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Sammanfattning: 
 
I form av en utvärdering har Stiftelsen för Insamlingskontroll (nedan kallat SFI) granskats 
med avseende på hur deras kontroll av 90-kontoinnehavare ser ut. Syftet med utvärderingen är 
att skapa en bild av granskningen i dagsläget samt att kartlägga var eventuella brister finns.  
 
Informationen som ligger till grund för undersökningen har hämtats direkt från SFI men 
kompletterande data har även inhämtats från organisationer som innehar ett 90-konto. Till 
följd av att brister upptäckts har jag försökt kartlägga hur kontrollen kan göras mer 
tillförlitlig. Huvudsakligen bottnar bristerna i otydlighet från SFI:s sida samt för lågt ställda 
krav på kontoinnehavarna. 
 
Viktigast idag för kontrollen är kostnaderna i verksamheterna. SFI gör skillnad på skäliga och 
oskäliga kostnader. De förstnämnda är kostnader som är nödvändiga för att organisationen ska 
kunna utöva verksamhet i enlighet med sitt syfte. Dessa kostnadsgrupper har otydliga 
avgränsningar och kan redovisas fel. I ett försök att vara tydligare har anvisningar och 
förklaringar till anvisningarna gjorts tillgängliga men även dessa är svårtolkade. 
 
En organisation har sju månader på sig att skicka in sin redovisning till SFI. Om ingen 
redovisning har kommit in då kan SFI antingen kräva förseningsavgift eller spärra kontot. 
Denna tidsfrist är väl tilltagen och ger onödigt stora marginaler för oseriösa 90-konto-
innehavare. En annan brist är SFI:s stora förtroende för kontoinnehavarnas egna revisorer. En 
opartisk granskning bör inte vara beroende av en revisor som anställts av den part som 
granskas.  
 
Det jag rekommenderar SFI att göra är att bli tydligare och har strängare rutiner för hur ett 90-
konto ska skötas.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Varje år insamlas stora summor pengar till välgörande ändamål. Nära 4,1 miljarder sek 
samlades in från allmänheten under 2004. Även myndigheter och organisationer lämnar 
bidrag. Att vi svenskar är benägna till välgörenhet är en klart växande trend (se fig. 1).  

Efter tsunamin som inträffade under julhelgen 2004 samlades stora summor pengar in under 
kort tid. Exakta siffror finns inte ännu de största summorna samlades in efter årsskiftet. Det 
fanns en oro att givandet till övriga välgörenhetsändamål skulle ha minskat men denna oro 
tycks vara obefogad1.  
Det finns olika metoder att samla in pengar. Insamling kan ske via fasta sparbössor 
utplacerade i affärer, av personer med insamlingsbössor som aktivt rör sig ute på gator och 
torg eller som knackar dörr. Det anordnas även galor i TV där man kan ringa in sin gåva. 
Många av de seriösa välgörenhetsorganisationerna använder sig av ett plus- eller bankgiro 
som börjar på 90. Dessa kallas nedan för 90-konton. Alla konton från 90 00 00 till 90 99 99 är 
reserverade för välgörenhetsorganisationer som blivit godkända av Stiftelsen för 
insamlingskontroll, nedan kallat SFI. För att få ett 90-konto krävs att organisationen är en 
stiftelse, ekonomisk förening eller ideell förening. SFI godkänner vilka som får öppna 90-
konto och utövar årlig kontroll av de organisationer som innehar 90- konto2. 
Den negativa sidan är att i alla branscher där det omsätts mycket pengar finns det även 
individer som försöker skaffa sig egna fördelar. I media uppmärksammas det årligen att någon 
organisation med eller utan 90-kontot använder insamlade medel på ett icke avsett sätt.3 Det 
kan vara att kostnaderna är för höga eller att det insamlade går till försäljning istället för att 
skänkas till behövande. 
 
En organisation som inte sköter sina åtaganden kan få sitt 90-konto spärrat antingen temporärt 
eller permanent. I de fall där SFI misstänker att det är brottslig bakgrund eller medvetet fiffel 
stängs organisationen av permanent. I andra fall kan det räcka med att organisationen som fått 
sitt konto spärrat genomför vissa förändringar för att åter få använda sitt 90-konto.  

                                                
1 http://www.frii.a.se/pdf/FRII_insamlingnu05_04.pdf 
2 www.insamlingskontroll.se 
3 www.dn.se 
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Stiftelsen för insamlingskontroll bildades 1980 för att kontrollera att pengar som insamlas 
från allmänheten går till avsett ändamål. Tidigare hade Näringslivets granskningsnämnd 
denna kontrolluppgift. Grundarna till SFI är LO, SACO, TCO och SAF4 samt FAR5 
Idag sitter en representant från var och en av grundarna med i styrelsen.  
 
SFI:s syfte beskriver de bäst själva med följande citat: 
 
”att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, 
miljövård och naturskydd sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med 
oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet, samt 
att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.”6 
 
SFI:s kansli består i dagsläget av tre anställda, en Kanslichef, en controller samt en assistent. 
Av dessa tre är det endast controllern som aktivt jobbar med att kontrollera kontoinnehavarnas 
redovisningar. För att klara av att kontrollera alla organisationers redovisningar tar de hjälp av 
en extern konsultfirma. Kanslichefens arbetsuppgifter är driva den egna verksamheten och att 
fatta beslut om åtgärder för kontoinnehavare som inte sköter sig som det förväntas av dem. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Varför behöver organisationer som sysslar med välgörenhet en extern part som utövar 
kontroll? Det finns flera svar på den frågan, Dessa tre anser jag har betydelse: 
 
Det finns många som försöker göra rätt men begår fel av okunskap, något som en opartisk 
granskare enkelt kan upptäcka och kräva åtgärder. En organisation som växer får till slut två 
syften, dels att samla in pengar till det ursprungliga ändamålet och dels att få in pengar för sin 
egen överlevnad. En opartisk granskare bevakar att gränsen för vad som är skälig kostnad inte 
överskrids och att organisationen håller sig till sitt ursprungliga syfte, nämligen att ägna sig åt 
välgörenhet.  
För att skänka pengar, materiella ting eller att avsätta tid till en organisation krävs det att man 
känner förtroende för dess verksamhet. Man vill gärna veta att gåvorna används i avsett syfte. 
Att organisationer som sysslar med insamling kontrolleras på ett säkert sätt skapar förtroende 
och bidrar förhoppningsvis till att allmänhetens givmildhet ökar.  
De medlemmar som är ute efter att skapa sig egna fördelar av organisationens arbete kan 
upptäckas och förhindras i sitt uppsåt. 
 
