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Förvaltningsberättelse

Svensk Insamlingskontroll har till syfte att verka för

• att offentliga insamlingar för hLlmanitära, välgörande, kulturella och andra
allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll

• att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader

• att sunda marknadsfo ingsmetoder används på insamlingsområdet samt

• att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas

Allmänt om verksamheten
För att främja sina syften erbjuder Svensk Insamlingskontroll kontroll över organisationer
som bedriver insamlingar för humanitära, välgörande, kulturella och andra allmännyttiga
ändamål.

1 Svensk Insamlingskontrolls granskning ingår att kontrollera att insamlade medel går till
ändamålet, att insamlings- och administrationskostnaderna inte a oskäliga, att
insamlingarna sker på ett sunt och etiskt sätt och att Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter
i övrigt följs. 1 granskningen ingår även en analys av organisationernas nyckeltal och
kontroll av att organisationerna mäter och rapporterar resultat och effekt av sin verksamhet.

För kontrollen fo••rfogar Svensk Insamlingskontroll efter avtal med Nordea och
Bankgirocentralen över sjusiffriga PlusGironummer och Bankgironumrner som bo••rjai på
90. Svensk Insamlingskontroll meddelar föreskrifter fo innehavare av 90-konton och är
behjälplig med råd och anvisningar samt annan information om kontrollen av
insamlingsverksamheten. Det ir också möjligt att via sin bank skaffa ett motsvarande
Swish-nummer som inleds med 90.

Svensk Insamlingskontrolls styrelse bestämmer om insamlingskontrollens allmänna
inriktning och om förutsättningar för att beviljas och inneha 90-konto. Svensk
Insamlingskontroll kan frånta kontoinnehavaren rätten att inneha 90-konto. Svensk
Insamlingskontroll ser regelbundet över sina metoder för insamlingskontroll samt anpassar
föreskrifter, anvisningar och metoder för granskningen till förändringar som sker inom
insamlingsverksamheten i Sverige.

Varje 90-kontoinnehavare måste ha en auktoriserad revisor som granskar organisationens
ekonomi och förvaltning fortlöpande samt kontrollerar att ändamålet uppfylls och att
Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar följs. Enligt föreskrifterna ska
samtliga 90-kontoinnehavare upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen och
tillämpa regelverket K3. Ett rapportpaket bestående av årsredovisning, revisionsberättelse
samt sa skilda blanketter för resultaträkning och nyckeltal ska årligen skickas in till Svensk
Insamlingskontroll senast fern månader efter varje räkenskapsårs slut. Rapportpaketet
granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den 3 1 december 2020 fanns 441(435) organisationer som var godkända av Svensk
Insamlingskontroll som 90-kontoinnehavare.
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År 2020 2019 2018 2017 2016

Antal 90-kontoorganisationer 441 435 432 433 425

Antal 90-konton (PG och BG) 1 078 1 046 1 019 1 088 976

Under 2020 har det kommit in 33(38) ansökningar om 90-konto. 15(14) organisationer har
beviljats 90-konto och 9 (12) organisationer har avslutat sitt 90-kontoinnehav under året.
Svensk Insamlingskontroll fråntog under året 3 (3) 90-kontoinnehavare rätten att inneha 90-
konto. Skälen till detta var i två fall att organisationen trots påminnelse inte inkommit med
räkenskaper, i det tredje fallet att organisationen inte följt Nordeas regelverk och inte heller
Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

Organisationernas insamling i siffror under åren 2019—2015

År 2019 2018 2017 2016 2015

Totala intäkter (iiidr kr) 23,2 21,9 21,5 19,9 19,4

Gåvor, -allmänheten (mdr kr) 8,6 7,8 7,8 7,3 7,]

Eget kapital (iiidr kr) 28,9 26,8 26,1 24,2 23,0

Andamälsuppfvllelse (%) 89 92 87 88 88

Administrationskostnader (%) 12 12 11 11 11

Särskilt om Svensk Insamlingskontrolls verksamhet 2020

Kon trollverksainheten

Inriktningen av den årliga granskningen av organisationernas räkenskaper är att säkerställa
att 90-kontoinnehavarna uppfyllt sitt ändamål och att analysera organisationernas nyckeltal.
För samtliga 90-kontoinnehavare gäller att minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till
ändamålet. Om 90-kontoinnehavarens insamlings- och administrationskostnader överskridit
25 % av de totala intäkterna tre år i följd ska 90-kontot som regel återkallas. Om det
föreligger synnerliga skäl kan Svensk Insamlingskontroll lämna dispens från dessa villkor
under en övergångstid.

