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ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018/2019  
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II med säte i Stockholm, organisations-
nummer 802426-4734 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018-07-01 – 2019-06-30

Operation Smile grundades 1982 av den ameri-
kanske plastikkirurgen Bill Magee och sjukskö-
terskan och socialarbetaren Kathy Magee. Deras 
engagemang väcktes under en resa till Filippiner-
na som de gjorde tillsammans med en grupp med-
icinska volontärer för att operera barn med läpp-, 
käk- och gomspalt. Över 300 familjer kom, men 
de hade bara tid och resurser att hjälpa 40 barn. 
Känslan av att tvingas lämna 260 barn utan att de 
fått en operation fick paret Magee att åka hem till 
USA och där lägga grunden för Operation Smile. 
Man kan utan överdrift säga att deras idé och ido-
ga arbete burit frukt; fram till i dag har organisatio-
nen genomfört över 290 000 operationer. 

Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige 
grundades 2010 i syfte att bidra till den interna-
tionella verksamheten genom finansiella bidrag 
samt genom att rekrytera nordiska volontärer som 
bidrar till organisationen med sin kompetens och 
tid. Operation Smiles finansiella medel kommer 
till allra största delen från privatpersoner (83%) i 
form av enstaka eller regelbundna gåvor. Opera-
tion Smile Sverige är medlemmar i Giva Sverige, 
Branschorganisationen för tryggt givande, och 
ekonomin granskas av en auktoriserad revisor från 
Ernst & Young. Operation Smile Sverige har även 
90-konto (bg 900–2221) och är därmed godkända 
av Svensk Insamlingskontroll.

Det finansiella stöd som Operation Smile Sverige 
skickar till den internationella organisationen bi-
drar till att möjliggöra Operation Smiles fortsatta 
arbete med att genomföra kostnadsfria operatio-
ner på barn med läpp-, käk och gomspalt (LKG) 
i resurssvaga länder. Pengarna används bland 
annat för att bekosta resor och logistik i samband 
med uppdrag och på kliniker. Samtidigt ligger ett 

stort värde i all den tid som våra volontärer lägger 
ner samt i varor och tjänster som skänks från före-
tag och som används till våra medicinska uppdrag.

Parallellt med att operationerna utförs vidareutbil-
das lokal sjukvårdspersonal av våra medicinska
volontärer. Allt för att länderna vi verkar i, i framti-
den, i större utsträckning själva ska kunna vårda 
och behandla sina patienter och på längre sikt till 
och med bli självförsörjande. Som en del av vårt 
långsiktiga arbete genomför vi även specifika, åter-
kommande utbildningsuppdrag.

Operation Smile vill bidra till en värld där inget 
barn saknar tillgång till vård, något som går hand 
i hand med FN:s globala utvecklingsmål, SDG, 
med fokus på hälsa och välmående för alla. Säker 
kirurgi är en avgörande faktor för hälso- och sjuk-
vården och en mänsklig rättighet som borde finnas 
tillgänglig för alla. 

Vår verksamhet sträcker sig över flera världsdelar; 
Asien, Afrika och Latinamerika. I många länder har 
vi uppdrag på flera olika orter för att underlätta 
för människor att nå oss, och vi driver därtill 34 
permanenta kliniker i 19 länder. Globalt har Ope-
ration Smile cirka 6 000 ackrediterade volontärer, 
varav drygt 200 finns i Sverige; volontärer som alla 
bidrar till att göra skillnad för barn världen över.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

Förvaltningsberättelse
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VERKSAMHETSÅRET I KORTHET

Den svenska verksamheten har fortsatt visa en 
mycket positiv utveckling under verksamhetsåret 
2018/2019 och insamlingen från privatpersoner 
fortsätter att öka. Vårt mål har, liksom tidigare 
verksamhetsår, varit att skapa en långsiktigt 
hållbar finansiering samtidigt som vi investerar i 
insamlingsrelaterade aktiviteter samt arbetar för 
att bygga upp en bas av nordiska volontärer som 
vill bidra med sin tid och kunskap. Våra volontärer 
uppvisar ett stort engagemang för att åka ut på 
uppdrag samt även för att på andra sätt sprida 
kunskap om organisationen bland allmänheten. 

Under året genomförde vi en kännedomsunder-
sökning som uppföljning på förra årets nollmät-
ning i syfte att ta reda på hur allmänhetens inställ-
ning till och kunskap om Operation Smile ser ut. 
Resultatet visade att vi under året ytterligare har  
ökat vår kännedom som en trovärdig och professi-
onell organisation bland allmänheten i Sverige. Vår 
hjälpta kännedom ligger nu på 49% (38%).

