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Fö rvaltningsb erättelse

Svensk Insamlingskontroll har till syfte att verka ftir

. att offentliga insamlingar ftir humanitära, välgörande, kulturella och andra
allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll

o att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader
. rtt sunda marknadsftiringsmetoder används på insamlingsområdet samt
o att ändamålsenliga metoder for insamlingskontroll utvecklas

Allmänt om verksamheten
Svensk Insamlingskontroll främjar sitt syfte genom att erbjuda kontroll och granskning av
organisationer som bedriver insamlingar for humanitära, välgörande, kulturella och andra
allmännyttiga ändamåI.

I Svensk Insamlingskontrolls granskning ingår att kontrollera att insamlade medel går till
ändamålet, att insamlings- och administrationskostnadema inte är oskäliga, att
insamlingarna sker på ett sunt och etiskt sätt och att övriga krav enligt Svensk
Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto efterlevs. I granskningen ingår en analys av
organisationernas nyckeltal och kontroll av att organisationerna mäter och rapporterar
resultat och effekt av sin verksamhet.

För kontrollen förfogar Svensk Insamlingskontroll enligt avtal med Nordea och
Bankgirocentralen över sjusiffriga PlusGironummer och Bankgironummer som börjar på

90. Svensk Insamlingskontroll meddelar foreskrifter ftjr innehavate av 90-konton och är
behjälplig med råd och anvisningar samt annan information om kontrollen av
insamlingsverksamheten. Via sin bank kan organisationen skaffa ett motsvarande Swish-
nummer som inleds med 90. Kontrollen omfattar 90-kontoinnehavarens totala verksamhet,
vilket inbegriper all insamling som organisationen bedriver oavsett vilken betalningsmetod
som används.

Svensk Insamlingskontrolls styrelse bestämmer om insamlingskontrollens allmänna
inriktning och om förutsättningar ftir att beviljas och inneha 90-konto. Svensk
Insamlingskontroll kan frånta kontoinnehavaren rätten att inneha 90-konto. Svensk
Insamlingskontroll ser regelbundet över sina metoder ftir insamlingskontroll samt anpassar

fcireskrifter, anvisningar och metoder ftir granskningen till ftjrändringar som sker inom
insamlingsverksamheten i Sverige.

Varje 9O-kontoinnehavare måste ha en auktoriserad revisor som fortlöpande granskar
organisationens ekonomi och förvaltning samt kontrollerar att ändamålet uppfflls och att
Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar följs. Enligt föreskrifterna ska
samtliga 90-kontoinnehavare upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen och
tillämpa regelverket K3. A.-

2 04)



Ett rapportpaket bestående av årsredovisning, revisionsberättelse samt särskilda blanketter
ftir resultaträkning och nyckeltal ska årligen skickas in till Svensk Insamlingskontroll senast
fem månader efter varje räkenskapsårs slut. Rapportpaketet granskas årligen av Svensk
Insamlingskontroll.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 31 december 2021farns 442 (441) organisationer som var godkända av Svensk
Insamlingskontroll som 9O-kontoinnehavare.

År 2021 2020 20lg 2018 2017

Antal 90-kontoorganisationer

Antal 9O-konton (PG och BG)

442

I 143

441

1 078

435

I 046

432

1 019

433

1 088

Under 202I har det kommit in 3 3 (3 3 ) ansökningar om 9O-konto. 1 4( 1 5) organisationer har
beviljats 90-konto och 1l(9) organisationer har avslutat sitt 90-kontoinnehav under året.
Svensk Insamlingskontroll fråntog under åtret2 (3) 90-kontoinnehavare rätten att inneha 90-
konto. Skälet till detta var i det ena fallet att organisationen ftirsatts i konkurs och i det andra
fallet att organisationen inte följt Nordeas regelverk och inte heller Svensk
Insamlingskontrolls fcireskrifter och anvisningar.

