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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II, med säte i Stockholm, organisationsnummer
802426-4734, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020 07 01 – 2021 06 30.

Operation Smile Sverige
2020/2021
Ny verklighet
Operation Smile Sverige
- nya arbetssätt!
2020/2021
Allmänt om verksamheten

Operation Smile grundades 1982 av den amerikanvärlden över för att säkra tillgången till specialister som
ske plastikkirurgen Bill Magee och sjuksköterskan
plastikkirurger, narkosläkare och operationssjuksköteroch socialarbetaren
Kathyoch
Magee.
Deras engageskor och för att finna orsakerna till att 200 000 barn
Årsredovisning
förvaltningsberättelse
för
mang väcktes
när
de
under
en
resa
till
Filippinerna
räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30varje år föds med något slags spalt.
insåg vilket enormt hjälpbehov som fanns för barn
Operation Smile vill bidra till en värld där inget barn
födda med läpp-käk-gomspalt. Paret åkte hem till
saknar tillgång till vård, något som går hand i hand
USA och lade grunden för Operation Smile, som fram
med barnkonventionen och FN:s globala hållbarhetsDet har varit ett omvälvande år för alla. Ett omtumlande
till i dag har genomfört över 300 000 operationer.
mål. Säker kirurgi är en mänsklig rättighet som borde
år som också har förändrat och utvecklat oss som
Årsredovisning och förvaltningsberättelse för Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige grunfinnas tillgänglig för alla. Verkligheten är dock ofta en
medicinsk expertorganisation för alltid. De första månaderna
räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30 dades 2010 i syfte att bidra till verksamheten
annan i våra programländer – brist på elektricitet, rent
under 2020 sköt vi våra medicinska uppdrag på framtiden och växlade snabbt om
genom
finansiella
bidrag
samt
genom
rekrytering
vatten, medicinsk utrustning och personal gör vården
för att stötta sjukvården i de länder där vi arbetar, bland annat genom att förse
av nordiska medicinska volontärer. Det finansiella
undermålig och osäker. Globalt saknar fem miljarder
sjukhus med skyddsutrustning för sjukvårdspersonalen samt med respiratorer för att
stöd som Operation Smile Sverige skickar till den
människor tillgång till säker kirurgi, vilket årligen bidrar
behandla patienter med covid-19. Våra nordiska volontärer behövdes här hemma för
internationella organisationen bidrar till det fortsatta till fler dödsfall än HIV/aids, malaria och tuberkulos
att stötta sjukvården, som även här har varit under en enorm press. Vi utvecklade
arbetet med att genomföra kostnadsfria operationer sammantaget. Stigmat kring läpp-käk-gomspalt, långa
vår verksamhet för att, med näringskrämer, matpaket och hygienartiklar, nå ut till
på människor med läpp-, käk- och gomspalt (LKG)
avstånd och låg tilltro till befintlig vård är ytterligare
de av våra patienter som fått sina operationer uppskjutna, för att de skulle vara
och till att långsiktigt stärka hälsovården i resursbarriärer som hindrar människor från att söka vård.
BRUNEL FÖRE.
friska och starka nog att få en operation när vi kunde öppna operationssalarna igen.
svaga länder. Medlen används bland annat för att
Därför samarbetar vi med myndigheter samt med gloSamtidigt utvecklade vi våra digitala arbetssätt – både för att nå våra patienter
bekosta resor och logistik i samband med medicinbala och lokala civilsamhällesaktörer för att bygga upp
med psykosocialt stöd och eftervård som talövningar med logoped, men också
ska uppdrag, till verksamheten på våra kliniker och
säkra hälsovårdssystem i de länder där vi är verksamför att stärka våra utbildningar av vårdpersonal. Utvecklingen har under året gått
partnersjukhus, samt till fleråriga insatser som näma. Lokalt ägarskap och våra målgruppers inflytande
ringsprogram, psykosocialt stöd och logopedi. Därtill över verksamheten är avgörande för
mycket snabbt och vi fortsätter nu att bygga på vår vision om säker kirurgi för alla.
genomför våra volontärer i samband med uppdragen att nå framgång, inte minst för
Det gör vi genom att satsa ännu mer på att stärka utbildning av vårdpersonal i lågBRUNEL FÖRE.
vidareutbildning av lokal sjukvårdspersonal. Detta
att bryta den stigmatisering
och medelinkomstländer, satsa på mer forskning för att förebygga och behandla
för
att
våra
programländer
i
större
utsträckning
själva
som våra patienter möter. På
läpp-, käk- och gomspalt, samt arbeta tillsammans i partnerskap med lokala
Globalt saknar
ska kunna vårda och behandla sina patienter. Som en
gräsrotsnivå samarbetar vi
sjukvårdsaktörer för att stärka tillgången till säker kirurgi för dem som saknar det.
fem miljarder
del av vårt långsiktiga arbete driver vi även utbildnings- därför med ideella nätverk
Jag känner en stark tilltro till att vi tillsammans kan nå många, många fler patienter
och forskningsprogram i samarbete med lärosäten
av ambassadörer, tidigare
människor tillgång
och bygga starka globala hälsosystem som är tillgängliga för alla!
patienter eller deras förtill säker kirurgi.
äldrar, som informerar och
engagerar sina lokalsamhällen.
Genom långsiktiga insatser och
program kan vi säkerställa att spaltpatienter och andra
i behov av kirurgi får en säker operation och kvalitativ
för- och eftervård, även när vi inte själva är på plats,
och att resultaten håller över tid. Vi driver också drygt
30 permanenta kliniker i 19 länder för att kunna
erbjuda kontinuerlig och mer helomfattande vård.
Vårt arbete möjliggörs genom starka partnerskap och
engagemanget från 6 000 ackrediterade medicinska
volontärer, varav hälften är lokala, det vill säga finns
i våra programländer. Drygt 200 finns i Sverige och
övriga Norden.