Under våren 2018 genomfördes ett strategiarbete 
som ledde till en omorganisation som trädde i kraft 
1 sept. Ett fokusområde i strategiarbetet var sats-
ningen på att stärka våra interna processer och 
strukturer vilket har gjorts under året i form av att 
vi bl. a. anslutit oss till Tjänstemännens kollektiv-
avtal, utbildat medarbetare inom deras nya roller 
och satsat på vårt HR-arbete genom att fortbilda 
chefer samt ha en HR-konsult på plats. I linje med 
strategin har vi även under året valt att utveckla 
och lansera en ny webb samt satsa på vår digitala 
insamling och rekryteringen av månadsgivare.

När insamlingsbranschens egna ”guldägg” delades 
ut i våras utsågs Operation Smile till Årets Insamlare 
i kategorin Organisation – branschens finaste pris 
och det enda i sitt slag. Årets Insamlare uppmärk-
sammar och belönar de viktiga insatser som utförs 
för att finansiera civilsamhällets organisationer.

Volontärer
Under året har Operation Smile Sverige skickat 
114 nordiska volontärer som, i och med att flera 
volontärer har åkt ut mer än en gång, har beman-
nat ca 200 positioner på medicinska uppdrag 
fördelat på följande geografiska områden: Afrika, 
Latinamerika och Asien.

Våra nordiska volontärer har under verksamhets-

året varit på medicinska uppdrag i följande länder: 
Afrika: Egypten, Etiopien, Förenade Arabemiraten, 
Ghana, Jordanien, Madagaskar, Malawi, Marocko; 
Mocambique, Rwanda. Asien: Indien, Filipinerna, 
Vietnam. Latinamerika: Bolivia, Brasilien, Domini-
kanska republiken, Ecuador, Guatemala, Hondu-
ras, Kina, Mexiko, Nicaragua, Paraguay, Peru, 
Intresset för att åka ut som volontär är fortsatt 
stort och vi har i dagsläget 235 nordiska volontä-
rer som är ackrediterade och kan åka ut på upp-
drag. 13 nya volontärer ackrediterades under året, 
fördelade på följande professioner: 

Fler uppdrag än tidigare har fokus på utbildning 
och vi gläder oss över att den nordiska medicinska 
kompetensen fortsätter att vara mycket uppskattad 
och efterfrågad. Under året har vi med följande 
professioner bemannat detta antal positioner: 

6 Anestesiolog
2 Operationssjuksköterska
2 Pre/post sjuksköterska
1 Medical records
1 Pediatriker
1 Tandläkare

PROFESSION ANTAL
Plastikkirurg 8
Patient image technician 4
Pediatriker 9
Anestesiolog 50
Pediatrisk anestesiolog 20
Operationssjuksköterska 30
Sjuksköterska på uppvak 31
Pre/post sjuksköterska 30
Pre/post sjuksköterska natt 14
Tandläkare 2
Journalskrivare 4
Chefssjuksköterska 4
Logoped 1
Lekpedagog/barnterapeut 1
ST-läkare 3
Summa 211
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FINANSIERING AV VERKSAMHET 

Tack vare våra svenska givare har Operation Smile Sverige under året kunnat finansiera både medicinska 
uppdrag och verksamhet på kliniker.  

LAND
Demokratiska republiken Kongo
Egypten
Ghana
Guatemala
Honduras
Indien
Jordanien
Madagaskar
Malawi
Marocko
Myanmar
Peru
Thailand
Vietnam

LAND
Honduras
Indien
Marocko
Peru

I följande länder har uppdrag finansierats av 
medel från Sverige:

I följande länder har kliniker finansierats med 
medel från Sverige:

72%

28%

  Uppdrag   Kliniker

FINANSIERING FRÅN  
OPERATION SMILE SVERIGE
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Insamling handlar till stor del om att engagera och 
entusiasmera människor att vilja stödja något som 
känns viktigt. Som insamlingsorganisation erbjuder 
vi människor en möjlighet att hjälpa och stödja barn 
och vuxna som lever med obehandlad LKG. Vi blir för 
dem en kanal och ett verktyg att nå fram till och hjäl-
pa medmänniskor.