Alla tre svaren utmynnar i att det behövs någon som kontrollerar för alla parters skull.  
Tydligare instruktioner, hårdare krav på den som är ansvarig för ekonomin och möjlighet till 
lämplig utbildning kan vara ett första steg att komma till rätta med de problem som påpekas i 
svar ett.  
Svar två är en förtroendeökande åtgärd och går inte att undvika. Förtroende för att pengarna 
används på ett bra sätt är det viktigaste för potentiella och existerande givare.  
Det sista svaret är ett nödvändigt ont. I en perfekt värld försöker ingen utnyttja andra av egen 
vinning, men vår värld drivs till största del av nyttomaximering och då finns det alltid 
personer som vill ta genvägar. 
Årligen utesluts organisationer på grund av bristande redovisning till SFI. En granskning 
under de fem senaste åren av dessa organisationer visade att de misskötte sig redan första året 
så när som på ett undantag. Med tanke på hur pass vanligt det är att organisationer använder 

                                                
4 SAF har ersatts med Svenskt näringsliv 
5 Föreningen för revisionsbyråbranchen 
6 http://www.insamlingskontroll.a.se/index.php?ID=6 
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sig av kreativ bokföring misstänker jag att det finns fler än en organisation som inte tillämpar 
en transparent bokföringsmetod trots att de står under SFI:s kontroll. 
 
1.4 Problemformulering 
 
SFI brister i sin kontroll av 90-konton!  
Är detta påstående korrekt och var finns i så fall bristerna? Hur kan man upptäcka 
organisationer som manipulerar sina bokslut för att klara SFI:s krav och på så sätt får behålla 
sitt 90-konto? En utförlig beskrivning av kraven redovisas under 3.2 och 3.3. 
 
1.5 Syfte 
 
Jag vill utreda hur säkerheten i samband med donationer till 90-konton ser ut och mitt syfte är 
att undersöka om SFI hittar fel som förekommer i de årsredovisningar som tillhör 90-
kontoinnehavare. Undersökningen utförs på så vis att jag själv begär in och granskar sju av 
SFI:s klientorganisationers årsredovisningar för att leta efter felaktigheter. Om felaktigheter 
upptäcks kontrollerar jag om även SFI har upptäckt dessa vid sin kontroll. 
 
Ett andra syfte är att, om brister upptäcks, skapa en grund för en djupare undersökning där 
man kartlägga bakomliggande orsaker till felaktigheterna samt undersöka vad som kan göras 
för att förbättra kontrollen.  
 
Det är också viktigt att särskilja fel som uppstår på grund av okunskap från fel som beror på 
medvetet fusk, i min undersökning tar jag dock inte hänsyn till orsakerna bakom felen utan 
jag kontrollerar bara om felen upptäcks vid SFI:s kontroll. 
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2 Metod 
 
2.1 Synsätt 
 
Jag har använt mig av Grundad Teori i min studie. I min frågeställning är jag osäker på om 
det finns några brister och var eventuella brister kan finnas. För att kunna lokalisera var dessa 
brister kan finnas studeras organisationen opartiskt och systematiskt. En metod där man just 
ska vara det är Grundad Teori. Enligt Grundad Teori ska man vara så helst inte ha några 
förkunskaper om det område man ska forska om. Huvudargumentet för att ha det synsättet är 
att man inte låter sina egna värderingar påverka utfall och resultat. Man ska vara som ett 
oskrivet blad. Dock är detta en omöjlighet då man alltid har åsikter eller synpunkter, speciellt 
då det varit ett aktivt val att studera ett visst fenomen. Att inte ha åsikter om något man själv 
valt är inte möjligt men jag anser ändå att jag hade få förutfattade åsikter om SFI och deras 
arbete innan jag påbörjade min studie. För att kunna vara så opartisk som möjligt i min 
granskning har jag försökt ha så få förutfattade meningar om SFI:s verksamhet som möjligt. 
Jag började min studie med att titta på verksamheten och studera hur den fungerar för att 
avgöra vart tyngdpunkten skulle läggas. Därefter valde jag en metod för hur en utvärdering 
skall göras. När jag väl fått upplägget för hur en intressentutvärdering skall ske gick jag 
tillbaka till SFI och deras verksamhetsområde för att exakt kunna ringa in de brister jag fann i 
den initiala studien. Just i och med att jag hade liten kunskap om hur SFI arbetar innan jaga 
påbörjade min studie och att det är ett komplext område att studera så tycker jag att Grundad 
Teori var en lämplig studie att använda mig av. Utan att ha gjort de första intervjuerna med 
SFI hade det blivit svårt att veta var tyngdpunkten skulle läggas.   
 
2.2 Arbetsmetod 
 
Jag kommer att göra en utvärdering över hur kontrollen av 90-konton ser ut och om det finns 
metoder att öka säkerheten i dessa kontroller.  
Arbetet inleddes med att jag granskade sju slumpmässigt utvalda organisationer som idag 
innehar 90-konton.  
Med dessa organisationer har jag genomfört en kort intervju samt tagit del av deras två 
senaste årsredovisningar. Där har jag studerat hur deras upplägg ser ut och jämfört med siffror 
från SFI:s blankett 7a och 7b. Under utvärderingen har en dialog kontinuerligt förts med 
kansliet på SFI för att se hur SFI i dagsläget bedriver kontrollen. Jag har dessutom ställt 
kompletterande frågor till en av SFI:s huvudmän för att få en ökad förståelse för SFI:s syfte 
och roll. 
 
2.3 Disposition 
 
Min studie skall försöka påvisa brister i SFI:s system när det gäller rutiner för att avgöra om 
en organisation får behålla sitt 90-konto eller inte. Jag kommer inte att ta någon hänsyn till 
vad som ligger utanför SFI:s nuvarande arbetsuppgifter utan istället fokusera på att göra 
dagens kontroll tillräckligt säker för att kunna fånga upp både medvetna och omedvetna fel. 
Efter att jag presenterat använd teoripresentation kommer jag att förklara vilka som är 
intressenter för SFI arbete. Vilken roll de spelar för SFI och på vilket sätt de är beroende av 
SFI kontroller.  
Sen går jag över till att beskriva vad jag har hittat under min utvärdering. Man kommer att få 
följa från det att en ansökan skickas in och vad som kontrolleras i det läget. Senare beskriver 
jag hur de årliga kontrollerna ser ut och vad SFI har för rutiner när de granska 
organisationerna på årlig basis.  
Jag avslutar resultatkapitlet med att redogöra för vad som kom fram under min egen 
granskning av de sju olika organisationerna jag granskade. Jag analyserar mitt resultat för att 
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se vad det finns för svagheter i de nuvarande rutinerna. Mitt svar på frågeställningen och de 
funderingar jag uttrycker i syftet redogörs i de slutsatser som presenteras. Jag avslutar med 
några rekommendationer för hur man skall kunna använda min utvärdering för att förändra 
rutinerna. Dock är det oftast först efteråt man kan se om en förändring har lett till en 
förbättring. 
 
