Hantering av donerade tillgångar -rutin
Röda Korset har ett stort förtroende hos allmänheten vilket i många fall innebär att vi får ta emot gåvor
i form av testamenten.
När vi tar emot gåvor är det viktigt att säkerställa att gåvan överensstämmer med Röda Korsets
ändamål, så § 1 och § 17 i stadgarna. Om möjligt bör vi se till att gåvomedlen är så kallade ”fria
medel” som aktivt kan användas i Röda Korsets verksamhet.
Gåvor som överlämnas till kretsen ska dokumenteras noggrant för att en återredovisning ska kunna
lämnas till givare och andra intresserade. Dokumentation med redovisning ska kunna följas mellan olika
år. Kretsstyrelsen ska även följa skattereglerna gällande inkomstanvändningen. För att bli inskränkt
skattskyldig krävs att kretsen aktivt använder inkomsterna för den allmännyttiga verksamheten. Kretsen
ska, räknat över en genomsnittsperiod om ca fem år, använda minst ca 80 % av nettoinkomsten
(inkomster minskat med utgifter) exklusive reavinst för den allmännyttiga verksamheten, läs mer på
www.rsv.se.
 Gåva som har en ändamålsbestämning
Värdepapper, fastigheter m.m. försäljs och bokföringen sker hos kretsen, därefter används
pengarna till avsett ändamål enligt givarens önskemål.
 Gåvan har ingen ändamålsbestämning
Kretsstyrelsen bör besluta om en plan för hur gåvan ska användas.
Tillgångar, framförallt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till Röda Korset
värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället. Aktier och andelar värderas till
marknadsvärdet (ofta börskursen) vid gåvotillfället. Obligationer förvärvade i syfte att innehas till
inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till anskaffningsvärde. Gåvan bokas som omsättningstillgång
om den ska avyttras snarast möjligt och som anläggningstillgång om avsikten är att behålla tillgången i
minst ett år.
Olika former av gåvor:
1. Fast egendom
Fastigheter bör efter att ha skiftats/överförts till och lagförts på rödakorskretsen försäljas via
auktoriserad mäklare och till högstbjudande. Köpekontrakt ska upprättas med en, om möjligt, stark
friskrivningsklausul. Både köpekontrakt samt köpebrev och likvidavräkning ska underskrivas av
firmatecknare i kretsen. Bevittning av underskrifter ska även ske.
Om kretsen behåller fastigheten ska skattereglerna följas d v s minst 50 % av fastigheten ska
användas för social verksamhet som bedrivs i kretsens regi. Användningen måste samtidigt
överensstämma med av givaren eventuellt angivet ändamål.
Uthyrning av lokaler bör undvikas då denna del inte är en ideell verksamhet av hävd och skulle
därmed kunna beskattas.
2. Bostadsrätt

Bostadsrätt bör efter att ha skiftats/överförts till rödakorskretsen försäljas via auktoriserad mäklare till
högstbjudande. Köpekontrakt och likvidavräkning ska underskrivas av firmatecknare.
3. Värdepapper

Värdepapper ska skiftas/överföras till rödakorskretsen innan eventuell försäljning.
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4. Lösöre

Lösöre ingående i dödsboet bör försäljas via auktionsfirma på orten eller hos ett större auktionsverk
beroende på lösörets värde. Lösöre av mindre värde kan säljas på orten via mötesplats Kupan eller
genom auktion.
Vid tillämpning av punkt 1-4 ovan måste hänsyn tas till vad som eventuellt står föreskrivet om
avveckling av egendom i testamentet/gåvobrevet.
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