Genom att bygga förtroende och närhet vill vi skapa 
långsiktiga relationer med givarna för att de ska känna 
sig delaktiga i vårt arbete och ha förtroende för att de-
ras gåvor verkligen gör mesta möjliga nytta. I de insam-
lings- och tackbrev som skickas ut löpande under året 
berättar vi om vårt arbete och låter givarna möta både 
volontärer och de barn och familjer som får hjälp under 
våra medicinska uppdrag eller på våra kliniker.

Under året har vi regelbundet skickat ut postala in-
samlingsbrev till våra befintliga givare. För att hitta 
nya givare har vi både använt oss av postala utskick 
och bilagor i utvalda veckotidningar.

Vi har haft ett ökat fokus på månadsgivande under 
verksamhetsåret. För att värva nya månadsgivare 
har vi använt oss av TV-reklam och ökat vår satsning 
i digitala kanaler. Vidare har vi löpande under året 
använt telemarketing för att försöka få nya givare att 
bli månadsgivare via autogiro. 

Insamlingsbreven genererar de absolut största 
intäkterna. Men det är också positivt att notera det 
ökande antalet minnes- och hyllningsgåvor samt att 
gåvor via digitala kanaler ökar kraftigt. Av årets totala 
intäkter kommer 99,8 miljoner kronor, 83 procent, 
från privatpersoner. Antalet gåvor ökade med 19,4 
procent jämfört med föregående år. Intäkterna från 
minnes- och hyllningsgåvor är allt viktigare och upp-
gick till 9,3 miljoner kronor, en ökning med 35 pro-
cent. De stora gåvorna – 100 000 kronor eller mer 
– har minskat en aning under året till 6,5 miljoner 
kronor, en minskning med 14,1 procent, detta beror 
dock på att vi under året innan fick en stor gåva som 
drog upp det årets resultat.

Fler och fler upptäcker möjligheten att ge sitt livs 
gåva genom att inkludera Operation Smile i sitt tes-
tamente. Under verksamhetsåret uppgick intäkterna 
från testamenten till 9,6 miljoner kronor, en ökning 
med 380%. Detta är ett tydligt resultat av ett långsik-
tigt lojalitetsbyggande arbete och ökad kännedom.

 Ytterligare ett sätt för privatpersoner att bidra är 
genom att ge via föreningar och församlingar, exem-

pelvis genom kollekt. Gåvorna genom föreningar och 
församlingar fortsätter att utgöra en viktig intäkt. 
Under året gav de 3,5 miljoner kronor vilket var en 
svag ökning jämfört med föregående år.

Postkodlotteriet har fortsatt vara en viktig partner. 
Då vi har pågående specialprojekt med Postkodlot-
teriet som periodiseras över flera år är den totala 
intäkten för året 11,8 MSEK.  De står därmed för 
11,2 procent av våra totala intäkter. Postkodlotteriet 
är samtidigt en partner som hjälper och stöttar oss 
genom att sprida information och kunskap om vår 
verksamhet i sina egna kanaler. Hösten 2018 be-
viljades vi medel inom ramen för Postkodlotteriets 
specialprojekt. Operation Smile kommer under de 
kommande tre åren etablera ett doktorandprogram i 
plastik- och rekonstruktiv kirurgi i Rwanda. Under året 
har ett annat 4-årigt specialprojekt från Postkodlotte-
riet avslutats.

Kommunikationsmässigt har året bland annat inne-
hållit en utställning på Fotografiska och priser för 
våra filmproduktioner.I november 2018 invigde vår 
beskyddare, prins Carl Philip, utställningen Smile – 
and the rest will follow på Fotografiska i Stockholm. 
Utställningen presenterade bilder tagna av fotograf 
Jörgen Hildebrandt, som rest till Ghana, Filippinerna 
och Mexiko för att porträttera nio patienter före, un-
der och efter en operation och skildra hur en opera-
tion kan förändra liv. 

 Sångerskan och världsartisten Zara Larsson reste 
i oktober med oss till Ghana, i syfte att rikta strål-
kastarljuset mot barn födda med läpp-käk-gomspalt. 
Under veckan följde Zara några av de patienter som 
fick en operation samt några av våra svenska läkare 
och sjuksköterskor på plats. Zara, med sex miljoner 
följare i sociala medier, gjorde egna inlägg från resan, 
i hopp om att sprida information om att en så liten, 
snabb och relativt billig operation kan förändra allt 
för ett barn. Det resulterade också i en dokumentär 
i Kanal 7 och en internationell version för försäljning 
utomlands.