Annika Billing
Generalsekreterare
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Verksamhetsåret i korthet
Väsentliga händelser under och
efter räkenskapsårets slut
När vi gick in i verksamhetsåret 20/21 hade vårt arbete redan under våren i hög grad påverkats av pandemin. Vi hoppades att om inte allt, skulle åtminstone
det mesta under hösten återgå till normalläge. Situationen kom dock, som vi vet nu när vi tittar i backspegeln, i stället att förvärras med nya smittvågor som
sköljde över världen – och med dem nya utmaningar.
Samtidigt som våra större, internationella uppdrag var
fortsatt ställda på paus trädde ett stort antal av våra
lokala medicinska volontärer i bland annat Vietnam,
Kina, Egypten, Mexiko, Ecuador, Colombia och Guatemala in och genomförde mindre uppdrag på egen
hand, givetvis under strikta coronarutiner.

Coronapandemin påverkar alla, men i synnerhet våra
patienter som redan hör till de mest utsatta och
sårbara. De anpassningar som vi initierade under
våren, utifrån den nya verklighet som rådde, gjorde
att vi pandemin till trots kunde fortsätta vårt viktiga
arbete – alltid med våra patienters bästa i fokus. Vi
utökade våra samarbeten med lokala sjukhus i syfte
att förbättra patientsäkerheten och samtidigt säkerställa att vårdpersonalen fick skydd och stöd; exempelvis donerade vi respiratorer, övervakningsskärmar,
skyddsutrustning och hygienartiklar. Vi ställde om
våra utbildningar för vårdpersonal till digitala kanaler
för att på ett effektivt sätt kunna fortsätta dessa.
Vi vidareutvecklade vården och omsorgen av våra
spaltpatienter inom näring och hygien för att de skulle vara starka nog att kunna få en säker operation
så fort det blev möjligt. På Madagaskar, där många
redan lever på svältgränsen, har vi rest runt i hårt

vi glädjen att skicka vår norske narkosläkare Mårten
Sandberg till Dominikanska republiken. Givetvis är två
nordiska volontärer ute i fält ett klent årsfacit, men vi
gläds åt att det blev några alls och ser nu framtiden an
med tillförsikt!
Under pandemin har köerna med patienter vuxit sig
långa och framför oss har vi ett digert arbete. Våra
volontärers engagemang består tack och lov, liksom
våra givares; pandemin till trots slog vi 2020/2021
nytt insamlingsrekord och för detta är vi givetvis både
glada och stolta. Vi är enormt tacksamma för givarnas
Årsredovisning
och förvaltningsberättelse
stöd och för
det fortsatta förtroende
vi fått, trots dessa för
räkenskapsåret
2020-07-01
2021-06-30
svåra tider. Tillsammans förändrar vi barns–liv!

Operation Smile Sverige
2020/2021
Operation Smile Sverige
Tina Nordström ny ambassadör
2020/2021

drabbade regioner för att leverera näringskrämer till
de minsta samt matpaket till deras familjer. Vi driver
även under normala omständigheter näringsprogram,
men under pandemin har vi utökat dem, dels genom
uppsökande verksamhet, dels genom att anställa en
global näringsexpert som nu tar fram en global strategi, metoder och verktyg för detta viktiga område.

Totalt tros 7 miljoner människor leva med en obehandlad spalt, varav 5 miljoner i våra programländer.
I pandemins spår har Årsredovisning
köerna av patienter
väntar
ochsom
förvaltningsberättelse
för
på en operation vuxit.räkenskapsåret
Samtidigt har det2020-07-01
faktum att – 2021-06-30
stora delar av världen lamslagits fört med sig en våg
av innovation som på sikt kan hjälpa många drabbade. Ett fantastiskt exempel är språkträning online.
Den som är född med gomspalt har ofta svårt att göra
sig förstådd och språkträning är en mycket viktig del
av vården. När vi tvingades stänga våra kliniker, där
barnen annars träffar våra logopeder, sjösattes ett
nytt, innovativt projekt med digitala konsultationer.
Språkträningen, som sker via dator eller mobiltelefon,
innehåller övningar, lekar och sånger, allt anpassat
efter barnens ålder. Denna vård är ofta helt avgörande för barnens språkutveckling. ”Logopedi online” har
visat sig fungera mycket väl och är en lösning som vi
BRUNEL FÖRE.
tar med oss även i framtiden.