Organisationernas insamling i sffior under åren 2020-2016

År 2020 2019 2018

Totala intrikter (mdr lcr) 23,4 23,2 21,9

Gåvor, -allmdnheten (mdr lcr) 8,3 8,6 7,8

Eget kapital (mdr kr) 30,4 28,9 26,8

Åndamålsuppfyltelse (%o) 87 89 92

Administrationskostnader (%) 12 12 12

2017

)t t

7,8

26, l
87

1I

20r6

l9,g

7,3

24,2

88

II

Särskilt om Svensk Insamlingskontrolls verksamhet 2021

Kontrollverksamheten

Inriktningen av den årliga granskningen av organisationernas räkenskaper är att säkerställa
att 90-kontoinnehavarna uppfuller sina ?indamål och att analysera organisationernas
nyckeltal. För samtliga 90-kontoinnehavare gäller att minst 75 Yo av de totala intäkterna ska
gå till ändamålet. Om 90-kontoinnehavarens insamlings- och administrationskostnader
överskridit 25 oÄ av de totala intäkterna tre år i ftiljd ska 90-kontot som regel återkallas. Om
det ftireligger synnerliga skäl kan Svensk Insamlingskontroll lämna dispens från dessa

villkor under en övergångstid. 96
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Syftet med att Svensk Insamlingskontroll, ftirutom årsredovisning, även kräver att särskilda
blanketter ftir resultaträkning och nyckeltal ska ges in är att dessa blanketter ger ett enhetligt
underlag flor en effektiv granskning och analys av samtliga organisationer. Rapportpaketet
analyseras och nyckeltalsutfallen ligger bland annat till grund flor utvärdering av
organisationens ändamålsuppf'llelse och administrationskostnader. Det sker en analys av
om förklaringar till awikelser är godtagbara och vid behov kan uppftljning göras. Det finns
ett flertal interna nyckeltal som används för uppföljning och analys av organisationernas
verksamhet.

Genom denna rapportering verkar Svensk Insamlingskontroll ftir att de gåvor och bidrag
som skänkts till organisationerna går till ändamålet och att insamlings- och
administrationskostnaderna inte har varit oskäligt höga. Detta är viktigt för allmänheten och
ftir mediemas granskning. Rapporteringen används också för att ta fram statistik över
insamlingen som publiceras på hemsidan, rapporteras i pressmeddelande och lämnas till
Statistiska Centralbyrån.

Merparten av granskningen av rapportpaketet utftirs av Svensk Insamlingskontrolls kansli
och ftir att utfora resterande del anlitas personal från EY och Grant Thornton.
Vid granskning av organisationemas årsredovisningar kontrolleras att regelverket K3
tillämpats och att det i förvaltningsberättelsen finns en utförlig redogörelse av hur ändamålet
främjats samt resultat och effekt av detta arbete. Vid årets granskning framkom att sju (tolv)
organisationer inte har tillämpat regelverket K3 fullt ut. Majoriteten av dessa har fått göra
om sin årsredovisning. Erfarenheterna visar att redogörelsen ftir resultat och effekt i
ft)rvaltningsberättelsen fortsätter att förbättras men 29 (35) organisationer har inte lämnat en
rapportering på grundläggande nivå av effekten av sitt arbete i förvaltningsberättelsen.

Det samarbete som under foregående år inletts med den ideella föreningen Effektfullt har
fortsatt. Effektfullt grundades med finansiellt stod från Tillväxtverket och Vinnova och
verkar ftjr att organisationer från alla sektorer ska stiirka sin ft)rmåg a attmätaoch visa sina
samhällseffekter. Syftet med samarbetet med Effektfullt är konkretisera de krav som
föreskrifterna ftir 90-konto ställer på effektrapportering och erbjuda organisationerna
ytterligare stöd i arbetet med att mäta och rapportera resultat och effekt. Effektfullt har
under året medverkat vid Svensk Insamlingskontrolls webbinarium i februari2}2l och följt
upp detta med ett digitalt seminarium för 9O-kontoinnehavare. Vidare erbjuds till en låg
kostnad ett medlemskap i Effektfullt där det ingår kortare och längre utbildningar för
organisationer som vill fordjupa sina kunskaper i mätning och rapportering av effekten av
sin verksamhet.

De organisationer som inte har uppfi'llt Svensk Insamlingskontrolls nyckeltalskrav 75125 i
2020 ärs rapportering har i de flesta fall själva förklarat varför de inte har uppnått
nyckeltalen och i annat fall har ftirklaring avkrävts. Dessa organisationer, liksom de som
haft ett negativt eget kapital, har foljts upp under året och anmodats att ge in kompletterande
handlingar i form av delårsrapporter, handlingsplaner och budgetar. OL
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Under året har det hållits uppftiljningsmöten med ett antal organisationer, bland annat med
anledning av den ekonomiska granskningen eller på grund av frågor rörande styrning och
ledning av organisationen eller dess marknadsforing. På grund av pandemin har dialogen
med organisationema i de flesta fall skett i digital form.
Flertalet 9O-kontoinnehavare har kalenderår som verksamhetsår vilket innebär att
räkenskapshandlingarna ska ges in senast den 31 maj. Under året har 6 (5) organisationer
som inte skickat in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll i tid eller inkommit
med handlingar i ofullständigt skick debiterats en extra årsavgift. Att organisationen påftirs
en förseningsavgift medför dock inte att organisationens skyldighet att ge in kompletta
redovisningshandlingar bortfaller.