Operation Smile har för andra året i rad uppmärk-
sammats för de filmer som producerats här i Sverige. 
Amerikanska Telly Awards, som belönar produktioner 
inom tv, video och webb i USA, belönade en film om 
hur Operation Smile arbetar med att öka tillgången 
till kirurgi i Nicaragua. Filmen belönades både med 
ett guld och ett silver i två olika kategorier.

Insamling, information & kommunikation
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET

Under året har stiftelsens generalsekreterare  
slutat och en ny generalsekreterare har rekryterats 
och börjat. Under en övergångsperiod tog stiftel-
sen in en extern konsult som interim general- 
sekreterare.

1 september trädde en omorganisation i kraft. En 
kommunikationschef rekryterades internt och en  

 
företagsavdelning har etablerats. En chef för före-
tagsavdelningen har rekryterats och påbörjar sin 
tjänst 1 oktober 2019. Ledningsgruppen bestod 
vid räkenskapsårets slut av Generalsekreterare, 
Chef Ekonomi & Stöd, Kommunikationschef, In-
samlingschef privat, Insamlingschef företag och 
stora gåvor samt Volontärsamordnare.

EKONOMISKT RESULTAT

Intäkter
Under året uppgick de totala intäkterna till 119,6 
miljoner kronor, en ökning med 13,8 procent jäm-
fört med föregående år (104,8 Mkr). Största delen 
av ökningen består av en fortsatt positiv utveckling 
av gåvor från allmänheten. 

Kostnader
De totala kostnaderna uppgick under verksamhets- 

året till 120,2 miljoner kronor. 95,3 miljoner kro-
nor, 79,2 procent, användes för ändamålet, 21,2 
miljoner kronor, 17,7%, användes till insamling 
och 3,8 miljoner kronor, 3,1 procent, användes till 
administration. 

Det innebär att Operation Smile Sverige har kun-
nat öka finansieringen av ändamålsverksamheten 
med 8,4 procent jämfört med föregående år.

 Privatpersoner 82,7 %   Företag 3,7 % 
  Postkodlotteriet 9,9 %   Stiftelser & offentlig  
sektor 0,4%  Föreningar & församlingar 2,9%

 Ändamålskostnader 79,2 %  
  Insamlingskostnader 17,7 % 

  Administrationskostnader 3,1 % 

TOTALA INTÄKTER 
119 564 373

TOTALA KOSTNADER 
-120 255 677
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NYCKELTAL % OPERATION SMILE SVERIGE MINI/MAXI NIVÅER
21% 25%

Insamlingskostnader/Medel från allmänheten 21% 25%
Ändamålskostnader/Totala intäkter 80% 75%

ÅRETS RESULTAT Det finansiella resultatet uppgår till -732 tkr. 

NYCKELTAL  Svensk Insamlingskontroll anger mini- och maxnivåer för följande nyckeltal:

PLACERINGSPOLICY

Operation Smile har som policy att inte placera 
insamlade medel i aktier eller värdepapper. Om 
stiftelsen erhåller enskilda värdepapper, fast eller 
lös egendom i gåva, ska dessa avyttras snarast.

Under verksamhetsåret har värdepapper till ett 
värde av 4,45 Mkr mottagits varav 1,97 Mkr avytt-

rats under 2018/2019. Resterande 2,48 Mkr har 
avyttrats i början av kommande verksamhetsår. 

Vi har även mottagit en fastighet som vi avyttrat 
och erhållit 1,1 Mkr för samt avyttrat en fastighet, 
som vi erhöll FY17/18, till en summa av 278 tkr.

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

90 000 tkr

60 000 tkr

30 000 tkr

0

120 000 tkr

94 %

89 %

83 %

77 %

100 %

FINANSIELL UTVECKLING 
2014-2019

  Totala intäkter  Ändamålskostnader  Insamlingskostnader  Administrationskostnader  
  Ändamålskostnader/totala intäkter

Adminkostnader (inkl. insamlingskostnader)/Totala intäkter

81%

78%

81%

84%

80%
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FÖRVALTNING OCH ORGANISATION

Kansli
Det operativa arbetet på kans-
liet leds av generalsekreteraren 
som rapporterar till styrelsen. 
Kansliet bestod vid bokslutsda-
tum av 19 medarbetare. I led-
ningsgruppen ingick under året 
fyra personer utöver generalse-
kreteraren. Under kommande 
verksamhetsår kommer ytterli-
gare cirka två tjänster att tillsät-
tas som ett led i den långsiktiga 
strategin.