2.4 Teori 
 
När det gäller utvärderingsteori har jag utgått från Evert Vedungs ”Utvärdering i Politik och 
Förvaltning”7. Den ger en bred bild av hur utvärderingar skall bedrivas även om de exempel 
han ger berör offentlig verksamhet kan man dra kopplingar till privat verksamhet. För att vara 
källkritisk har jag använt mig av Ove Karlssons ”Att utvärdera – mot vad?”8 i denna bok 
tillkom ingen ny information utan bekräftade de som redan framkommit i Vedungs bok.  
 
Teori till redovisningsdelen är tagen dels från FAR:s webbsida men även från Gröjers 
”Grundläggande redovisningsteori”9 där grunderna för hur redovisning skall se ut. 
 
Utvärderingsmetod 
 
Det finns olika modeller för att bedriva en utvärdering. Tre huvudgrupper som Vedung 
beskriver i sin bok är institutionella, ekonomiska och substansutvärderingar.  
Ekonomiska modellerna mäter effektivitet och produktivitet i olika modeller. 
Substansutvärderingar kan beröra många områden. Då jag valt att använda mig av 
intressentmodellen som är en substansutvärdering kan jag nämna de övriga 
substansutvärderingarnas inriktningar: 
 

• Målutvärdering, som antingen kan ta hänsyn till måluppfyllelse eller bieffekter 
• Mållös utvärdering 
• Helsysteminriktad utvärdering 
• Brukarorienterad utvärdering 

 
De institutionella utvärderingarna är lik intressentutvärderingen som kommer att beskrivas 
nedan. Skillnaden är att dessa oftast används i beslutsförberedelse och planering. 
Institutionella utvärderingar styrs ofta av att regeringen sätter upp direktiv och gränser för vad 
som skall utvärderas. 
 
Jag har valt att använda mig av intressentmodellen. Den tar reda på vilka som har ett intresse 
av det som skall utvärderas och hur dessa påverkar alternativt blir påverkade av 
verksamheten. Ett bra sätt att inleda en sådan utvärdering är att ta reda på vem eller vilka som 
grundade organisationen och vilka som driver verksamheten för att senare hitta övriga 
intressenter. 
Modellen anger inte exakt vilka som är de berörda intressenterna utan det får varje 
utvärdering avgöra. Modellen tar hänsyn till dem som inte är påverkade av själva målet med 
organisationen och även till dem som är berörda av utvärderingen. Även om man av rent 
praktiska skäl begränsar urvalet av intressenterna (i och med att det kan vara många) bör de 
flesta av intressenternas förväntningar tas med och behandlas. 
 

                                                
7 Vedung, Evert. Utvärdering i politik och förvaltning  
8 Karlsson, Ove Att utvärdera – mot vad? (1995) 
9 Gröjer, J-E. Grundläggande reovisningsteori (2002) 
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”Nyckelorden är observation, samtal, dialog och växelverkande sökprocess”10 
 
Man måste observera och samtala för att få fram information och skapa en bild av 
verksamheten. Utifrån den bilden utvecklas fortsättningen. Ett delmål är att hitta 
verksamhetens uppgivna och verkliga syften med verksamheten och de frågor och farhågor de 
olika intressenterna har. Allt eftersom utvärderaren forskar hittas de svagheter som 
utvärderingen ska ta upp. ”Den slutliga inriktningen bestäms av utvärderaren”  
Enligt Vedung är det ganska vanligt att en utvärderare som använder sig av 
intressentmodellen ofta får leta ganska länge för att hitta problemen och det bästa upplägget. 
En av grundtankarna med denna modell är att utvärderaren ska vara öppen för verkligheten 
och ta hänsyn till hur det ser ut i det aktuella undersökningsobjektet och inte till hur en modell 
är uppbyggd och forma verkligheten utifrån den. 
Genom dialog ska man komma fram till aktuella och viktiga kärnpunkter. 
Det finns två fördelar med denna modell  
 
Kunskapsargument - Hänsynen till de olika intressenterna. De som påverkas av en 
organisation har ofta farhågor och frågor som kan ge intressanta uppslag för fortsättningen av 
utvärderingen. 
 
Användningsskäl - I många fall av utvärdering har ledningen för en organisation beställt och 
beslutat om en utvärdering och dess inriktning. Dessa utvärderingar har en tendens att hamna 
som hyllvärmare där ingen tar någon notis om dem. Detta p.g.a. att ledningen ofta är 
avskärmad från hur arbetet sker på ”golvet” och inte har någon uppfattning om vad det är som 
bör utvärderas för att kunna göra en effektivisering. Intressentmodellen lyfter fram och hittar 
genom dialoger med olika intressenter inte bara det som ledningen vill ha utvärderat. 
 
Denna metod för utvärdering är en kostsam modell. Dialog med intressenter är nödvändigt för 
att komma fram till aktuella och viktiga kärnpunkter. Den tar lång tid att genomföra då 
dialoger ska föras med så många som möjligt av intressenterna. Det är dessutom tidskrävande 
i denna modell att hitta de faktorer som är viktigast att utvärdera.  
En annan nackdel är att metoden är otydlig och att det inte finns några klara riktlinjer hur man 
kan jämföra en utvärdering med en annan. Det finns inga regler hur man ska prioritera mellan 
olika intressenter, - är allas åsikter lika värda? Det föreligger en uppenbar risk att organiserade 
intressentgrupper ges större påverkan på utvärderingens inriktning än vad oorganiserade 
mindre grupper kan få.  
Jag har valt att använda mig denna utvärderingsform då SFI är en organisation som har många 
intressenter som har olika intressen av SFI:s uppdrag. Då jag från början inte visste så mycket 
om varken SFI eller deras rutiner så var det svårt att veta vad som skulle utvärderas och inom 
vilket område eventuella brister skulle finnas. Att då använda mig av en utvärderingsform 
som tar hänsyn till de omständigheter som råder blev självklart. Genom dialog och 
undersökningsarbete hittade jag svagheter som kan ha varit svåra att hitta på annat sätt. 
 
När en utvärdering skall göras kan följande frågor ställas: 
 

• Syftesfrågan - Oftast är utvärderingar beställningsjobb. Det är då nödvändigt att ta 
reda på vad beställaren har för syfte med uppdraget. Vad är det som ska utredas och 
varför? 

 
• Organisationsfrågan - Vem ska göra utvärderingen och hur ska arbetet läggas upp? 

 

                                                
10 Vedung s. 77 
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• Förvaltningsfrågan - Beslutskedjan är viktig att definiera. Vad händer mellan 
beslutsfattandet och slutprestationen? 