Syftet med att Svensk Insamlingskontroll, fo utom årsredovisning, även kräver att sa••rskida
blanketter för resultaträkning och nyckeltal ska ges in är att dessa blanketter ger ett enhetligt
underlag för en effektiv granskning och analys av samtliga organisationer. Rapportpaketet
analyseras och nyckeltalsutfallen ligger bland annat till grund för utvärdering av
organisationens ändamålsuppfyllelse och administrationskostnader. Genom denna
rapportering kan Svensk Insamlingskontroll info allmänheten och media ange att de gåvor
och bidrag som skänkts till organisationerna går till ändamålet och att insamlings- och
administrationskostnaderna inte har varit oskäligt höga. Rapporteringen används också för
att ta fram statistik över insamlingen som publiceras på hemsidan och i pressrneddelande.

Svensk Insamlingskontrolls kansli har granskat merparten av organisationernas
räkenskapshandlingar. EY och Grant Thornton har på uppdrag av kansliet anlitats för att
utföra resterande del av granskningen.
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Vid granskning av organisationernas årsredovisningar kontrolleras om regelverket K3
tillämpats och om det i förvaltningsberättelsen finns en utförlig redogörelse av hur

ändamålet främjats samt resultat och effekt av detta arbete. Det är tolv (åtta) organisationer
som inte har tillämpat regelverket K3 fullt ut under året. Det har påtalats för dessa
organisationer att de nästa år måste uppfylla det kravet. Erfarenheterna visar att
redogörelsen för resultat och effekt i förvaltningsberättelsen allmänt sett har blivit bättre
men behöver förbättras i flera fall.

För att utveckla kontrollen av hur organisationerna mäter och rapporterar resultat och effekt
av verksamheten har Svensk Insamlingskontroll under året inlett ett samarbete med den
ideella föreningen Effektfullt. Effektfullt grundades med finansiellt stöd från Tillviixtverket
och Vinnova och verkar för att organisationer från alla sektorer ska stäi.ka sin förmåga att
mäta och visa sina samhällseffekter. Syftet med samarbetet med Effektfullt är konkretisera
vårt krav på effektrapportering och erbjuda organisationer med 90-konto ytterligare stöd i
arbetet med att mäta och rapportera resultat och effekt.

De organisationer som inte har uppfyllt Svensk Insamlingskontrolls nyckeltalskrav 75/25 i
2019 års rapportering har i de flesta fall själva fo••rklarat varför de inte har uppnått
nyckeltalen och i annat fall har fo klaring avkrävts. Dessa organisationer, liksom de som
haft ett negativt eget kapital, har följts upp under året och anmodats att ge in kompletterande
handlingar i form av delåi’srapporter, handlingsplaner och budgetar. Under året har det
hållits uppföljningsmöten med 27 (33) organisationer, bland annat med anledning av den
ekonomiska granskningen eller på grund av frågor io••rande styrning och ledning av
organisationen eller dess marknadsföring. På grund av pandemin har de flesta mötena hållits
i digital form.

Flertalet 90-kontoinnehavare har kalenderår som verksamhetsår vilket innebär att
räkenskapshandlingarna ska ges in senast den 31 maj. Under året har 7 (6) organisationer
som inte skickat in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll i tid eller inkommit
med handlingar i ofullständigt skick debiterats en extra årsavgift. Att organisationen påförs
en förseningsavgift medför dock inte att organisationens skyldighet att ge in kompletta
redovisningshandlingar bortfaller.

De organisationer som förmedlar medel vidare till mottagande organisationer i Sverige eller
utomlands ska varje år i samband med den ekonomiska rapporteringen skicka in en
förteckning över de organisationer som fått medel under räkenskapsåret. Förteckningen ska
innehålla uppgifter om organisationernas ändamål, land och plats da••r de verkar, land dit
medlen utbetalas samt en beskrivning av hur 90-kontoinnehavaren säkerställer att de medel
som överlämnats till organisationerna används för att främja avsett ändamål utan oskäliga
kostnader. De organisationer som inte kommit in med en sådan fo••rteckning i tid har påmints
om sin skyldighet och anmodats att uppfylla den.