Operation Smile  
Sveriges styrelse
Insamlingsstiftelsen Operation 
Smile Sveriges styrelse består av 
fem ordinarie ledamöter, samt en 
adjungerad. Styrelsen väljer själv 
nya ledamöter. Inför varje tillsätt-
ning tas det fram en kravspeci-
fikation mot bakgrund av vilken 
man intervjuar. Referenser tas 
på den föreslagna ledamoten. 
Mandatperioden för styrelsens 
ledamöter uppgår till tre år med 
möjlighet till förlängning. 
Ordföranden i medicinska re-
ferensgruppen är adjungerad i 
styrelsen. Styrelseledamöterna 
arbetar utan arvode och har 
under året sammanträtt vid två 
styrelsemöten samt haft tre te-
lefonmöten. Närvaron på styrel-
semötena har i genomsnitt varit 
tre ledamöter per möte.

Maria Grimberg, 
ordförande
Maria Grimberg 
är rådgivare inom 

strategisk kommunikation och 
har lång erfarenhet inom JKL 
och MSL Group. Sedan 2019 
är hon kommunikationschef på 
NCC. Maria har varit ledamot av 
Operation Smiles styrelse se-
dan starten 2010 och är sedan 
2014 styrelsens ordförande.

Malin Hakelius
Malin Hakelius är 
specialist i plastik-
kirurgi, överläkare 

och ansvarig för den kraniofacia-
la kirurgin vid Akademiska sjuk-
huset i Uppsala. Största delen 
av hennes kliniska arbete består 
av behandling av patienter med 
läpp-, käk- och gomspalt. Malin 
har bedrivit experimentell forsk-
ning om munhålecancer och 
disputerade 2014. Hennes fort-
satta forskning är främst klinisk 
och inriktad på kraniofaciala 
missbildningar. Malin har varit 
en av Operation Smiles medi-
cinska volontärer sedan starten 
och har varit ute på uppdrag 
ett flertal gånger. Våren 2017 
valdes Malin in som ordinarie 
ledamot i Operation Smile Sve-
riges styrelse, efter att ha varit 
suppleant sedan starten.

Alexander Jamal
Alexander Jamal 
leder affärsutveck-
lingen på Magine 

TV, som arbetar med TV via 
internet. Han har arbetat inom 
media under många år, bland 
annat som producent på TV4:s 
Samhällsredaktion, som an-
svarig för utveckling av digitala 
tjänster på Bonnier R&D samt 
som affärschef på produktions-
bolaget Eyeworks. Alexander är 
en av de ursprungliga ledamöter-
na i Operation Smiles styrelse.

 

Bill Magee
Dr Bill Magee är en 
ledande kraniofacial 
plastikkirurg i USA 

och den som år 1982 grundade 
Operation Smile tillsammans 
med sin hustru Kathy Magee. 
Han har utbildat tusentals kirur-
ger runt om i världen och är en 
framträdande talare på många 
internationella konferenser. Han 
har publicerats i ett antal medi-
cinska tidskrifter och tilldelats ti-
teln hedersdoktor vid sex univer-
sitet i USA. Bill är i dag CEO (vd) 
för Operation Smile International 
med huvudsäte i Virginia Beach, 
USA. Bill valdes in i Operation 
Smile Sveriges styrelse hösten 
2013.

Peter Radell, 
adjungerad
Som ordförande 
i Operation Smile 

Sveriges medicinska referens-
grupp är Peter Radell adjung-
erad i styrelsen. Peter, som är 
anestesi- och intensivvårdsläka-
re vid Astrid Lindgrens Barnsjuk-
hus, är medicinsk volontär och 
regionalt medicinskt ansvarig 
för Operation Smile i regionerna 
Mellanöstern och norra Afrika.

Nina Rehnqvist
Nina Rehnqvist är 
adjungerad profes-
sor i kardiologi på 

Karolinska Institutet. Hon var 
tidigare ordförande i Statens be-
redning för medicinsk utvärde-
ring, SBU samt chef för kardio-
logiska sektionen på Danderyds 
sjukhus i Stockholm. Nina har 
även varit överdirektör i medicin-
ska frågor vid Socialstyrelsen. 
Nina tillträdde sin styrelsepost i 
Operation Smile Sverige hösten 
2013.
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MEDICINSK REFERENSGRUPP