 
• Resultatfrågan - Hur ser slutprestationen ut för verksamheten, uppfyller organisationen 

sitt eget syfte? 
 

• Effektfrågan - Vad förklarar resultatet? 
 

• Bedömningsfrågan - Hur definieras en lyckad verksamhet, vad är måttstocken? 
 

• Användningsfrågan - Hur skall utvärderingen användas? 
 
 
Revisionsteori 
 
Delar av min granskning kommer att beröra revision och hur pass tydligt organisationerna 
redovisar. Uttrycket bokföring kommer ursprungligen 1400 talet där man talade om att föra 
bok över handeln. ”Redovisning, retrospektiv disciplin inom företagsekonomin för att 
dokumentera en korrekt och effektiv användning av disponerat kapital vid varu- och 
tjänsteproduktion.”11  
Alla företag i Sverige är skyldiga att ha en löpande bokföring. I den ska alla transaktioner av 
monetära medel redovisas på ett tydligt sätt och i kronologisk ordning. Detta är för att en 
utomstående person ska kunna se vad som har hänt i företaget och göra sig en bedömning om 
hur pass ”välmående” företaget är.  
Revision är den granskning där det kontrolleras vad som står i redovisningen. Den ska göras i 
efterhand och av en oberoende person för att skydda de olika intressenterna12 av en 
organisation. Det finns två olika delar av revision; redovisnings- och förvaltningsrevision. 
 
Förvaltningsredovisningens syfte är att mäta hur effektivt organisationen sköts. Bland annat 
granskas styrelseprotokoll, budgetar, periodbokslut och delårsrapporter. Det görs även 
bedömning om styrelsen och VD följer aktiebolagslagen. Redovisningen eller den löpande 
bokföringen ligger till grund för redovisningsrevisionen. Där granskas räkenskaperna 
inklusive årsredovisningen med förvaltningsberättelsen.  
Revisorn upprättar en revisionsberättelse med en samlad bild av revisionen, detta är det enda 
som revisorn är ansvarig för. Revisionsberättelsens syfte är att ge en bild av de iakttagelser 
som gjorts när revisionen genomförts. Där ska framkomma om årsredovisningen upprättats 
enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed. I företag eller vinstdrivande 
organisationer riktar sig revisionsberättelsen till aktieägarna men man måste precis som icke 
vinstdrivande organisationer tänka på att alla med intresse av verksamheten skall kunna lita på 
berättelsen. Specifikt för 90-kontoinnehavare kan detta gälla skattemyndigheten, anställda, 
andra välgörenhetsorganisationer, givare och stiftelsen för insamlingskontroll. 

                                                
11 http://sv.wikipedia.org/wiki/Redovisning 
12 Med intressenter avses de som har intresse av företaget, investerare, skatteverket osv. 
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3 Resultat 
 
3.1 Intressenter 
 
Då jag har använt mig av intressentmodellen började jag med att lista de parter som kan 
tänkas vara beroende av SFI:s verksamhet, se fig. 2. 
 

 
För att hitta de olika intressenterna listades vilka som påverkas av SFI:s arbete. De 
intressenter jag identifierade var: 
 
Huvudmännen 
 
Huvudmännen består av tre arbetsmarknadsparter, en representant för näringslivet och en från 
föreningen för revisionsbyråbranschen. Avsikten med denna sammansättning betingas av att 
man ur samhällsekonomisk vinkel vill utöva kontroll på de ekonomiska transaktionerna till 
välgörenhetsorganisationerna samt att skydda löntagarnas intressen. Om SFI ändrar regler 
eller rutiner så måste dessa ändringar komma från deras huvudmän. 
 
SFI är direkt beroende av sina huvudmän, det är de som sätter upp riktlinjerna och utgör 
ledningen tillsammans med kanslichefen och ordförande. Ordförande ska rekryteras externt.  

 
Kontoinnehavarna 
 
Dessa är beroende av SFI:s goda rykte för att ge ökad trovärdighet till sin egen organisation. 
SFI har ett kontrollansvar mot kontoinnehavarna och har uppgiften att se till att dessa följer 
gällande regler och lagar 
 
Det finns i dagsläget totalt 544 kontoinnehavare varav ett antal av dessa har fler än ett 90-
konto13. Det finns organisationer som med insamlade medel bedriver verksamheten 

                                                
13 Se http://www.insamlingskontroll.a.se/index.php?incl=90konton.php för en komplett lista. 
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utomlands. Detta medför försvårad och dyrare kontroller. I de fall där det hittills bedömts 
nödvändigt har SIDA eller UD använts för att göra en förenklad kontroll. 
 
 
Revisorerna 
 
Kontoinnehavarnas revisorer påverkas av SFI:s regelverk och rutiner. SFI litar på 
kontoinnehavarnas revisorer. Det krävs dock att revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd. 
Varje gång organisationen gör en förnyelseansökan eller ändringsanmälan kontrolleras att så 
är fallet. För revisorn gäller utöver ordinarie lagar även vissa regler uppsatta av SFI. Detta bör 
revisorerna upplysa organisationen om då det innebär en utökad förvaltningsrevision. I 
anvisningarna till detta rapportpaket står det att SFI inte önskar någon särredovisning av 
kontohändelser på 90-kontot. Revisorerna bör även ta hänsyn till SFI:s huvudsyften när de 
genomför sin revision. Den auktoriserade eller godkända revisorn måste meddela antingen 
genom årsberättelsen eller direkt till SFI om det framkommit uppgifter som kan ha betydelse 
för SFI:s granskning. Exempel på sådana uppgifter är väsentliga avvikelser från det SFI 
föreskrivit eller någon av anvisningarna. Om det uppstår tolkningsproblem hänvisar SFI till 
FRII:s hemsida eftersom SFI utgått från FRII:s mall när de tagit fram sina blanketter.  
 
I ett fall från 2002 upptäcktes en organisation som innehavt 90-konto under flera år men vars 
redovisning inte var acceptabel. Organisationens revisor hade inte upptäckt uppenbara 
felaktigheter i redovisningen. På grund av förtroendet för revisorerna fick den organisation 
behålla sitt 90-konto under flera år trots att den inte följde SFI:s föreskrifter. Organisationen 
blev naturligtvis av med sitt konto när oegentligheterna slutligen upptäcktes.  
 
FRII 
 
Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII, representerar en stor grupp 90-
kontoinnehavare som påverkas av SFI:s rutiner. Gruppen är oberoende och verkar för enklare 
och bättre förutsättningar i insamlingsarbetet även för dem som arbetar rent ideellt. De 
anordnar även utbildningar för dem som deltar i insamlingsarbetet och bidrar på så sätt till att 
höja kvalitén på detta14. För att underlätta för dem som vill ansöka om ett 90-konto finns 
givna anvisningar och föreskrifter.  
 
