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Stockholm i januari 2017

I’iIl 90—koiitoinnehavare och
rCViSC)Uef

Information frän Svensk Insamlingskontroll
Snart är det dags att sammanställa rapportpaketet för redovisning av insamlingsäre
t 2016.
Nu finns Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för 2016 och anvisningar till detta
att
hämta på vår hernsida wv.insarnHngskontro1Lse under Iliken Redovisning.
Anvisningar till rapportpaketet för 2016
Redovisningen ska enligt 13 § föreskrifterna flir 90-konto vara Svensk Insamlingsko
ntroll
tillhanda senast fem månader efier räkenskapsirets slut, vilket innehLir senast
den 31 maj 2017 för de organisationer som har kalenderår som verksamhetsår.

Räkenskapshandl ingarna behövs för att Svensk Insamlingskontroll ska kunna genom
föra
granskningen på ett effektivt sätt och det ir viktigt att ha väl fungerande rutiner mr att
handlingarna ska kunna ges in till oss i rätt tid.
Rekommenderade brev löses inte ut och kommer att gå tillbaka till avsändaren.
Observera att Svensk Insamlingskontroll inte skickat ut någon påminnelse.
Förteckuing över mottagande organisationer
Om ni har mottagande organisationer i Sverige eller utomlands, ska ni varje år senast
fern
månader efter avslutat räkenskapsår, vilket innebär senast
deii 31 maj 2017 för de organisationer som har kalenderår som verksamhetsår, komm
a in med

en förteckning över dessa organisationer. Förteckningen ska innehålla uppgifter
om de
mottagande organisationernas ändamål, plats och land där de verkar samt en beskriv
ning av
hur ni säkerställer att dc medel som överlämnats till organisationerna använd utan
s
oskäliga
kostnader för ati främja avsett ändamål.

Blanketten mottagande organisationer och anvisningar till hur den ska fyllas finns
i
att hämta

på vår hemsida under lEken AnsökanlBlanketter.

Årsavgift för 2017
Enligt beslut av Svensk Insamlingskontrolls styrelse den 15 december 2016 är beräkn
ingen av
årsavgiften oförändrad för 2017. För mer information om årsavgiften se vår
hernsida under
liken Regler.
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Förandringar i föreskrifterna för 90-konto
Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutade den 1 5 december 2016 om vissa förändringar i
föreskrifterna for 90-konto samt kommentarerna till dessa.

Föreskrifterna finns att hämta i sin helhet på vår hemsida under liken Regler.
Ovrigt

Svensk insamlingskontroll har under hösten 2016 fortsatt med projekt intern kontroll
hos 90-kontoinnehavarna tillsammans med revisionsbyrån Grant Thornton.
Granskningen av den interna kontrollen har utförts hos 20 slctmpmässigt utvalda
organisationer. Syftet med projektet är att ytterligare öka förtroendet för 90kontoinnehavarnas verksamhet. Sammanfattningsvis visar granskningen att den
interna kontrollen är god hos organisationerna. Vidare visar granskningen att det
generellt sett finns en väldigt god kontroll över att pengarna går till sitt ändamål.
Förslag till förbättringar finns vad gäller plan för krishantering och riskanalys. Bättre
attestregler och arbetsordningar kan utvecklas i några fall. Den interna kontrollen
avseende beloppsgrLinser för betalningar och riktlinjer for hur en eventuell
jävssituation ska hanteras kan förstärkas hos flera organisationer. Svensk
Insamlingskontroll har återkopplat med en individuell bedömning till de
organisationer som deltagit i projektet.
•

Vi har nu uppdaterat vår hemsida med information om 90-kontoinnehavarnas Swish
och SMS—nummer. Om ni har Swish- och SMS-nummer att lägga till ska dessa mailas
till info(insamlingskontrolLse.

•

Ändringar av stadgar/föreskrifter, styrelsesammansättning, firmatecknare,
kontaktuppgifter eller byte av revisor ska omedelbart anmälas till Svensk
Insamlingskontroll.

I)u som har fått detta brev är anmäld hos oss som kontaktperson eller registrerad hos oss som
organisationens revisor. Du ansvarar for att sprida informationen i detta brev till de personer
inom organisationen som berörs. Brevet finns också att hämta på vår hernsida under Iliken
Aktuellt.

Med vänlig hälsning
Svensk Insamlingskontrott

Lena 1Iörnblad
Kanslichef