För att ta till vara på volontä-
rernas kompetens och erfaren-
heter inrättade Operation Smile 
Sverige vid starten en medicinsk 
referensgrupp vars uppgift är att 
verka för förbättringar av Ope-
ration Smiles verksamhet samt 
vara rådgivande i medicinska 
frågor. Den medicinska referens-
gruppens sammansättning ska 
bestå av experter inom området 
LKG med särskilt fokus på barn. 
Under året har följande perso-
ner ingått i medicinska referens-
gruppen:

Peter Radell
Barnanestesiolog, 
Ordförande i medicinska refe-
rensgruppen

Chris Cressy
Barnanestesiolog

Anna-Maria Ho
Barnläkare

Malin Ivarsson
Barnspecialistsjuksköterska

 

Liisi Raud Westberg 
Logoped

Patrik Boivie 
Plastikkirurg

Maria Larsson 
Operationssköterska

Agneta Marcusson 
Övertandläkare ortodonti
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Förändringar i eget kapital
  

Ändamåls- 
bestämda medel

Balanserat 
kapital

Totalt eget 
kapital

Eget kapital 2016-06-30 0 5 686 564 5 686 564

Årets resultat 0 1 538 728 1 538 728

Eget kapital 2017-06-30 0 7 225 292 7 225 292

Årets resultat 0 -436 038 -436 038

Eget kapital 2018-06-30 0 6 789 254 6 789 254

Årets resultat 0 -732 990 -732 990

Eget kapital 2019-06-30 0 6 056 264 6 056 264

13
14
14

Förändringar i eget kapital

Resultaträkning

Balansräkning

Finansiella rapporter

Operation Smile Sverige samlar företrädesvis in icke villkorade gåvor. Därför är ingen del av det samlade 
egna kapitalet öronmärkt för ett visst ändamål utan kan disponeras fritt inom ramen för stiftelsens ändamål.
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Resultaträkning
Not 2018-07-01

-2019-06-30
2017-07-01

-2018-06-30
STIFTELSENS INTÄKTER

Gåvor 3 119 081 143 103 720 227

Övriga verksamhetsintäkter 4 483 230 1 261 644

Summa stiftelsens intäkter 119 564 373 104 981 871

VERKSAMHETSKOSTNADER

Ändamålskostnader -95 277 326 -87 923 444

Insamlingskostnader -21 224 843 -14 334 548

Administrationskostnader 5, 6 -3 753 508 -3 110 262

Verksamhetsresultat -691 305 -386 383

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 8 86 295

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -27 372 -106 841

Summa resultat från finansiella investeringar -27 364 -20 546

Resultat efter finansiella poster -718 668 -406 929

Skatt -14 322 -29 109

ÅRETS RESULTAT -732 990 -436 038

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) -732 990 -436 038
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar  
från tidigare år 0 0

Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som  
erhållits men inte utnyttjats under året 0 0

Summa årets resultat -732 990 -436 038

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET/BALANSERAT KAPITAL -732 990 -436 038
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Not 2019-06-30 2018-06-30

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 9 8 570 15 451

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 10 148 000 148 000

Summa anläggningstillgångar 156 570 163 451

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m
Handelsvaror 11 94 628 397 717

94 628 397 717
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos Operation Smile Inc 11 617 382 208
Övriga kortfristiga fordringar 665 730 716 009
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 2 905 733 437 895

3 583 081 1 536 112

Kassa och bank 40 412 365 30 960 605

Summa omsättningstillgångar 44 090 074 32 894 434

SUMMA TILLGÅNGAR 44 246 644 33 057 885

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital
Balanserat kapital 6 789 254 7 225 292

Årets resultat -732 990 -436 038

Summa eget kapital 6 056 264 6 789 254

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 2 630 986 1 690 226
Skulder Operation Smile Inc 25 185 616 19 122 942
Skatteskulder 43 431 29 109
Övriga kortfristiga skulder 761 843 510 593

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 9 568 504 4 915 761

Summa kortfristiga skulder 38 190 380 26 268 631

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44 246 644 33 057 885

Balansräkning



Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II      Årsredovisning 2018/201916

 VERKSAMHETSKOSTNADER

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som har 
direkt samband med att uppfylla Insamlingsstiftelsen 
Operation Smile i Sveriges ändamål enligt våra stadgar 
och föreskrifter. I enlighet med våra redovisningsprinci-
per tas kostnaden i samband med att pengarna utbeta-
las till Operation Smile Inc.

I ändamålskostnader ingår kostnader för personal 
som arbetar med ändamålsrelaterad verksamhet, inklu-
sive löner, sociala avgifter etc.