De organisationer som skickar medel vidare till mottagande organisationer i Sverige eller
utomlands ska varje år i samband med den ekonomiska rapporteringen siinda in en
ftirteckning över de organisationer som fätt medel under räkenskapsåret. Förteckningen ska
innehålla uppgifter om organisationernas ändamåI, land och plats där de verkar, land dit
medlen utbetalas samt en beskrivning av hur 90-kontoinnehavaren säkerställer att de medel
som överlämnats till organisationema används för att främja avsett ändamål utan oskäliga
kostnader. De organisationer som inte kommit in med en sådan ftirteckning i tid har påmints
om sin skyldighet och anmodats att upptrlla den.

På grund av pandemin har det under 2021 inte gjorts nägrabesök för utvärdering av den
interna kontrollen hos stickprovsvis utvalda organisationer med mottagande organisationer
utomlands. Under året har en ftirdjupad kontroll genomftirts av ett tiotal organisationer som
bedriver textilinsamling. De har tillskrivits och fått rapporteravar de har insamlingskärl
uppställda och vilka tillstånd de har for dessa.

Som en upplysning till allmänheten att det är en kontrollerad organisation ska alla 90-
kontoinnehavare ftilja föreskriften att i sin marknadsföring antingen ha med 90-
kontologotypen eller i text informera om att verksamheten kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll. Med hjälp av tjänster ftir omvärldsbevakning sker en kontinuerlig
uppfoljning av detta och Svensk Insamlingskontroll tillskriver det ffital organisationer som
inte har med informationen.
Klagomål från allmänheten avseende 9O-kontoinnehavares verksamhet eller
insamlingsmetoder utreds och besvaras alltid och i vissa fall kräver Svensk Insamlings-
kontroll att 90-kontoinnehavaren forändrar sina insamlings- eller marknadsft)ringsmetoder

Information
På grund av pandemin sköts Svensk Insamlingskontrolls informationsseminarium i oktober
2020 upp och h<ills i form av ett webbinarium den 5 februari 2021 som sändes via länk till
över 400 anmälda deltagare. I början av hösten kunde årets informationsseminarium hållas
på plats i Bonnierhuset den l5 oktober 2021 som en hybrid som samtidigt sändes via länk.
Under 202I har kansliet haft digitala möten med ett antal organisationer som planerar att
ansöka om 9O-konto och informerat dessa om ftirutsättningarna ftir att beviljas ett 90-konto.
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Kansliet har vidare haft erfarenhetsutbyte med Nordea, Bankgirot, Getswish AB,
Postkodlotteriet och Filantropiskt Forum. Kanslichefen har vid möte med Bankföreningens
nätverk för åtgarder mot penningtvätt och finansiering av terrorism uppmärksammat den
administrativa börda de ökade kraven på kundkännedom medftir för organisationer med
mottagare i utlandet och informerat om den kontroll och granskning som Svensk
Insamlingskontroll bedriver av 9O-kontoinnehavare. Kanslichefen har också deltagit vid
Finansdepartementets referensgruppsmöte om EU-kommissionens förslag till
penningtvättspaket.

Regelverk

Vid granskningen 2021har majoriteten av organisationerna skickat in den ekonomiska
rapporteringen via e-post. För att underlätta för organisationerna godtas digital signering av
alla handlingar som skickas in till Svensk Insamlingskontroll. Det har inneburit att trots
pandemin har endast ett fåtal organisationer inte kommit in med rapporteringen i tid. Den
förenkling av rapporteringen som det borttagna kravet på revisorns bestyrkanderapport
avseende blanketten för rapportering inneburit har också bidragit till detta.

Inför rapporteringen 2022har blanketterna ftir resultaträkning och nyckeltal samt
anvisningama till rapportpaketet för 2021i likhet med tidigare år vidareutvecklats ftir att
öka ftirståelsen och underlätta ftir organisationerna inftir den årliga rapporteringen.
Ordföranden och kanslichefen har under året fortsatt den dialog som sedan ett par år tillbaka
ftirts med huvudmännen och branschorganisationen Giva Sverige angående utveckling och
eventuell ftirändring av formerna ftir kontroll och granskning av insamlingsorganisationer.