Givare 
 
SFI:s intäkter kommer från klientorganisationernas insamlade medel. Givare och potentiella 
givare är av yttersta vikt. Av de 4,1 miljarderna som insamlades in under 2004 kom 44 % från 
privatpersoner15. Av de tre svaren som jag skrev om i problemdiskussionen (1.2) visar det 
andra hur jag antar att förtroendet för organisationer spelar roll. Detta bekräftas i en 
undersökning gjord på uppdrag av FRII16. Detta är endast en förkortad redogörelse för vad 
som framkom i undersökningen. 
 

• 90 % av dem som tillfrågades angav kvalité och trovärdighet som avgörande faktorer 
när pengar ska doneras.  

• 87 % finner det viktigt att organisationen är tydlig med hur pengarna användes.  
• 81 % anser att organisationen ska ha låga omkostnader.  
• 60 % ansåg att det var viktigt att organisationen har ett 90-konto. 

                                                
14 http://www.frii.a.se/1_fragorosvar.shtml 
15 http://www.insamlingskontroll.se 
16 http://www.frii.a.se/pdf/FRII_insamlingnu05_01.pdf 
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Media 
 
SFI är beroende av att en positiv bild av de själva sprids för att SFI ska kunna upprätthålla sitt 
rykte som kvalitetssäkring. Media har stor genomslagskraft hos allmänheten och ifrågasätts 
inte alltid.  
 
3.2 Ansökan 
 
Ett av kriterierna för att få öppna ett 90-konto är att organisationen är en juridisk person. De 
vanligaste formerna är stiftelse, ideell förening eller ekonomisk förening. 
Ansökan att öppna ett 90-konto görs hos SFI. Med ansökan bifogas alla handlingar som SFI 
kräver.  
 
Dessa är: 
 

• SFI blanketter 1, 3, 4 och 5.  
• Den senaste årsredovisningen. 
• Budget för kommande verksamhetsår.  
• Skattemyndighetens beslut om organisationsnummer.  
• Organisationens stadgar. 
• Protokollet från det konstituerande styrelsesammanträdet.  
• En soliditetsupplysning för samtliga personer i styrelsen.  
• SFI blankett 2 om pengar ska skickas utomlands. 

 
Ändras någonting i ovanstående handlingar måste man begära godkännande från SFI. 
 
SFI 1 innehåller allmän information om organisationen och syftet med insamlade medel. 
Vilka metoder organisationen planerar att använda för att bedriva insamlingen samt beräknad 
omsättning. Denna blankett ska även innehålla kontaktuppgifter på styrelsen, ledamöterna, 
revisorer och organisationens ombudsman. Revisorerna måste godkänna att de åtagit sig 
revisionsuppdraget för organisationen.  
 
SFI 2 omfattar information om en eventuell mottagare i utlandet, fullständiga 
kontaktuppgifter, en övergripande beskrivning av organisationen, en redogörelse för hur 
verksamheten och hur pengar som kommer till verksamheten kontrolleras. Även där ska det 
lämnas kontaktuppgifter på vem som kontrollerar.  
 
SFI 3 är den planerade budgeten. SFI bedömer om den är rimlig och trovärdig.  
 
SFI 4 är en giroförbindelse. 
 
SFI 5 är en förbindelse att göra en delårsrapportering. När en organisation har beviljats 90-
konto måste en delårsrapportering17 insändas inom senast sju månader efter att 6 månader 
förlupit. Om ingen giltig orsak till försening föreligger kan SFI spärra kontot.  
 
När ovanstående handlingar är korrekt ifyllda och kompletta kan SFI besluta om att godkänna 
organisationen för ett 90-konto. SFI har möjlighet att avslå en ansökan om misstanke att 
organisationen är oseriös finns, att ansökan är ofullständig eller att budgeten inte kan klaras.  
Ansökan kan bifallas för en tid på upp till 3 år eller avslås. Hur lång tid en organisation 
godkänns för bedöms av SFI på grundval om hur realistiskt de anser den ansökande parten 

                                                
17 Se bilaga 8 
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kan klara sina uppsatta mål. Beslutet kan inte överklagas. En ny ansökan kan lämnas in som 
visar hur organisationen tänker åtgärda de nödvändiga förändringarna som motiverade 
avslaget. Efter att löptiden har gått ut måste organisationen ansöka om förlängning.18  
SFI är medveten om att deras anvisningar i vissa fall är svåra att tyda och en omarbetning 
kommer att ske, förhoppningsvis under våren 2006 
 
3.3 Årliga kontroller 
 
Ett av SFI:s syften är att se till att organisationerna inte belastas med oskäliga kostnader. 
Minst 75 % av intäkterna måste gå till organisationens ändamål. 
En organisations kostnader delas in i tre grupper:19 
 
Ändamålskostnader 
 
De kostnader som uppkommer i samband med att organisationen uppfyller sitt syfte eller sina 
stadgar. Sådana kostnader kan vara löner och utrustning som behövs för ändamålet. Dessa 
kostnader är de enda som SFI räknar som skäliga kostnader. 
 
Insamlingskostnader 
 
Kostnader som uppstår som följd av insamlingsarbetet. Lön till insamlingsarbetare, kostnader 
för aktiviteter i samband med insamling och kampanjer, utskick och givarregister kan 
hänföras till denna kategori. 
 
Administrationskostnader 
 
Dessa kostnader är oundvikliga då god administration krävs för att kunna driva en 
organisation. Här redovisas bland annat kostnader för redovisning och revision, 
medlemsregister, styrelsesammanträden samt löner, hyra och kostnader som tillhör varken 
insamlings- eller ändamålskostnader. 
 
Vissa kostnader är svåra att bestämma till vilken kostnadsgrupp de hör. Kostnader som är 
svårbedömda härrör till exempel från opinionsbildande verksamhet. Om denna verksamhet är 
väsentlig för organisationens ändamål blir det således en berättigad kostnad. Kostnad för 
medlemsvärvning är i regel en insamlingskostnad men om organisationens syfte är att öka 
antalet medlemmar räknas det som ändamålskostnad.  
 
Regeln för hur höga oskäliga kostnader det får vara i förhållande till intäkterna kallas 25 % -
regeln. Denna regel beräknas enligt följande formel. 
 

! 

