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KONTO KONTROLL

Stockholm i januari 2020 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. Sprid gärna informationen till de personer inom organisationen som
berörs. Brevet finns också att hämta på vår hemsida.

Årsavgift för 2020
Svensk Insamlingskontrolls styrelse har beslutat att beräkningen av årsavgiften är oförändrad
för 2020. För mer information om årsavgiften se vår hemsida under fliken Regler.

Anvisningar till rapportpaketet för 2019
Enligt 13 § i föreskrifterna för 90-konto ska rapportpaketet skickas in till Svensk
Insamlingskontroll senastfern månader efter räkenskapsårets slut, vilket innebär senast
den 31 maj 2020 för organisationer som har kalenderår som verksamhetsår.

Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för 2019 och uppdaterade anvisningar finns att
hämta på www.insamlingskontroll.se under liken Redovisning.

En nyhet för i år är att det inte längre krävs att organisationens revisor skriver under
blanketten för resultaträkning och nyckeltal. Blanketten ska istället signeras av
organisationens ekonomiansvarig/kassör. Detta innebär att det inte heller är något krav på att
revisorn avlämnar bestyrkanderapport avseende rapportering till Svensk Insamlingskontroll.
Syftet med denna förändring är att minska den administrativa bördan. Genom att alla 90-
kontoinnehavare numera upprättar årsredovisning enligt regelverket K3 och har en
auktoriserad revisor som granskar denna säkerställs att den ekonomiska redovisningen håller
en hög kvalitet.

Rapportpaketet kan skickas in i digital form till redovisning(insamlingskontro1l.se, se vidare
i anvisningarna till rapportpaketet. Handlingarna kan som vanligt skickas med post men
rekommenderade brev löses inte ut och kommer att gå tillbaka till avsändaren.

Förteckningen över mottagande organisationer ska i förekommande fall bifogas i
rapportpaketet. Förteckningen ska avse rapporterat räkenskapsår. Blanketten mottagande
organisationer och uppdaterade anvisningar till hur den ska fyllas i finns att hämta på vår
hemsida under liken AnsökanlBlanketter.

Förändringar i föreskrifterna för 90-konto
Svensk Insamlingskontrolls styrelse har beslutat om vissa förändringar i föreskrifterna för 90-
konto. Som redan nämnts ska revisorn inte längre skriva under blanketterna för
resultaträkning och nyckeltal och kravet att revisorns bestyrkanderapport ska skickas in har
tagits bort, se 13 och 15 §.
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En annan förändring är att den längsta tiden som 90-konto kan beviljas har utökats från tre till
fem år (4 § första stycket).

1 7 § andra stycket har ett förtydligande skett av att informationen på 90-kontoinnehavarens
hemsida ska vara på svenska. Föreskrifterna finns att hämta på hemsidan under ifiken Regler.

Ändringsanmälan
Enligt 17 § andra stycket i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter ska 90-kontoinnehavare
omedelbart anmäla alla ändringar till oss. Blanketten för ändringsanmälan finns att hämta
under liken AnsökanlBlanketter. Underskrivet protokoll som styrker vidtagna val och
ändringar (årsmötesprotokoll och konstituerande styrelseprotokoll eller motsvarande), samt
kreditupplysningar för samtliga nyvalda ledamöter ocbleller suppleanter ska 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 kontaktuppgifler för revisorer ska anmälas till oss.

Ovrigt
• Uppdaterade anvisningar för revisorer hittar ni under liken Regler.

• Notera att er senaste årsredovisning ska publiceras på er hemsida.

• Vi har under året fortsatt vår granskning av intern kontroll hos slumpmässigt utvalda
organisationer. Denna granskning kommer att fortsätta under 2020 och berörda
organisationer informeras inför vårt besök.

• Ni som ännu inte har anmält era Swish 90-nummer till oss för publicering på vår hemsida
kan skicka dessa till infoinsamlingskontroll.se. För att vi ska lägga ut ert Swish
nummer på vår hemsida ska det vara samma nummer som ert 90-konto. 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.

Med vänlig hälsning
Svensk Insamtingskontrolt

Lena Hörnblad
Kanslichef


