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Till 90-kontoinriehavare och
revisorer

Information från Svensk Insamlingskontroll
Den senaste månadens krig i Ukraina har visat på ett mycket stort engagemang bland
privatpersoner och företag att bidra med gåvor för att hjälpa människor på flykt. 1 dessa
oroliga tider är 90-kontot en trygghet och en välkänd kvalitetsstärnpel. Förutom 90-konto
logotypen och 90-konto PG och BG finns en styrka i att använda 90 Swish-nummer i den
insamling som riktar sig till allmänheten. En stor del av insamlingen sker i sociala medier och
det har kommit frågor till oss om att andra swish-nummer som inte är kopplade till
90-nummer används. Hör gärna av er till oss om ni behöver öppna flera 90-konton med
motsvarande 90 Swish-nummer, exempelvis fo uppföljning av insamling i olika kanaler.
Sista dag för att skicka in rapportpaketet
Som tidigare år gäller att den 31 maj är den sista dagen att skickat in rapportpaketet för
organisationer med kalenderår som räkenskapsår. För övriga gäller att rapportpaketet ska
skickas in senast fm månader efter rckenskapsrets slill. För organisationer som nyligen
öppnat 90-konto framgår det av beslutet när den ekonomisk rapporteringen ska skickas in till
oss.
Om frågor uppkommer rörande rapportpaketet kan ni komma att bli kontaktade av oss eller
någon av våra medhjälpare på revisionsbyråerna EY eller Grant Thornton. Statistik över
insamlingen för 2021 och nyckeltalen kommer att publiceras på vår hernsida i mitten av juni
månad.
Svensk Insamlingskontrolls anvisningar till årsredovisning och rapportpaket för verksamhets
året 2021 finns att hämta på vår hemsida under fliken För organisationer/Redovisning.
Rapportpaketet skickas i digital form till e-postadress redovisning,insamlingskontrol1.se.
Observera att e-post rubriken måste innehålla organisationens namn. Handlingarna kan
alternativt skickas med vanligt brev eller lämnas i vår reception. Endast ett av de ovan
nämnda alternativen för leverans ska användas. Rekommenderade brev hämtas inte ut.
Ändringsanmälan
Ni är många som håller årsmöte under våren. Vanligen anmäl förändringarna till oss.
Blanketten ändringsanmälan finns att hämta på hemsidan under fliken
För organisationer/Blanketter, notera att på sidan 4 framgår vilka handlingar som
ska skickas med samt att alla nyvalda och firmatecknare ska skriva under.
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Övrig information
Fredagen den 14 oktober 2022 kommer vi att hålla vårt årliga informationsseminarium på
Bonnierhuset. Inbjudan med program kommer att skickas ut i början av hösten.

Vi vill också passa på att informera om att Agneta som arbetat hos oss i många år går i
pension under sommaren och vi kommer att påbörja rekrytering till tjänsten inom kort.
Det här brevet skickas till dig som är anmäld 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.
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