(Admin strationskostnader + insamlingskostnader)

(Intäkter " ändamålskostnader)
# 25%  

 
I dagsläget fungerar kontrollen av 90-konton genom att årsredovisningen plus en separat 
redovisning för balans och resultaträkning, som är speciellt framtagen av SFI för deras syfte20, 
granskas. Alla organisationer ska årligen skicka in sin redovisning, senast 7 månader efter 
räkenskapsårets slut. SFI anlitar konsulter för att granska organisationer med en omsättning 

                                                
18 se bilaga 9 
19 http://213.131.156.10/xpo/bilagor/20031204142610.pdf 
20 Se bilaga 10 och 11 
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större än 1 miljon sek. I undantagsfall kontrolleras dessa organisationer dubbelt, först av 
konsulter och sedan även av SFI.  
Innan man påbörjar granskningen av årets redovisning går man igenom föregående års 
redovisning för att få en bild av hur verksamheten varit, om det fanns något speciellt att tänka 
på. Alla noteringar som görs, oklarheter i redovisningen, lagras för att spara tid om samma 
problem dyker upp igen.  
Visar det sig att en organisation har högre andel skäliga kostnader än vad som är tillåtet 
skickas brev med krav på förklaring och åtgärder. Om andelen överstiger mer än 30 % kallas 
till möte där man får förklara sig och göra upp en handlingsplan.  
SFI har befogenhet att när som helst spärra ett konto för insättningar och uttag. Detta görs om 
misstanke om brott uppkommer, avsaknad av årsredovisning föreligger, missbruk av 90- 
kontot eller andra missförhållanden upptäcks. 
 
Ett exempel på hur lönen kan redovisas felaktigt härrör från den 90-kontoinnehavare som fick 
sitt konto spärrat under 2004. Där hade man bland annat upptäckt att den ansvarige hade 
månadslön på 50 000 kr trots att insamlingen var nystartad och endast 15 % av de insamlade 
medlen gick till ändamålet. Den ansvarige uttalade sig i media att han trodde att det var 
berättigat att ha höga kostnader under uppbyggnadsfasen, vilket det inte är. Denna 
organisation hade även andra brister i sin verksamhet, något som sammanlagt gjorde det 
omöjligt för SFI att acceptera den som 90-kontoinnehavare. 
 
3.4 Egen granskning 
 
Min egen granskning består i att jag gjorde en egen granskning av sju stycken organisationer 
som innehar ett 90-konto. För att välja ut vilka organisationer som skulle granskas använde 
jag mig av slumpen för att urvalet inte skulle påverkas av mig. Kontrollerna skulle ske 
oberoende av SFI för att jag ska kunna vara så opåverkad som möjligt. Av samma orsak hade 
jag endast en ytlig bild av hur SFI utför sina granskningar.  
För att granska en organisation började jag med att ta kontakt med organisationen och ställde 
några korta frågor. 
De frågor jag ställde var hur pengarna användes, hur eventuella mellanhänder hanterades och 
om hur förtroendet för SFI var. Förtroendet för SFI var högt hos de tillfrågade 
organisationerna. När det gäller de andra två frågorna väljer jag att inte redovisa svaren då de 
inte tillförde min utvärdering något. Jag fick ta del av dessa organisationers verksamhets-
berättelser och årsredovisningar för de två senaste åren. 
Nästa steg i min granskning var att läsa igenom dessa redovisningar. För att få en enhetlig 
granskning delade jag upp den i olika delar.  
Tydlighet och förståelse för organisationens verksamhet. 
Hur kostnads- och intäktsuppdelningen såg ut. 
Tendenser av resultatet, om det var stora skillnader i resultatet och om eventuella stora 
skillnader förklarades. 
 
Tre av organisationernas redovisningar var tydliga och hade utförliga förklaringar till deras 
intäkts och kostnadsfördelningar. Jag valde att acceptera deras verksamhetsberättelser utan 
ytterligare granskning. De övriga fyra organisationerna hade otydliga och svårförstådda 
redovisningar så jag fick tillgång till den senaste redovisningen de skickat in till SFI (blankett 
7a och 7b) och började granskade noggrannare alla siffror. Dessa verksamhetsberättelser 
redovisade kostnaderna otydligt och ej i överensstämmelse med SFI:s blanketter. Därigenom 
gav redovisningen ingen bra bild vare sig om kostnadernas ursprung eller hur organisationen 
verkat. Efter ytterligare granskning kunde jag slutligen acceptera tre organisationers 
redovisningar till. Den sista organisationens redovisning var otydlig och hade avvikelser 
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mellan resultatredovisningen och SFI:s blankett 7a. Jag visade SFI vad jag kommit fram till. 
De har i skrivande stund inte själv hittat orsaken till avvikelserna. 
  
En annan upptäckt jag gjorde är att SFI sällan på plats kontrollerar hur verksamheterna sköts. 
De tittar inte på om verksamhetssyftet ger en förbättring. Det SFI gör är att se i sina papper 
om 25 % -regeln följs och om redovisningen i övrigt ser ut att stämma. Vid något tillfälle har 
det hänt att någon har åkt till en organisation för att utföra kontroller av verksamheten, men 
det skedde först då årsredovisningarna efter flera påminnelser fortfarande inte hade kommit 
SFI tillhanda.  
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4 Analys 
 
4.1 Intressenter 
 
Givarna anser att trovärdighet och låg administration är viktiga faktorer när de ska donera 
något till välgörenhet. Trots detta är det bara drygt 60 % som tycker att det är viktigt att 
organisationerna har 90-konto. Detta tyder på att allmänheten inte nödvändigtvis förknippar 
90-kontoinnehav med trovärdighet.  
 
Att öka allmänhetens förtroende för organisationernas ideella verksamhet är en av 
anledningarna till att extern kontroll behövs. Om endast en liten andel av tänkbara givare vet 
vilka krav som ställs på 90-kontoinnehavare har SFI:s kvalitetssäkrande märkning minskat i 
betydelse. På längre sikt skadas hela insamlingsbranschen om förtroendet för välgörenhets-
organisationer minskar. Troligtvis avspeglas detta i sämre insamlingsresultat. 
 
Om en verksamhet bedriver oetisk insamling brukar allmänheten uppmärksamma detta 
antingen via media eller direkt till SFI. Det är ändå tillräckligt svårt för en liten verksamhet 
som SFI att hålla kontroll på det dagliga arbetet hos de olika kontoinnehavarna. Jag anser det 
ovärderligt att observanta personer rapporterar hur det faktiskt går till. Trots att det kan se bra 
ut på pappret och att föreskrifterna sägs följas kan oetisk insamling ändå bedrivas.  
 
Enligt FAR ska revisorer inte söka efter oegentligheter om inte en uttalad misstanke 
förekommer.21 Under samtal med SFI:s kanslichef framkom att de har stort förtroende för 
kontoinnehavarnas revisorer och att de litar mycket på de uppgifter som kommer från dem. 
Detta förhållande kan medföra att oegentligheter passerar obemärkt då ingen aktivt letar efter 
dessa. En av SFI:s uppgifter är att göra en oberoende granskning av verksamheten. Jag anser 
att en oberoende granskning utesluter att man hämtar informationen från motpartens revisorer.  
 