Under 2020 har på grund av pandemin endast ett besök för utvärdering av den interna
kontrollen hos en stickprovsvis utvald organisation med mottagande organisation utomlands
kunnat genomföras.

Alla 90-kontoinnehavare ska följa Svensk Insamlingskontrolls föreskrift att i sin
marknadsföring antingen ha med 90-kontologotypen eller i text informera om att
verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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Svensk Insamlingskontroll följer kontinuerligt upp att denna föreskrift följs genom att
tillskriva det fåtal organisationer som inte har med informationen.

Klagomål från allmänheten avseende 90-kontoinnehavares verksamhet eller
insamlingsmetoder utreds alltid och i vissa fall kräver Svensk Insamlingskontroll att 90-
kontoinnehavaren förändrar sina insamlings- eller marknadsföringsmetoder.

Inforniation
Svensk Insamlingskontrolls årliga informationsseminarium som skulle ha hållits den
16 oktober 2020 i Bonnierhuset fick ställas in på grund av pandemin. Seminariet sköts fram
till den 5 februari 2021.

KANTAR Sifo har under första veckan i oktober 2020 gjort en undersökning av
allmänhetens kännedom om varumärket 90-konto. Av de cirka 1300 personer i åldern 16-79
år som deltog i undersökningen kände 58 % till vår logotyp mycket bra, ganska bra eller
något. 68 % svarade att de har kännedom om vad ett 90-konto är. Räknar man även in de
som bara känner till namnet är siffran 79 %. Det är marginella skillnader mellan män och
kvinnor kring kännedomen fo logotypen och vad ett 90-konto är.

En fråga som ställdes var hur viktigt det skulle vara att organisationen har 90-konto om man
skulle skänka pengar till en ideell organisation eller insamlingsorganisation. Ha••r svarade
72 % att de ansåg att det var mycket viktigt eller ganska viktigt.

Ordfo••randen och kanslichefen har under året fortsatt dialogen med huvudmännen och
branschorganisationen Giva Sverige angående utveckling och eventuell förändring av
formerna för kontroll och granskning av insamlingsorganisationer.

Under 2020 har kansliet haft digitala möten med ett antal organisationer som planerar att
ansöka om 90-konto och informerat dessa om förutsättningarna för att beviljas ett 90-konto.
Kansliet har vidare haft erfarenhetsutbyte med Nordea, Bankgirot, Getswish AB,
Postkodlotteriet, Filantropiskt Forum och programkontoret för det Svenska
Transformationsprogrammet som arbetar med införandet av en ny infrastruktur för den
svenska betalningsmarknaden. Möte har hållits med Bankföreningen för att uppmärksamma
den administrativa bo••rda de ökade kraven på kundkännedom medför för organisationer med
mottagare i utlandet och informera om den kontroll och granskning som Svensk
Insamlingskontroll bedriver av 90-kontoinnehavare.

Regelverk
Vid granskningen 2020 har en allt större andel av organisationerna skickat in den
ekonomiska rapporteringen via e-post. Fo att underlätta för organisationerna godtas digital
signering av alla handlingar som skickas in till Svensk Insamlingskontroll. Det har inneburit
att trots pandemin har det varit färre organisationer som inte kommit in med rapporteringen
i tid. Förklaringen till det är också det borttagna kravet på revisorns granskning av
blanketten för resultaträkning och nyckeltal samt den da••rmed sammanhängande
bestyrkanderapporten.

Inför rapporteringen 2021 har blanketterna för resultaträkning och nyckeltal samt
anvisningarna till rapportpaketet för 2020 i likhet med tidigare år vidareutvecklats för att
öka förståelsen och underlätta för organisationerna inför den årliga rapporteringen.
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Media och kommunikation
Svensk Insamlingskontrolls granskningsverksamhet har under året mötts av ett stort intresse
i media vilket medfört att kansliet medverkat i flera intervjuer i tidningar och radio, till
exempel Dagens Industri och Sveriges Radio. Under året har Svensk Insamlingskontroll via
sitt nyhetsrum på webbportalen Mynewsdesk skickat ut pressmeddelanden vid väsentligare
nyheter som t.ex. na en ny organisation beviljats 90-konto eller när rätten att använda 90-
konton återkallats samt statistik över organisationernas insamlingsresultat.