Till ändamålskostnader räknas även de till ända-
målskostnaderna fördelade gemensamma kostnader-
na, och kostnader för administration som uppstår som 
en direkt följd av ett projekt inom ändamålet.
 
Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader avses direkta kostnader för 
insamlingsarbetet. Dessa kostnader innefattar den del 
av lönekostnaden som relaterar till arbetet med insam-
ling, samt kostnader för insamlingsaktiviteter, kampan-
jer, utskick och givarregister. Hit hör även kostnader för 
utskick av information om möjligheten att bidra som 
skickas till givarna. Samtliga insamlingsaktiviteter ut-
värderas noggrant ur ett ekonomiskt perspektiv, det vill 
säga att avkastningen på investeringen når uppsatta 
mål. Insamlingskostnader ska enligt Svensk Insamlings-
kontrolls riktlinjer inte överstiga 25 procent av insamla-
de medel från allmänheten. Operation Smile Sveriges 
insamlingskostnader uppgår till 21 procent av insamla-
de medel från allmänheten.
 
Administrationskostnader
Administrationskostnader är kostnader som är nöd-
vändiga för att administrera själva verksamheten för 
organisationen, vilket krävs för att säkerställa en god 
kvalitet på den interna och externa kontrollen och 
rapporteringen. Hit räknas således kostnader för redo-
visning, revision, styrelsesammanträden, administrativ 
personal etc. Operation Smile Sveriges totala kostnader 
för administration och insamling motsvarar 21 procent 
av totala intäkter, vilket uppfyller Svensk Insamlingskon-
trolls högsta rekommenderade nivå på 25 procent.
 
FORDRINGAR

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.
 
LEASING

Alla organisationens leasingavtal redovisas som ope-
rationella, det vill säga leasingavgiften (inklusive första 
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
 VARULAGER

Noter
Not 1    Redovisnings- och värderingsprinciper

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsre-
dovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd 
2012:1 (K3) för ideella föreningar samt Giva Sveriges 
styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisning-
en har även vissa upplysningar lämnats som krävs av 
Svensk insamlingskontroll. 

En funktionsindelad resultaträkning enligt Giva Sveri-
ges styrande riktlinjer för årsredovisningsmall har an-
vänts, där en uppdelning av verksamhetens kostnader 
gjorts mellan ändamålskostnader, insamlingskostnader 
och administrationskostnader.
 
VÄRDERINGSPRINCIPER M M

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
 
INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas.

Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gå-
van överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt.
 Gåvor från i första hand privatpersoner redovisas av 
naturliga skäl normalt enligt kontantprincipen. Även
gåvor från företag och organisationer redovisas normalt 
i den period då gåvan inbetalas. I den mån det
på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor 
från företag och organisationer intäktsförs dessa efter 
individuell prövning. Om ett bidrag avser en bestämd 
tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.
 
VERKSAMHETSINTÄKTER

Insamlade medel
Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från 
allmänheten, företag, organisationer samt privata och 
ideella fonder och stiftelser. Till insamlade medel räk-
nas även testamentsgåvor och donationer, värdet av 
skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel 
med gåvobevis.
 
Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som en organisation 
erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrätts-
ligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats 
med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om 
villkoret inte uppfyllts.
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Not 4    Övriga verksamhetsintäkter
2018-07-01

-2019-06-30
2017-07-01

-2018-06-30

Valutakursvinster sända 
bidrag Operation Smile Inc.   27 966 1 629
Försäljning halsband 159 360 277 440

Faktuerade kostnader till 
Operation Smile Inc. 295 904 847 584

Övriga ersättningar och 
intäkter 0 134 991

SUMMA 483 230 1 261 644

Not 2    Uppskattningar och bedömningar

Inga väsentliga bedömningsposter finns.

Not 5    Personal
2018-07-01

-2019-06-30
2017-07-01

-2018-06-30

Medelantalet anställda   18 15
varav män 3 3

Löner och andra ersättningar

Generalsekreterare 634 004 747 076
Övriga anställda 7 665 413 5 719 080

8 299 417 6 466 156

Sociala kostnader 3 304 184 2 910 667
(varav pensionskostnader) 657 715 715 462
TOTALT 11 603 601 9 376 823

Jämförelsesiffra har räknats om till följd av ändrade beräk-
ningsprinciper till följd av byte av lönesystem.

Ingen ersättning har utgått till styrelsen. Något avtal om 
avgångsvederlag föreligger ej.                   .

