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Ange delårsperiod 

(Belopp anges i Tkr) Tkr
Periodens intäkter och kostnader

Verksamhetsintäkter från privatpersoner
R010 Gåvor från privatpersoner
R040 Försäljning av varor och tjänster
R050 Insamling med gåvobevis

R070 Summa medel från privatpersoner 0

Verksamhetsintäkter från övriga
R080 Bidrag från myndigheter

R090 Gåvor/bidrag från organisationer

R095 Gåvor/bidrag från företag

R100 Summa intäkter från övriga 0

R130 Övriga verksamhetsintäkter

R150 Summa verksamhetsintäkter 0

R200 Ändamålskostnader/utbetalt till ändamålet

Insamlingskostnader (privatpersoner)
R210 Direkta kostnader vid försäljning av varor/tjänster

R220 Direkta kostnader vid insamling med gåvobevis

R230 Insamlingskostnader för insamling från privatpersoner

R240 Summa insamlingskostnader 0

R270 Övriga administrationskostnader

Finansiella investeringar
R280 Netto av ränteintäkter, utdelning och räntekostnader

R285 Nett av resultat från finansiella placeringar

R295 Summa resultat från finansiella investeringar 0

R300 Resultat efter finansiella poster 0
R310 Skatter

R315 Periodens resultat 0

Nyckeltal %

Adm.kostnader (inkl. insamlingskostnader)/Totala intäkter #DIVISION/0!

Insamlingskostnader/Medel från privatpersoner #DIVISION/0!

Ändamålskostnader/Totala intäkter #DIVISION/0!

Organisationens namn



Kontaktperson E-post eller telenr:

Härmed intygas att ovanstående resultaträkning överens- Ett bestyrkande över denna resultaträkning
stämmer med organisationens räkenskaper och att det har avgivits. 
har redovisats enligt anvisningar för delårsrapport. (PM ska bifogas om sådant upprättats) 

Ort/datum Ort/datum

Styrelsens ordförande Organisationens revisor

Namnförtydligande Namnförtydligande

Svensk Insamlingskontroll Version 2021
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Org.nr:
Att tänka på

Ev. annan period
OBS! Läs alltid anvisningar till delårsrapporten 

Tkr Upprätta blanketten i Tkr

Vid behov. Kommentera delårsrapportens utfall och nyckeltal med notförklaring eller bilaga 
 
Om frågor, kontakta controller Tommy Jonsson på Svensk Insamlingskontroll,

tele 08-783 8063 eller e-post tj@insamlingskontroll.se

0

0

0

R200 Här ska alla kostnader redovisas som avser uppfyllandet av organisationens ändamål

Se R040 om det finns intäkter redovisade
Se R050 om det finns intäkter redovisade

0

 

0

0

0

OBS! 

#DIVISION/0! Förklaring ska alltid lämnas om nyckeltalet administrationskostnader överstiger 25 %

#DIVISION/0! Förklaring ska alltid lämnas om nyckeltalet insamlingskostnader överstiger 25 %

#DIVISION/0! Förklaring ska alltid lämnas om nyckeltalet ändamålskostnader understiger 75 %



 

Ett bestyrkande över denna resultaträkning

(PM ska bifogas om sådant upprättats)
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Vid behov. Kommentera delårsrapportens utfall och nyckeltal med notförklaring eller bilaga 

Om frågor, kontakta controller Tommy Jonsson på Svensk Insamlingskontroll,

R200 Här ska alla kostnader redovisas som avser uppfyllandet av organisationens ändamål

Förklaring ska alltid lämnas om nyckeltalet administrationskostnader överstiger 25 %

Förklaring ska alltid lämnas om nyckeltalet insamlingskostnader överstiger 25 %

Förklaring ska alltid lämnas om nyckeltalet ändamålskostnader understiger 75 %