Heiiis ida
Svensk Insamlingskontroll har en hemsida med adress www.insamlingskontroll.se. Varje
90-kontoinnehavares ändamål finns beskrivet och det går bl.a. att söka på ändamål och
verksamhetsområde. Vidare finns uppgift om organisationernas samtliga 90-konton samt
Swish- och sms-numrner. Ett 3-årsgenomsnitt av nyckeltalen för ändamålsuppfyllelse och
administrationskostnad för varje 90-kontoinnehavare finns publicerade på hemsidan. Syftet
med genomsnittssiffran är att den ska ge en mer rättvisande bild när extraordinära händelser
medför en avvikelse från nyckeltaiskraven för ett enskilt år.

Under 2020 har hemsidan haft 77665 (71 419) besökare vilket a en ökning av antalet
besök med 9 % jämfo t med föregående år.

Internationellt arbete
Svensk Insamlingskontroll är en av 20 organisationer som ingår i International Committee
on Fundraising Organisations, ICFO. Kanslichefen har deltagit vid ICFOs digitala årsmöte
den 4-5 maj 2020.

Cor’icl-19 pancienuns påi’erkan
Svensk Insamlingskontroll har kunnat genomföra sin verksamhet med kontroll och
granskning av 90-kontoinnehavarna enligt plan trots covid-19 pandemin.
Organisationerna har genom ökad användning av digitala signaturer kunnat skicka
in sin rapportering till oss i tid och möten för uppföljning har kunnat genomfo••ras
digitalt. Besök på plats hos organisationer för granskning av den interna kontrollen
har skjutits på framtiden då ett syfte med kontrollen a att besöka organisationerna
på plats.

Svensk Insamlingskontrolls styrelse har på grund av pandemin endast kunnat träffas
fysiskt vid styrelseseminariet i mars. Vid övriga tre möten har oidforande och
kanslichefen varit na varande på kansliet och övriga deltagare har na•rvarat digitalt
via Teams.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Svenskt Na ingsliv har från den 1 januari 2021 utsett Helena Nordberg till ny ordinarie
ledamot i styrelsen.

Under 2021 kommer EY och Grant Thornton att på Svensk Insamlingskontrolls uppdrag
medverka vid den årliga granskningen. Svensk Insamlingskontrolls årliga seminarium, som
ställts in på grund av pandemin och sköts fram till den 5 februari 2021, hölls i form av ett
seminarium i digital form som sändes via länk till över 400 anmälda deltagare.
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Svensk Insamlingskontrolls huvudmän

Svensk Insamlingskontrolls huvudmän utgörs av arbetsmarknadens centralorganisationer
Landsorganisationen i Sverige (LO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco),
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Svenskt Näringsliv.
Dessa organisationer har varit huvudmän sedan 1980 då Svensk Insamlingskontroll bildades
och tog över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som dittills och sedan 1943
utövats av Näringslivets Granskningsnämnd.

Svensk Insamlingskontrolls styrelse har under år 2020 bestått av:

Erik Nymansson
Ordförande

Saco
Kerstin Bergh Peter Olding
Vice ordfo••rande Ersättare

Svenskt Näringsliv
Jonas Frycklund Lars Jagrén
Ledamot Ersättare

LO
Frank Henriksson Anne-Marie Havlind
Ledamot Ersättare

TCO
Jenny Bodell Hagberg Ann-Britt Larsson
Ledamot Ersättare

Svensk Insamlingskontroll
Lena Hörnblad
Ledamot

Adjungerad ledamot
Urban Engerstedt

Under året har styrelsen haft fyra sammanträden. Styrelseledamöterna, utom ordföranden
och adjungerade ledamoten, har inte uppburit någon ersättning från Svensk
Insamlingskontroll.

Revisorer

Auktoriserade revisorn Hans Bredberg och auktoriserade revisorn Caj sa Marcelius, båda
från Finnharnmars Revisionsbyrå, är Svensk Insamlingskontrofls revisorer med
auktoriserade revisorerna Håkan Fjelner och Oscar Westerlund, båda Finnhammars
Revisionsbyrå, som suppleanter.
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Kansliet
Svensk Insamlingskontrolls kansli bedriver sin verksamhet i Näringslivets hus med besöksadress
Storgatan 19, Stockholm. Kanslichefen Lena Hornblad, controllern Tommy Jonsson och
assistenten Agneta Landqvist har varit anställda på heltid.

