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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.

Granskningen av rapportpaketet för verksamhetsåret 2017
Granskningen av 2017 års räkenskaper är nu fardig och de individuella nyckeltalen är
publicerade på vår hemsida. Vi kan konstatera att tidigareläggningen av rapporteringen har
fungerat mycket bra och att räkenskapsmaterialet håller en god kvalitet. Alla organisationer
uppfyller nu kravet att upprätta årsredovisning enligt K3.

Vi ställer höga krav på förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar. Några organisationer
behöver förbättra sin förvaltningsberättelse med en beskrivning av hur man arbetat med att
uppfylla sitt ändamål. flera organisationer lämnar en utförlig beskrivning av resultatet av sin
verksamhet men behöver fortfarande förbättra beskrivningen av verksamhetens effekter.

När någon organisation inte uppfyllt våra nyckeltalskrav eller har negativt eget kapital ska en
utförlig förklaring lämnas i not. Del av denna förklaring publiceras på vår hemsida
tillsammans med nyckeltalen. När nyckeltalen avvikit under en längre period sker uppföljning
i form av ytterligare ekonomisk rapportering.

Statistik
1juni skickade vi ut ett pressmeddelande med statistik över insamlingsåret 2017 som visade
att den svenska allmänheten skänker mer än någonsin vilket talar för ett fortsatt stort
förtroende för organisationer med 90-konto. Gåvorna från allmänheten uppgick till 7,8
miljarder kronor och organisationernas totala intäkter till 21,5 miljarder. Mer information
hittar ni under fliken statistik på vår hemsida.

Anmiilan av verklig huvudman till Bolagsverket
Enligt lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän finns 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. Mer information om detta finns på Bolagsverkets hemsida. En kopia av
registerutdraget från Bolagsverket ska skickas till oss. Ni som kommit fram till att det inte
finns någon registreringsskyldighet ska meddela oss skälet för er bedömning.
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Publicera årsredovisning och stadgar på er hemsida
Från den 1 april 201$ gäller att alla 90-kontoinnehavare ska ha en hemsida där det ska finnas
information om organisationens juridiska namn, kontaktuppgifter, verksamhet, stadgar eller
stifielseurkund samt senaste årsredovisning. 90-kontologotypen ochleller att ni i text anger att
organisationen har 90-konto och att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
ska finnas på väl synlig plats.

Ändringsanmilan
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 fliken blanketter. Protokoll som styrker vidtagna val och ändringar
(årsmötesprotokoll och konstituerande styrelseprotokoll el. dyl.), samt kreditupplysningar på
samtliga nyvalda ledamöter och/eller suppleanter ska också inges tillsammans med
ändringsanmälan. Kreditupplysningen ska inhämtas av ett företag som fått godkännande av
Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet, se www.datainspektionen.se.
Den ska vara daterad och får inte vara äldre än fyra veckor. Anmälan ska skrivas under av de
ledamöter, suppleanter, firmatecknare och revisorer som är nyvalda. Adress- och
namnändring samt nya firmatecknare ska även omedelbart anmälas till Plusgirot hos Nordea
och er bank.

Observera att även ändrade kontaktuppgifter för revisorer ska anmälas till oss.

Har stadgar eller föreskrifter ändrats ska dessa skickas 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.

90-kontot 75 år!
1 år är det 75 år sedan Svensk Insamlingskontrolls föregångare Näringslivets
granskningsnänmd i oktober 1943 träffade avtal med Kungl. Generalpoststyrelsen om rätt för
nämnden att föreslå innehavare av postgirokonton inom nummerserien 90 00 00- 90 99 99, så
kallade 90-konton som reserverats för insamlingar till välgörande ändamål.

Med vänlig hälsning
Svensk Insamlingskontrott
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