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INSAMLINGS
KONTO KONTROLL

Stockholm i januari 2018 Till 90-kontoinnehavare och
revisorer

Information från Svensk Insamlingskontroll
Du som har fått detta brev är anmäld 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.

Anvisningar till rapportpaketet for 2017
Redovisningen ska enligt 13 § föreskrifterna för 90-konto vara Svensk Insamlingskontroll
tillhanda senastfem månader efter räkenskapsårets slut, vilket innebär senast
den 31 maj 2018 för de organisationer som har kalenderår som verksamhetsår.

Vi vill särskilt uppmärksamma er inför upprättandet av årsredovisningen att det i
förvaltningsberättelsen utförligt ska framgå;
- organisationens ändamål,
- hur detta främjats
- samt resultat och effekt av detta.

Ni hittar mer information om detta i anvisningarna till rapportpaketet under avsnitt 1.1 om
Årsredovisningen. 1 not ska det anges under redovisningsprinciper att årsredovisningslagen
och K3 har tillämpats.

Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för 2017 och uppdaterade anvisningar finns att
hämta på vår hemsida www. insami ingskontrol 1. se under fliken Redovisning.

Om ni har mottagande organisationer i Sverige eller utomlands, ska ni varje år tillsammans
med rapportpaketet bifoga en förteckning över dessa organisationer. Förteckningen ska
innehålla uppgifter om de mottagande organisationernas ändamål, plats och land där de verkar
samt en beskrivning av hur ni säkerställer att de medel som överlämnats till organisationerna
används utan oskäliga kostnader för att främja avsett ändamål.

Blanketten mottagande organisationer och anvisningar till hur den ska fyllas i finns att hämta
på vår hemsida under liken AnsökanlBlanketter.

Rekommenderade brev löses inte ut och kommer att gå tillbaka till avsändaren.

Observera att Svensk Insamlingskontroll inte skickar ut någon påminnelse.

Svensk Insamlingskontroll
Storgatan 19, Box 55961, 102 i6 Stockholm Telefon 08-783 8o 6o
E-mail: info@insamlingskontroll.se vww.insamlingskontroll.se



2 (2)

Årsavgift för 2018
Enligt beslut av Svensk Insamlingskontrolls styrelse den 14 december 2017 är beräkningen av
årsavgiften oförändrad för 2018. För mer information om årsavgiften se vår hemsida under
fliken Regler.

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 styrelseledarnöter (eller motsvarande) och firmatecknare till registret. Anmälan görs
på www.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
hemsida.

Organisationer som enligt lag ska registrera verklig huvudman hos Bolagsverket ska senast
den 31 maj 2018 inkomma till oss med registreringsbevis och att organisationer som kommit
fram till att det inte finns någon registreringsskyldighet ska meddela oss skälet för sin
bedömning.

Förändringar i föreskrifterna för 90-konto
Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutade den 14 december 2017 om vissa förändringar i
föreskrifterna för 90-konto samt i kommentarerna till dessa.

Från 1januari 2018 gäller att alla organisationer med 90-konto ska ha en hemsida. På
hemsidan ska organisationens senaste årsredovisning finnas publicerad. Dessutom ska
information finnas om organisationens juridiska namn, kontaktuppgifter, information om
verksamheten samt stadgar eller stiftelseurkund. Om Kl har en hernsida på ett annat språk ska
ovan nämnda uppgifter finnas på svenska.

Ovrigt
• Vi har under hösten 2017 fortsatt projektet ro ande granskningen av den interna

kontrollen hos 90-kontoinnehavarna. Granskningen har omfattat 20 slumpmässigt utvalda
organisationer. Sammanfattningsvis visar granskningen att den interna kontrollen är god
hos organisationerna. Förslag till förbättringar finns vad gäller plan för krishantering och
riskanalys. Attestregler och arbetsordningar kan utvecklas i några fall.

• Ni som ännu inte har anmält Swish- och srns-nummer kan skicka dessa till
info(insamlingskontroll.se. Ni kan på vår hemsida se vilka Swish- och SMS-nummer
som redan är anmälda till oss. Swish-numret ska vara samma som ert 90-konto och sms
numret ska vara i serien 72 900-72 999 för att vi ska publicera det på vår hemsida. För att
skaffa ett Swish-nummer se www.getswish.se eller hos respektive bank.

Med vänlig hälsning
Svensk Insamlingskoiitroll

Lena Hörnblad
Kanslichef


