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Rapportpaketet
Vi är nu färdiga med analysen av 2018 års redovisningar och de individuella nyckeltalen är
publicerade på vår hemsida. 1 slutet av detta år kommer vi att göra en förändring av hur vi
publicerar nyckeltalen och istället för att redovisa dessa för varje år separat kommer vi att
publicera nyckeltal som avser ett 3-årsgenomsnitt för ändamålsuppfyllelse och
administrationskostnad. Syftet är att ett genomsnitt för tre år ska ge en mer rättvisande bild
när extraordinära händelser medför en avvikelse från nyckeltalskraven för ett enskilt år.
Ett led i vår granskning är att organisationerna ska utveckla sin förvaltningsberättelse så att den
innehåller en mer utförlig beskrivning av vilka resultat och effekter som har uppnåtts under
verksamhetsåret. Detta arbete har lett till att nästan alla organisationer i år uppfyller våra krav på
årsredovisningen.

Statistik
1juni skickade vi ut två pressmeddelande med statistik över insamlingsåret 201$. Gåvor och
bidrag till organisationer med 90-konto uppgick totalt till 21,9 miljarder vilket är en ökning
jämfört med föregående år med 1,5 %. Vi kunde glädjande visa att ändamålsuppfyllelsen
nådde en rekordnivå och uppgick till 20,2 miljarder kronor eller 92,3 ¾ av årets totala
intäkter.
Vi kan i år se ett trendbrott för privatpersoners givande som efter flera års ökning planar ut
och uppgår till 7,7 miljarder kronor vilket är en marginell minskning med 0,2 % jämfört med
föregående år. Tendensen gäller också företagen som minskade sitt givande med 12 ¾. Mer
statistik finns på vår hemsida.
Inlösen av ogiltiga sedlar
1 samband med mynt- och sedelutbytet fanns behov för insamlingsorganisationer att kunna
lösa in sedlar hos Riksbanken. Riksbanken är inte delaktig i några insamlingar av ogiltiga
sedlar och man kan inte heller teckna avtal med Riksbanken. Med anledning av att det för
tillfället pågår kampanjer om att samla in ogiltiga sedlar har vi fatt följande information från
Riksbanken om förutsättningarna för inlösen.
•

Insamlingsorganisationen bör inneha ett 90-konto.

•

Om organisationen som löser in sedlar inte har ett 90-konto men samlar in sedlar på
uppdrag av en organisation som har ett 90-konto kan t.ex. ett samarbetsavtal eller
liknande skickas in för att styrka insamlingen
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•

Riksbankens blankett för inlösen av ogiltiga sedlar för företag/organisation skall
användas. Blanketten finns att hämta på:
https ://www.riksbank. se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/sedlar/att-losa-in
ogiltiga-sedlar/

•

Insamlingsorganisationen ska stå som inlösare av sedlarna

•

firmatecknare skall underteckna blanketten och bifoga vidimerad id-handling, se
vidare i blankettens instruktion

•

Sedlar som ev. är färgade med sedelskyddsfärg ersätts inte

•

Sedlarna skickas in per post till Riksbanken, se vidare postens villkor. Blanketten ska
medfölja sedlarna som skickas in. Sedlarna kan också skickas in via värdetransport
eller annat transport-logistikföretag, se vidare respektive aktörs villkor

•

Detta gäller endast sedlar, mynt hanteras inte på Inlösen

Ansökan om inlösen handläggs enligt samma villkor som övriga inlösenärenden, enligt
Riksbankens föreskrifter om inlösen (RBFS 2017;l) dock tas inte någon avgift ut från
insamlingsorganisationer.
För ytterligare frågor kontakta Riksbankens Inlösenenhet på telefon 08-787 09 06 vardagar
08.00-12.00, eller via e-post på Inlösen@riksbank.se.
Återinförd skattereduktion för gåvor till ideella organisationer
Den 1 juli 2019 återinfördes skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet.
Liksom tidigare gäller att gåvomottagaren ska bedriva social hjälpverksamhet eller
vetenskaplig forskning och vara godkänd av Skatteverket. För att avdraget ska kunna utnyttjas
ska minst 2 000 kr ha skänkts under året och den enskilda gåvan får inte vara lägre än 200
kronor. En förbättring jämfört med vad som gällde under den tidigare perioden med
skattereduktion är att ansöknings- och årsavgifter till Skatteverket tagits bort.
Facebookinsamling
För att kvalificera er organisation för att använda Facebooks insamlingsverktyg kan ni skicka
in ett intyg om att ni har 90-konto. Hör av er till oss via e-post för att beställa ett sådant intyg.
Swish 90-nummer
Ni som ännu inte har anmält era Swish 90-nummer till oss för publicering på vår hemsida kan
skicka dessa till info(insamlingskontro1l.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 $wish-nummer
kontaktar du din bank. Villkoren skiljer sig åt mellan de anslutna bankerna då varje bank själv
utformar sin prissättning. Ni som tidigare har haft sms-gåvofunktion och inte längre använder
den måste meddela oss det så att vi kan ta bort den från vår hemsida.
Publicera den senaste årsredovisningen på er hemsida
Vi kan konstatera att det fortfarande finns ett antal organisationer som inte har publicerat sin
senaste årsredovisning på sin hemsida. Den är i många fall också svår att hitta.
Tänk också på att det på er hemsida ska finnas information om organisationens juridiska
namn, kontaktuppgifter, verksamhet samt stadgar eller stiftelseurkund och att det tydligt ska
framgå att organisationen har 90-konto och kontrolleras av oss.

Ändringsanmälan
Har förändringar skett i er styrelse eller har ny auktoriserad revisor valts ska enligt 17 § andra
stycket i föreskrifterna för 90-konto detta anmälas till oss så snart som möjligt.
Ändringsanmälan finns på vår hemsida under fliken blanketter. Anmälan ska skrivas under av
de ledamöter, suppleanter, firmatecknare och auktoriserade revisorer som är nyvalda.

Protokoll som styrker vidtagna val och ändringar (årsmötesprotokoll och konstituerande
styrelseprotokoll) samt kreditupplysningar på samtliga nyvalda ledamöter ocWeller
suppleanter ska bifogas ändringsanmälan. Kreditupplysningen ska inhämtas av ett företag
som har godkännande av Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet, se
www.datainspektionen.se. Den ska vara daterad och får inte vara äldre än fyra veckor.
Har stadgar eller föreskrifter ändrats ska dessa skickas in tillsammans med protokoll eller
andra handlingar som styrker ändringarna. Om organisationen ändrar ändamålet enligt sina
stadgar måste det godkännas av oss innan insamling påbörjas.
Även ändrade kontaktuppgifter till organisationen och revisorn ska anmälas till oss. Adressoch namnändring samt nya firmatecknare ska även anmälas till Plusgirot hos Nordea och er
bank.
Du som har fått detta brev är anmäld hos oss som kontaktperson eller registrerad hos oss som
organisationens revisor. Sprid gärna informationen till de personer inom organisationen som
berörs. Brevet finns också på vår hemsida.
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