4.2 Ansökan 
 
Att skaffa ett 90-konto är enkelt – bilda en organisation som kan gälla som juridisk person, se 
till att ingen i styrelsen har betalningsanmärkningar och att organisationen har ett ändamål 
som SFI accepterar. Det ställs inga krav som ökar säkerheten för att organisationen blir 
funktionsduglig. Eftersom de flesta organisationer som missköter sig gör det redan under det 
första året kan det tyda på att den kontrollen av kontoansökningar är bristfällig. Strängare krav 
kan behövas för att sortera bort oseriösa organisationer. Genom att exempelvis kräva två eller 
tre årsredovisningar får man vetskap om organisationen förmår bedriva verksamhet i mer än 
ett år. Efter att en ansökan blivit beviljad kaninsamling av medel påbörjas. Den uppföljning 
som delårsrapporten är tänkt att vara ger för lång tidsfrist, för närvarande sju månader. Ingen 
kontroll görs under denna tid och pengar som samlas in går till vad organisationen vill, inte 
nödvändigtvis till ändamålet.  

                                                
21 http://www.far.se/faq.asp?id=18 



 18  
 

4.3 Årliga kontroller 
 
SFI är medvetna om att deras blanketter kan vara svåra att förstå och hänvisar till FRII:s 
hemsida för att reda ut tolkningsproblem. Även om SFI utgår från FRIIs mall är det ändå 
deras ansvar att alla användare kan hitta förklaringar och tolkningshjälp från SFI. Det är SFI 
som har ansvaret att kontrollera och då är det även deras ansvar att informationen är tydlig 
och enkel att följa. I dagsläget är det inte alltid lätt för kontoinnehavarna att veta hur vissa 
saker skall redovisas. Om det finns stort utrymme för missförstånd kan detta lätt missbrukas. 
 
Att organisationen har låga kostnader är ingen garanti för att den är bra och gör optimal nytta. 
Man får inte glömma bort betydelsen av kunnig administration och god organisation, vilket 
givetvis ökar kostnaden. Radiohjälpen ställde upp som krav att deras bistånd till de olika 
organisationerna enbart skulle gå till välgörenhet och inget till administration. Detta får till 
följd att administrationen måste finansieras på annat sätt. En organisation löste problemet 
genom att låta medlemsavgifterna betala denna kostnad22. Bra redovisning, godkänd revision 
och god organisation måste få kosta. Hur ska man annars veta hur pengar och resurser ska 
fördelas effektivast. Insamlade medel som till 75 % används på ett effektivt sätt gör säkert 
större nytta än 95 % som används på ett ofördelaktigt sätt. SFI:s grundsyfte är att se till att 90-
kontoinnehavarna sköter sig och inte belastas med oskäliga kostnader. Då gäller det att inte 
enbart se till att 25 % - regeln ej överskrids. Regeln är en rimlig gräns för hur höga 
administrations- och insamlingskostnader får vara men det är lätt att få in andra kostnader 
som ändamålskostnader.  
Man kan även undra varför SFI hyr in konsulter för att göra sitt jobb. Om arbetsbördan är för 
stor för fyra personer, borde personalstyrkan istället utökas. Finns pengar för att anlita 
konsulter borde en omdisponering av resurserna vara möjlig. Det kontrollansvar som SFI har 
ålagts att utföra borde rimligen inte överlåtas till konsulter. 
 
Det finns flera olika sorters kostnader som kan vara båda skäliga och oskäliga kostnader. Att 
bestämma en kostnadsgräns kan tyckas vara enkelt, men kompliceras av att många kostnader 
kan läggas i olika kostnadsgrupper. Ett exempel på en sådan kostnad är lön. Löner skall delas 
upp i administrativa löner, löner till insamlingsarbetare och löner till personer som behövs för 
verksamhetens ändamål. Detta innebär att organisationen borde dela upp lönekostnaden i sin 
redovisning till SFI. Det framkom inte vid min granskning av någon redovisning om 
lönekostanden om lönekostnaden var uppdelad eller vilken sorts kostnad det var. Det finns en 
uppenbar risk att en hög lön bokförs felaktigt och inte går att skilja från medel som skall gå 
till välgörenhet. Samma sak gäller även för lokalhyror utomlands, reklam och andra kostnader 
som kan räknas som skäliga och oskäliga.  
Ingen särredovisning av kassaflödet på 90-konto får ske. SFI får inte heller kontoutdrag från 
plusgirot som visar inflödet av insamlingsmedel. Varför försitta denna möjlighet till insyn om 
hur mycket pengar som kommer in till organisationen?  
Den största delen av insamlade medel kommer med stor sannolikhet in via 90-konto.  
Varför ska man gå in på FRII:s hemsida för att reda ut tolkningsproblem av SFI:s blanketter?  
SFI har stort förtroende för kontoinnehavarnas revisorer. Revisorn ska inte söka efter 
oegentligheter om inte en uttalad misstanke finns. En av SFI:s uppgifter är att göra en 
oberoende granskning av verksamheten. Oberoende granskning utesluter att man hämtar 
informationen från motpartens revisorer, hur ärliga och betrodda de än kan vara. 
 
 

                                                
22 http://www.frii.se/pdf/FRII_insamlingnu05_01.pdf 
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4.4 Egen granskning 
 
Hos en av sju organisationer förekom uppenbara oklarheter i redovisningen men det fanns 
ytterligare organisationer som i vissa avseenden var otydliga i sina redovisningar. Otydlighet i 
en redovisning gör det svårt att få en helhetsbild över organisationen och då är det lättare hänt 
att man missar felaktiga beslut. SFI:s krav på olika kostnadsredovisning och hur dessa krav 
efterföljs är två olika saker. Jag anser att SFI kan bli bättre på att kräva tydligare uppdelningar 
i redovisningarna. SFI borde inte behöva gissa eller begära förtydliganden från organisationer 
för att förstå deras årsredovisningar.  
Bristande kontroller på plats är ett problem gällande både för nationellt och internationellt 
verksamma organisationer. Om det inte finns möjlighet till insyn i den dagliga verksamheten 
skapas stora möjligheter för missbruk av 90-kontot. De fördelar som jag kan se med att 
använda sig av kontroller av organisationer på plats är att felaktigheter på grund av okunskap 
och avsiktliga misstag lättare kan upptäckas. 
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5 Slutsatser 
 
Även om SFI gör en kontroll som är bred och verkar vid första anblick som täcker det mesta 
så upptäcker man vid lite djupare studie att verkligheten inte ser ut så. Jag har hittat sex olika 
brister som kan leda till fel: 
 

1 Det är enkelt att skaffa 90-konto. 
2 Anvisningarna för både kontoinnehavarna och revisorerna är otydliga. Detta leder till 

att fel lätt kan begås även om man försöker göra rätt. 
3 Gränsdragningen mellan skäliga och oskäliga kostnader är suddig. Det finns utrymme 

för egna tolkningar. På detta sätt kan redovisningen se korrekt ut även om 
oegentligheter förekommer. 