Ekonomi
Svensk Insamlingskontrolls finansiering bygger på att organisationerna betalar in en årsavgift på
0,06 % av de totala verksamhetsintäkterna för det senaste rapporterade verksamhetsåret, dock
lägst 5 tkr och högst 60 tkr. Styrelsen har fastlagt en budget på ett år som underlag för att
fastställa resultat- och likviditetsmål för verksamheten.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 5 792 195,39 balanseras i ny räkning.

Nvckeltal
År 2020 2019 2018 2017 2016

Ro•relsemarginal (%) 0,9 -0,2 0,7 3,2 7,7

Soliditet (%) 90 89 88 89 88

Likviditet (%) 520 502 512 311 429

Finansiell avkastning (%) 1,0 1,2 1,1 0,9 1,2

Avkastning på eget kapital (%) 1,8 0,7 1,7 4,2 10, 1

Utgående eget kapital (tkr) 5 792 5 687 5 645 5 552 5 325
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Resultaträknin

Belopp i kr

Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnadei’

Avskrivningar

Summa verksamhetskostnader

Verksainh etsresultat

Resultat fråii finansiella
investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Summa resultat från finansiella
investeringar

Resultat efter finansiella poster

Skatt

Årets resultat 104 825 42 250

Verksainh etsintäkter

Årsavgifter
Övriga intäkter

Not 2020 2019

6357720 6116617
1 164 127 251 658

2

4

3

6 521 847 6 368 275

-3 129 706 -3 038 864

-3334972 -3336601

0 -6080

-6 464 678 -6 381 545

57 169 -13 270

62887 74541

62887 74541

120056 61271

-15231 -19021
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Inventarier

Finansiella ciii läggn ingstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsattningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

________________________________________

4 0 0

5 3012219 2986710

3012219 2986710

8 250 250

3 029 32 855

158898 193551

5Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

170 177 226 656

1048833 2011455

2 223 547 1 134 280

3442557 3372391

6 454 776 6 359 101
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Ba1ansräknin

Belopp i kr

Eget kapital och skulder

Not 2020- 12-3 1 2019-12-31

Eget kapital

Balanserat kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader
och färutbetalda intäkter

Summa skulder

5 687 370

104 825

5 792 195

5 645 120

42 250

5 687 370

1, ga

Inga

136059 173468

18414 25926

114578 110575

393 530 361 762

662581 671731

Summa eget kapital och skulder 6 454 776 6 359 101

Poster inom linjen

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995: 1554) och Bokföringsnärnndens
allmänna råd fo mindre ideella fo eningar. K2 (2016: 10).

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor om inget annat anges.
Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas enligt alternativregeln.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar baseras på uppskattad nyttjandeperiod
och sker med 20 % på anskaffningsva det.

Övriga intakter

Kontouppläggningsavg ifter
Förseningsavgifter
Informationskonferens
Ovrigt

Sociala kostnader, inki. löneskatt
(Varav pensionskostnader)

Not 3 Ränteintakter och liknande resultatposter

Ränteintäkter
Realisationsvinster fonder

2020 2019

Not 1

89 000
25 000

0
50 127

164 127

99 000
30 000
94 300
28 358

251 658

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantal anställda:

Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar

Styrelseordförande och kanslichef

Övriga anställda

2 2
1
3 3

974 639 868 762

1212778 1207033

2187417 2075795

1 339 555 1 364 806
(591 911) (578277)

25 508
37 379

62 887

22 443
52 098

74 541
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Not 4 Inventarier
Ingående anska//hingsvärden

Ingående avskrivningar
Försälj ning/Utrangering
Årets avskrivningar
Utgående ackuniulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 5

Stockholm 2021-03-12

ikNypaon
7ande

Frank Heniksson

0 -6 080
-227 367 -227 367

0 0

Enligt upprättad placeringspolicy ska kapitalet placeras med låg risk till en så
god och stabil totalavkastning som möjligt med ett balanserat risktagande.

Caj sa Marcelius
Auktoriserad revisor

LL ‘-

Urban Engdt

avgivits 202 1-03-12

Årets inköp
Försälj ning/Utrangering
Utgående ackuniulerade anskafihingsvärden

227 367 227 367
0 0
0 0

227 367 227 367

-227 367 -221 287
0 0

Helena Nordberg — Kerstin Bergh

,(U1j
Jenny odell I-gb&rg

/

Lena Hörnblad
Kanslichef
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