Not 3    Gåvor

2018-07-01
-2019-06-30

2017-07-01
-2018-06-30

Insamlade medel
Allmänheten 82 787 831 78 011 825
Testamenten 9 608 798 2 153 200
Företag 4 481 520 5 586 574
Andra organisationer 3 462 471 2 929 848
Bidrag från postkodlotteriet 11 784 377 14 697 401
Externa stiftelser och fonder 471 999 341 379
Stora gåvor 6 484 147 0

SUMMA 119 081 143 103 720 227

Gåvor och bidrag som redovisas i resultaträkningen

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaff-
ningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balans-
dagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas 
beräknade försäljningspris minskat med försäljnings-
kostnader.
 
ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, soci-
ala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de 
anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförplik-
telser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en 
kostnad det år pensionen tjänas in.
 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för för-
bättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig 
nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader.

AVSKRIVNINGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgång-
arnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i före-
kommande fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer 
av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider till-
lämpas: 
 
INKOMSTSKATTER

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. 

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i 
den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan av-
räknas mot överskott vid framtida beskattning. 

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det 
finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, re-
dovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig 
till en händelse eller transaktion som redovisas direkt 
i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas 
direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Fortsättning nästa sida
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Not 7    
Övriga ränteintäkter och  

 liknande resultatposter

2018-07-01
-2019-06-30

2017-07-01
-2018-06-30

Valutakursvinster 8 86 295

SUMMA 8 86 295

Not 8    
Räntekostnader och  

 liknande resultatposter
2018-07-01

-2019-06-30
2017-07-01

-2018-06-30

Valutakursförluster 12 435 103 176
Övriga räntekostnader 14 937 3 665

SUMMA 27 372 106 841

Not 9    Inventarier, verktyg och installationer
2019-06-30 2018-06-30

Ingående anskaffnings- 
värden 34 294 34 294

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 34 294 34 294

Ingående avskrivningar -18 843 -11 984
Årets avskrivningar -6 881 -6 859

Utgående ackumulerade av-
skrivningar -25 724 -18 843

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 8 570 15 451

Not 10    Andra långfristiga fodringar

2019-06-30 2018-06-30

Deposition lokal 148 000 148 000

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 148 000 148 000

2019-06-30 2018-06-30

Förutbetalda hyror 181 762 183 727
Donerade aktier 2 476 100 0
Övriga poster 247 871 254 168

SUMMA 2 905 733 437 895

Not 12    
Förutbetalda kostnader och  

 upplupna intäkter

Not 6    Operationella leasingavtal

2018-07-01
-2019-06-30

2017-07-01
-2018-06-30

Förfaller till betalning  
inom ett år 736 227 741 316

Förfaller till betalning senare än 
ett men inom fem år 308 765 1 039 763

SUMMA 1 044 992 1 781 079

Under perioden kostnads- 
förda leasingavgifter 777 852 665 960

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 777 852 665 960

Uppsägning av hyreskontraktet ska ske minst 9 månader före 
den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för 
varje gång förlängt med 12 månader. Gäller tom 2020-11-30.

Uppsägning av frankeringsmaskin ska ske minst 180 dagar före 
den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för 
varje gång förlängt med 12 månader. Avser 60 månader med 
start 2016-08-01.

Uppsägning av skrivare ska ske minst 180 dagar före den avtala-
de hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång för-
längt med 12 månader. Avser 36 månader med start 2016-10-01.

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal

Not 11    Varulager

2019-06-30 2018-06-30

Donerad fastighet 0 300 000
Handelsvaror 94 628 97 717

SUMMA 94 628 397 717

Värderat till anskaffningsvärde.

Not 13    
Upplupna kostnader och  

 förutbetalda intäkter
2019-06-30 2018-06-30

Semesterlöner 1 017 801 606 603
Upplupna sociala avgifter 333 132 245 487
Postkodlotteriet 7 857 279 3 841 656
Övriga poster 360 292 222 015

SUMMA 9 568 504 4 915 761

Not 5    Personal, fortsättning

2018-07-01
-2019-06-30

2017-07-01
-2018-06-30

Styrelseledamöter 5 5

varav män 2 2

Generalsekreterare 1 1

varav män 0 0

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande  
befattningshavare



Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II      Årsredovisning 2018/2019 19



Operation Smile Sverige | Upplandsgatan 3 | 111 23 Stockholm | Tel 08-515 124 00 | operationsmile.se