4 Förtroendet för kontoinnehavarnas revisorer är för högt. Då jag vid min egen 
granskning hittade flera felaktigheter i kontoinnehavares bokföring kan man fråga sig 
varför de auktoriserade revisorerna missat dessa.  

5 Tidsfristerna vid inlämnandet av delårsrapporter och årsredovisningar är för långa.  
6 Inga kontoutdrag över transaktioner på 90-konton krävs. Att detta inte krävs är 

märkligt eftersom denna uppgift är kontrollerbar till 100 %. 
 
För att komma till rätta med en del av dessa brister föreslår jag följande åtgärder: 
 
SFI kan minska osäkerheten (förmodad partiskhet) som uppstår genom att godta berättelser 
från organisationernas egna revisorer vid granskning genom att tex: 
 

• Kräva certifiering av de revisorer som ska kontrollera 90-konton 
• Ställa högre krav på redovisning 
• Kräva att revisorerna ska vara ansvariga gentemot SFI. 

 
Om felaktiga eller otydliga redovisningar beror på okunskap så är det lätt åtgärdad från SFI:s 
sida med hjälp av utbildning, tydligare anvisningar och tydligare blanketter.  
 
När orsakerna är medvetet fiffel så måste det till hårdare tag. Om problemen med fusk och 
oegentligheter visar sig vara stora kan SFI exempelvis införa krav på att en organisation skall  
ha existerat i minst 1-2 år innan den blir beviljad 90-konto. Då finns det mer underlag att 
bedöma innan beslut fattas.  
 
Ett sätt att öka säkerheten vad gäller organisationer som har verksamheten förlagd utomlands 
är att skapa ett stort kontaktnät och samarbeta med internationella organisationer som SIDA 
och Röda Korset. 
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6 Diskussion 
 
Om man ska gå vidare med min utvärdering av SFI:s kontrollfunktion så behöver det utredas 
noggrannare vad som är realistiskt genomförbart både vad gäller kostnader och tidsinsatser. 
För närvarande finns det för stort utrymme för egna tolkningar. En omarbetning av befintliga 
anvisningar och förordningar behövs, vilket förhoppningsvis kommer att ske under våren 
2006. 
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Bilaga I SFI 7a 
 
ORGANISATIONENS NAMN   SFI 7a 

Resultaträkning (tkr)    
(debetposter registreras med - tecken)       

Årets intäkter och kostnader 2 004 2 003 Not 
Verksamhetsintäkter       
R010 Penninginsamlingar 1     
R020 Medlemsavgifter  2     
R040 Försäljning av varor och tjänster 5     
R050 Insamling med gåvobevis 4     
R060 Donationer 8     
R070 Summa medel från allmänheten 20 0   
        
R080 Bidrag från SIDA 1     
R090 Bidrag från övriga myndigheter och organisationer 2     
R095 Bidrag från företag 3     
R100 Summa medel från myndigheter, organisationer, företag 6 0   
R130 Övriga verksamhetsintäkter       
R150 Summa verksamhetsintäkter 26 0   
        
R200 Ändamålskostnader  -12     
        
Insamlingskostnader       
R210 Direkta kostnader vid försäljning av varor/tjänster -3     
R220 Direkta kostnader vid ”insamling med gåvobevis” -2     
R230 Övriga insamlingskostnader -4     
R240 Summa insamlingskostnader -9 0   
        
R270 Administrationskostnader -2     
        
Resultat från finansiella investeringar       
R280 Ränta, aktieutdelning etc  3     
R290 Räntekostnader och liknande finansiella resultatposter -1     
R295 Summa resultat från finansiella investeringar 2 0   
        
R300 Resultat efter finansiella poster 5 0   
        
R310 Skatter -1     
        
R315 Årets resultat  4 0   
        
Fördelningar (spec rörelse eget kapital)       

R330 + Utnyttjande av ändamålsbestämda medel och 
stiftelsekapital/donationskapital från tidigare år 10     

R335 - Reserveringar av årets resultat till ändamålsbestämda 
medel och stiftelsekapital/donationskapital -3     
R350 Summa fördelningar 7     
        
R400 Årets saldo 11 0   
       
Nyckeltal       
Kostnader/Verksamhetsintäkter 35% #DIV/0! Not 1 
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten 35% #DIV/0!   
Utbetalning ändamålet/Verksamhetsintäkter 52% #DIV/0!   
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Bilaga II SFI 7b 
 
ORGANISATIONENS NAMN   SFI 7b 

Balansräkning (tkr)       
(debetsaldon under EK redovisas med - tecken) 2004 2003 Not 
Anläggningstillgångar       
T005 Immateriella anläggningstillgångar       
Materiella tillgångar       
T010 Byggnader och mark  1     
T020 Inventarier  3     
T030 Summa materiella anläggningstillgångar 4 0   
Finansiella anläggningstillgångar       
T040 Långfristiga värdepappersinnehav 2     
T050 Långfristiga fordringar 1     
T060 Summa finansiella anläggninstillgångar 3 0   
T080 Summa anläggningstillgångar 7 0   
        
Omsättningstillgångar       
T090 Varulager mm 1     
T091 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2     
T092 Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar 3     
T093 Kortfristiga placeringar  4     
T094 Kassa och bank  5     
T098 Summa omsättningstillgångar 15 0   
T100 Summa tillgångar 22 0   
        
Eget kapital och skulder       
S010 Stiftelsekapital/donationskapital etc  1     
S020 Ändamålsbestämda medel  2     
S030 Balanserat kapital  -4     
S040 Årets saldo  11     
S050 Summa eget kapital 10 0   
        
S055 Avsättningar 1     
        
S060 Långfristiga skulder 1     
        
Kortfristiga skulder       
S070 Leverantörsskulder  1     
S071 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2     
S072 Skuld till Sida och andra myndigheter etc  3     
S073 Övriga kortfristiga skulder 4     
S080 Summa kortfristiga skulder 10 0   
        
S100 Summa eget kapital och skulder 22 0   
        

Härmed intygas att ovanstående resultat- och balans- 

Granskning av 
organisationen 
har     

räkning överensstämmer med organisationens  

skett i enlighet 
med SFI:s 
samtliga     

räkenskaper. anvisningar     

Ort/datum Ort/datum     

        

Styrelsens underskrift ( en räcker) 
Organisationen 
revisor     