Som en ftiljd av detta har eventuella moms- och inkomstskattekonsekvenser av en

omorganisation av verksamheten utretts. Svensk Insamlingskontroll har sedan lång tid
tillbaka inte ansetts bedriva momspliktig verksamhet. Vid kontakt med Skatteverket har
framkommit att det med hänsyn till innehållet i EU-rätten, såsom momsdirektivet och praxis
fran EU-domstolen, görs en förändrad bedömning av den verksamhet som Svensk
Insamlingskontroll bedriver. Föreningen anses bedriva ekonomisk verksamhet som medför
skattskyldighet ftir moms i och med att föreningen mot en årlig avgift tillhandahåller
tjänster till kontoinnehavarna i form av rätten att inneha 9O-konto samt kontroll och
granskning av organisationernas verksamhet. Efter ftirdjupad utredning av anlitad
skattejuridisk expertis har styrelsen beslutat om att momsregistrera verksamheten från och
med l januari 2022.

Konsekvensen av att verksamheten blir momspliktig är att arsavgiften som organisationerna
betalar kommer att påföras moms med 25 oÄ.För att mildra effekten av den höjning som
momsen innebär har Svensk Insamlingskontrolls styrelse f& 2022 beslutat om en sänkning
av den procentsats enligt vilken årsavgiften beräknas från 0,06 % till0,055 Yo av de totala
intäkterna. Fortfarande gäller att lägsta avgift är 5 000 kr ex. moms. och den högsta avgiften
är 60 000 kr ex. momS. Cta
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Media och kommunikation
Svensk Insamlingskontrolls granskningsverksamhet har under året mötts av ett stort intresse

i media vilket medfort att kansliet medverkat i flera intervjuer i tidningar och radio (tex.

Sveriges Radio, TT, Altinget och Jönköpings-Posten. angående textilinsamlingar,
insamlingsstatistik och vad man som givare ska tänka på vid insamlingar i sociala medier.

Kanslichefen har också medverkat vid FOKUS Patient event och presenterat statistik över
insamling till organisationer med inriktning på medicinsk forskning och hur vi kontrollerar
att dessa använder insamlade medel till iindamålet. Kanslichefen har vidare i december varit
med i SVT Morgonstudion och blivit intervjuad med anledning av Sveriges Radio P4 Västs
granskning av Giving People som visade att endast en liten del av insamlade medel gått till
uppgivet ändamål. Under året har Svensk Insamlingskontroll via sitt nyhetsrum på

webbportalen Mynewsdesk skickat ut pressmeddelanden vid väsentligare nyheter som t.ex.
när en ny organisation beviljats 90-konto eller när rätten att använda 90-konton återkallats
samt statistik över organisationernas insamlingsresultat. Dessa har resulterati23 320
visningar.

Hemsidu

Svensk Insamlingskontroll har en hemsida med adress www.insamlineskontroll.se.
Hemsidan har under året uppgraderats till en Word Press plattform med en ny design och
struktur där informationen delats upp på olika sidor för givare och för organisationer. På

hemsidan finns alla 90-kontoinnehavare listade med uppgift om organisationemas samtliga
9O-konton samt 90 Swish- och sms-välgörenhetsnummer. En nyhet är att organisationernas
logotyper visas på sidan. Här framgår organisationemas ändamål och man kan också söka

bland olika kategorier av ändamål och verksamhetsområden. Organisationemas individuella
nyckeltal ft)r ändamålsuppS'llelse och administrationskostnad publiceras som ett 3-
årsgenomsnitt för att ge en mer rättvisande bild när extraordinära händelser medför en

awikelse från nyckeltalskraven för ett enskilt 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 10-11 juni 2021 och vid ett antal digitala möten ftir erfarenhetsutbyte.

Covid- 1 9 pandemins påverkan

Svensk Insamlingskontroll har kunnat genomft)ra sin verksamhet med kontroll och
granskning av 9O-kontoinnehavarna enligt plan trots covid-19 pandemin.

Organisationerna har genom ökad användning av digitala signaturer kunnat skicka
in sin rapportering i tid och möten ftir uppföljning har kunnat genomft)ras digitalt.
Uppföljning har till en större del skett genom skriftlig kommunikation och per
telefon. Besök på plats hos organisationer ftir granskning av den interna kontrollen
har dock skjutits på framtiden eftersom digitala möten inte bedömts kunna ersätta
dem. O
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Svensk Insamlingskontrolls styrelse har på grund av pandemin endast kunnat träffas

ffsiskt vid styrelsemötet i september. Vid övriga tre möten har ordf<iranden och

kanslichefen eller controllern varit närvarande på kansliet och övriga deltagare har

nawarat digitalt via Teams.

