare ekonomisk rapportering i form av delårsrapport eller handlingsplan och budget.
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Årsredovisning enligt K3 ställer högre krav på förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar. Ett
fåtal organisationer behöver förbättra sin förvaltningsberättelse med beskrivning av hur man
arbetat med att uppfylla sitt ändamål. Många organisationer har en utförlig beskrivning av
resultatet av sin verksamhet men i flera fall saknas en beskrivning av verksamhetens effekter.

Statistik
Den svenska allmänhetens vilja att skänka pengar fortsätter att öka vilket vi berättade om i ett
pressmeddelande i augusti där vi presenterade statistik över insamlingen för 2016. Det är en
glädjande utveckling som visar att allmänheten och övriga givare har ett fortsatt stort
förtroende för organisationer med 90-konto. Gåvorna från allmänheten uppgick till 7,3
miljarder kronor och organisationernas totala intäkter till 19,9 miljarder. Mer information
hittar ni under fliken statistik på vår hernsida.

Anmälan av verklig huvudman till Bolagsverket
Enligt en ny lag (2017:63 1) om registrering av verkliga huvudmän införs en skyldighet att
anmäla verklig huvudman till Bolagsverket och i vissa fall ska organisationer som
stadigvarande samlar in pengar eller annan egendom som de ska ge bort till någon annan
anmäla styrelseledamöter (eller motsvarande) och firmatecknare till registret.

Anmälan görs på bolagsverket.se från och med december 2017. För befintliga organisationer
ska anmälan göras senast den 1 februari 2018. Se mer information om detta på Bolagsverkets
hernsida. Vi kommer till den 3 1 maj 2018 att begära in uppgift från 90-kontoinnehavarna att
de är registrerade hos Bolagsverket. Föreskrifterna för 90-konto kommer att uppdateras med
hänsyn till den nya lagen.

Krav på hemsida för 90-kontoinnehavare
Svensk Insamlingskontrolls styrelse har beslutat att från och med 2018 införa krav på att
organisationer med 90-konto ska ha en hemsida och organisationens årsredovisning ska
publiceras på denna.

Ändringsanmälan
Enligt 17 § andra stycket i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter ska 90-kontoinnehavare
omedelbart anmäla alla ändringar till oss. Blanketten för ändringsanmälan finns att hämta på
vår hemsida under liken blanketter. Protokoll som styrker vidtagna val och ändringar
(årsmötesprotokoll, konstituerande styrelseprotoko 11 el. dyl.), samt kreditupplysningar på
samtliga nyvalda ledamöter ochleller suppleanter ska också inges tillsammans med
ändringsanmälan. Anmälan ska skrivas under av nyvalda ledamöter, suppleanter,
firmatecknare och revisorer. Adress- och namnändring samt nya firmatecknare ska även
omedelbart anmälas till PlusGirot och er bank.

Om ni ändrat stadgar eller föreskrifter ska dessa skickas in till oss tillsammans med protokoll
eller andra handlingar som styrker ändringarna. Observera att om organisationen ändrar sitt
ändamål måste det nya ändamålet godkännas av oss innan insamling påbörjas.

Swish och sms-nummer
På vår hemsida har vi lagt ut Swish- och sms-nummer för de organisationer som har anmält
denna uppgift till oss. Vi ber er som ännu inte skickat in era Swish och sms-nummer att
skicka dessa till infoinsamlingskontroll.se. För att vi ska lägga ut ert Swish-nummer på vår
hemsida ska det vara samma nummer som ert 90-konto. För att skaffa ett Swish-nummer
se www.getswish.se eller hos respektive bank. Villkoren skiljer sig åt mellan de anslutna
bankerna då varje bank själv utformar sin prissättning.



För er information har Svensk Insamlingskontroll en överenskommelse med de fyra svenska
mobiltelefon-operatörerna — TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre angående abonnemang av
“premium SMS välgörenhetsnumrner 72900 — 72999”. Sådana SMS-nummer delas endast ut
till 90-kontoinnehavare. För mer information kontakta någon av mobiloperatörerna.

Projekt intern kontroll
Aven denna höst fortsätter projekt intern kontroll som omfattar 20 slumpmässigt utvalda
organisationer. Projektet genomförs på vårt uppdrag av Grant Thornton. Denna granskning
medför inte någon ytterligare kostnad för de utvalda organisationerna.

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

Med vänlig hälsning
Svensk Insainlingskontroll

Lena Hörnblad
Kanslichef


