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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. Sprid gärna informationen till de personer inom organisationen som
berörs. Brevet finns på vår hemsida att ladda ner.
Sista dag för att skicka in rapportpaketet
Den 31 maj 2021 är det sista dag för organisationer med kalenderår som räkenskapsår att
skicka in rapportpaketet till oss. För övriga gäller att rapportpaketet ska skickas in senast fem
månader efter räkenskapsårets slut. För organisationer som nyligen öppnat 90-konto framgår
det av beslutet när ekonomisk rapportering ska skickas in.
EY och Grant Thornton kommer på vårt uppdrag att medverka vid årets granskning. Om
frågor finns rörande rapportpaketet kan ni komma att bli kontaktade av vår controller eller
någon av våra medhjälpare på revisionsbyråerna. Statistik över insamlingen och ett
treårsgenornsnitt av nyckeltalen kommer att publiceras i mitten av juni månad.
Svensk Insamlingskontrolls anvisningar till rapportpaket för 2020 finns att hämta på vår
hemsida under fliken Redovisning. Rapportpaketet ska i första hand skickas digitalt till
redovisning(insamlingskontro1l.se men kan också skickas in med vanlig post.
Rekommenderade brev hämtas inte ut.
Ändringsanmälan
Många organisationer håller årsmöte under våren. Kom ihåg att anmäla förändringar till oss.
Blanketten ändringsanmälan finns att hämta på hemsidan under fliken AnsökanlBlanketter,
notera att på sidan 4 framgår vilka handlingar som ska skickas med samt att alla nyvalda och
firmatecknare ska skriva under.
Informationsseminarium
Fredagen den 15 oktober 2021 kommer vi att hålla vårt årliga informationsseminarium på
Bonnierhuset. Vi följer utvecklingen av situationen med spridning i samhället och hur det
påverkar möjligheterna att genomföra mötet. Inbjudan med program kommer att skickas ut i
början av hösten.

Med vänlig hälsning
Svensk Insamlingskontroti

Lena Hörnblad

Tommy ¶Tonsson

Agneta Landqvist

Svensk Insamlingskontroll
Storgatan 19, Box 55961, 102 i6 Stockholm Telefon 08-783 80 60
E—mail: info@insamlingskontroll.se www.insamlingskontrollse