Vii s ent li g a h iin de I s e r efte r r d k e n s k ap s å r e t s ut g ån g

o LO har från den 1 januari2022 utsett Ewa Wetterström till ny ordinarie ledamot i
styrelsen.

o Under 2022kommer EY och Grant Thomton att på Svensk Insamlingskontrolls
uppdrag medverka vid den årliga granskningen.

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 Niiringslivets Granskningsnämnd.

Svensk Insamlingskontrolls styrelse har under är 2021bestått av:
Styrelsens ordförande Erik Nymansson efterträddes den I oktober 2021av hovrättsrådet

Sven Johannisson som valdes till ny ordförande vid styrelsemötet den26 september 2021.

Saco
Kerstin Bergh
Vice ordförande

Svenskt Näringsliv
Helena Nordberg
Ledamot

LO
Frank Henriksson
Ledamot

TCO
Jenny Bodell Hagberg
Ledamot

Svensk Insamlingskontroll
Lena Hörnblad
Ledamot

Adjungerad ledamot

Urban Engerstedt O,

Peter Olding
Ersättare

Lars Jagrdn
Ersättare

Anne-Marie Havlind
Ersättare

Ann-Britt Larsson
Ersättare
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Under året har styrelsen haft $zra sammanträden. Styrelseledamöterna, utom ordf<iranden

och adjungerade ledamoten, har inte uppburit någon ersättning från Svensk

Insamlingskontroll.

Revisorer
Auktoriserade revisorn Olof Carlsson och auktoriserade revisorn Cajsa Marcelius, båda från
Finnhammars Revisionsbyrå, är Svensk Insamlingskontrolls revisorer med auktoriserade
revisorerna Håkan Fjelner och Oscar Westerlund,bäda Finnhammars Revisionsbyrå, som
suppleanter.

Kansliet
Svensk Insamlingskontrolls kansli bedriver sin verksamhet i Näringslivets hus med
besöksadress Storgatan 19, Stockholm. Kanslichefen Lena Hörnblad, controllern Tommy
Jonsson och assistenten Agneta Landqvist har varit anställda på heltid.

Ekonomi
Svensk Insamlingskontrolls finansiering bygger pä att organisationerna betalar in en årsavgift
på 0,06 o 

, (0,055 ftir år 2022) av de totala verksamhetsintäkterna för det senaste rapporterade
verksamhetsåret, dock lägst 5 tkr och högst 60 tkr.

Styrelsen har beslutat om att momsregistrera verksamheten från och med 1 januari 2022.
Verksamheten blir då momspliktig och den årliga årsavgiften som organisationerna ska betala
kommer att påföras moms med 25 o/o. Styrelsen har ft)r ett år framåt fastlagt en budget som

underlag för verksamhetens resultat- och likviditetsmåI.

Resultatdisposition
Styrelsen ftjreslår att ftitt eget kapital, kronor 5 351 213,05 balanseras i ny räkning

Nyckeltal
År 2021 2020 2019 2018 2017

Rörelsemarginal (%)

Soliditet (%)

Likviditet (%)

Finansiell avkastning (%)

Avkastning på eget kapital (%)

Utgående eget kapital (tkr)

-6,9

88

349

0,4

-7,9

5 351

0,9

90

520

1,0

1,8

5 792

-0,2

89

502

1,2

0,7

5 687

0,7

88

512

r,l

1,7

5 645

3,2

89

311

0,9

4,2

5 552&
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Resultaträknine

Belopp i kr Not 2021 2020

Verksamhetsintiikter

Årsavgifter
Övriga intäkter

Summa verksamhetsintäkter

Verksumhetskostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar

Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Re s u lt at fr ån Jin a n s i e I la
investeringar

Riinteintäkter och liknande resultatposter

Summa resultat från finansiella
investeringar

Res ultat efter Jinansiella poster

Skatt

Årets resultat

1

6 419 006
r87 t4t

6 357 720
t64 t27

6 606 t47 6 52t 847

2

4

-3 349 2rt
-3 715 835

0

-2 92t 706

-3 542 972

0

a
J

-7 065 046 -6 464 678

-458 899 57 169

23 7tr 62 887

23 7rt

-435 188

-5 794

62 887

120 056

-15 23r

-440 982 t04 825&
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Balansräknine

Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anlä ggnin gstillgån gar

Inventarier

Finans i e ll a ankiggnin gs till gån gar

Långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstillgångar

Kor tfri s ti ga for dr ingar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

004

5 3 535 930 3 012219

3 535 930

5 250

42 645

181 363

3 012219

8 250

3 029

158 898

5

229 258 170 r77

1 048 833 1 048 833

I 26s 138 2223 547

2 543 229 3 442 557

6 079 159 6 454 776 L
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Balansräknins

Belopp i lv Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader
och ftirutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Poster inom linien

Stallda sdkerheter

AnsvarsJörbindelser

5 792 195

-440 982

5 687 370

104 825

5 35t 213 5 792 t95

166 567

6 959

133 101

421 319

136 059

18 4t4

II4 578

393 s30

727 946 662 591

6 079 t59 6 454 776

Inga

Inga

InSa O.

Inga

rz qrt)



Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Ärsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokftiringsnämndens
allmänna råd ftir mindre ideella föreningar. K2 (2016:10).

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor om inget annat anges.
Tj änsteuppdrag på löpande räkning redovisas enligt altemativregeln.

2021 2020

Not 1 Övriga intäkter

Uppläggningsavgifter

Förseningsavgifter

Info rmatio n skonferen s

Övrigt

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantal anstcillda

Kvinnor
Män

Löner och andra ersdttningar:

Styrelseordftirande och kanslichef

Ovriga anställda

Sociala kostnader, inkl. löneskatt
(Varav pensionskostnader)

Not 3

75 000

30 000

35 000

47 r4l

89 000

2s 000

0

50 127

r87 141 164 127

2
I

2

I
a
J

a
J

978 010

r 19s 521

974 639

1 212 778

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter

Realisationsvinster fonder

2 173 53r 2r87 4t7

1 339 555
(s91 e11)

25 508

37 379

I 503 304
(665 1s1)

23 7tl
0

62 88723 7tl

13 (14)
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Not 4

Not 5

Stockholm 2022-03-16

Sven ohannisson
Ordforande

Ewa Wetterström

Inventarier
In gå e n d e an s kaffn i n gs v rir d e n

Årets inköp
Försälj ning/Utrangering
Ut gående ackumul er ade anskaffiingsvc)r den

In gå e nd e av s lcr iv ni n gar
Försälj ning/IJtrangering
Årets avskrivningar
Ut gående ackumul er ade av s lcrivningar

Utgående redovisat värde

67-at32267J227

67732267IJ22

0

0

0

0

227 367

0

0

227 367

0

0

Helena Nord

-227 367

0

Cajsa Marcelius
Auktoriserad revisor

Kerstin Bergh

Lena Hörnblad
Kanslichef

-227 367

0

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

L
lfulv/:-\

Urban

Vår revisionsberiittel se har avgiv its 2022 -03 - I 6

Olof Carlsson
Auktoriserad revisor
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I FINNHAMMARS
AUKTORISERADE oCH GoDKÄNDA REVISORER

REVISIONSgNRJiTTELSE

Till ftireningsstämman i Svensk Insamlingskontroll
Org.nr. 802009-5108

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svensk
Insamlingskontroll för är 2021 -0 1 -0 I -1021 -l 2-3 1 .

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31

december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Grund ftir uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullglort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ånsvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den intema
konholl som de bedömer är nödvändig f(ir att upprätta en

årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka örmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla
verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti fcir att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

r identifierar och bedömer vi riskema för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhåimtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga ftir att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till öljd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, örfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intem
kontroll.

r skaffar vi oss en förståelse av den del av fiireningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision ftir att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständighetema, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

r utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

r drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen anviinder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om öreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fåsta uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhiimtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

o utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, diiribland upplysningama, och
om årsredovisningen återger de underliggande transaktionema
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den intema
konhollen som vi identifierat.
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Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet fiir räkenskapsåret.

Grund ftir uttalande

Vi harutfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i örhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ör vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utört en
revision av styrelsens förvaltning för Svensk
Insamlingskonholl för är 2021 -01 -01 -1021 -12-3 l.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och diirmed
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av siikerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot ftireningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot f<ireningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvalbringen grundar sig främst på revisionen av
räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överhädelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
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Olof Carlsson
Auktoriserad revisor

Marcelius
Auktoriserad revisor