I april tackade tv-kocken, kokboksförfattaren och programledaren Tina Nordström ja till att bli ambassadör
för Operation Smile Sverige.

Våra lokala volontärer i våra programländer har under
det senaste året i mångt och mycket burit vår kärnverksamhet genom att arrangera mindre uppdrag
med spaltoperationer och annan omsorg. Våren 2021
kunde några av våra internationella volontärer, med
högt efterfrågade kompetenser, äntligen resa ut för
att delta på lokala uppdrag. När det första internationella uppdraget efter pandemins utbrott genomfördes
i Guatemala i april var vår svenska plastikkirurg Petra
Peterson på plats, och bara några veckor senare hade

Sedan 2016 är journalisten och författaren Malou von
Sivers, vars dotter föddes med gomspalt, ambassadör
för Operation Smile Sverige. Hon kvarstår i rollen, men
får nu alltså sällskap.

”Jag vet att det i många länder handlar om liv och död,
att konsekvenserna av en obehandlad spalt kan bli
fruktansvärda. En operation som kan förändra ett helt
liv kan Operation Smiles volontärer genomföra på bara
en timme. Det är ju ingenting! Om jag kan göra mitt
för att upplysa om detta så känns det bra”, sa Tina
vid tillkännagivandet och poängterade att hon tänker
långsiktigt när hon väl engagerar
sig i något. Kanske
BRUNEL FÖRE.
kommer delar av Tinas engagemang sig av att hennes
bästa vän och närmsta kollega, Benny Cederberg,
föddes med läpp-käk-gomspalt och genom åren har
genomgått ett stort antal operationer. Även han kommer att engagera sig och bidra till att sprida kunskap
om Operation Smiles arbete.

Årets insamling
Trots den pågående coronapandemin har givarviljan
varit intakt och vi har kunnat se ett fortsatt stort
engagemang och en fortsatt stor generositet från
våra givare.
Under året har vi regelbundet skickat ut postala insamlingsbrev till våra befintliga givare. Bilagor i utvalda veckotidningar har visat sig vara en framgång vad
gäller att hitta nya givare och vi har även haft fortsatt
stort fokus på månadsgivande under verksamhetsåret.
Under hösten genomförde vi kampanjen “Mer än ett leende” ihop med den externa byrån Reform Act. Syftet
var att belysa att LKG är mycket mer än ett estetiskt
problem; att det ofta leder till undernäring och utanför-

skap och att man som månadsgivare är med och räddar liv. Såväl tv-reklam som digitala kampanjer bidrar
till att stärka vårt varumärke och under våren visade
en undersökning glädjande nog att hela 55 procent av
svenskarna vid hjälpt kännedom känner till vår organisation (Novus, mars 2021).
De fysiska insamlingsbreven genererar fortsatt de
absolut största intäkterna. Det är samtidigt positivt
att notera att regelbundet givande utgör en allt större
del av intäkterna samt att nyrekryteringen av givare
fortsätter i stadigt tempo. För oss är detta bevis på att
vi gör ett bra arbete.
Av årets totala intäkter kommer 132,1 miljoner kronor,
79 procent, från privatpersoner. Antalet gåvor från
privatpersoner ökade med 17 procent jämfört med
föregående år.
Trots att vi på grund av pandemin var tvungna att ställa in alla våra planerade event för filantroper har vi sett
en stor generositet även från denna grupp. Många har
valt att ge genom aktiedonation vilket kan härledas
till de samarbeten vi under året haft med tidningarna
Connoisseur och Dagens Industri.
Antalet gåvor från företag dök
drastiskt under verksamhetsårets första halva, helt i linje
med övriga branschen som,
till följd av pandemin, såg
en nedgång för företagsgåvor. Ett nytt partnerskap
med Mölnlycke i kombination med en lyckad julkampanj resulterade ändå i en
ökning på 23 procent, jämfört
med föregående år.

Antalet
gåvor från privatpersoner ökade med

17%
under året
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BRUNEL FÖRE.

Under året har Operation Smile Sverige övertagit
Mölnlycke som partner från Operation Smile Inc. Partnerskapet har på mindre än ett år utvecklats till att bli
en stor del av deras CSR-arbete. Under tre års tid ska
vi nu arbeta tillsammans i Cebu, Filippinerna, för att
erbjuda 10 000 patienter tillgång till säker kirurgi.
Karo Pharma har under året gått från ett filantropiskt
givande till ett integrerat partnerskap där vi har arbetat tillsammans i kampanjen #SmileChallenge samt
med Karo Pharmas produktsortiment i butik. Vi har
även genomfört aktiviteter på viktiga event, så som
”Så skapar social hållbarhet affärsnytta”, på Dagens
Industris plattform. Glädjande att se är att Karo Pharma från och med räkenskapsåret 21-22 går in i ett
flerårigt samarbete med Operation Smile i syfte att
stärka kapaciteten lokalt i vårt arbete med näringsprogram i Filippinerna.
Svenska Postkodlotteriet har under året beviljat Operation Smile Sverige 14,9 miljoner kronor för ett fyraårigt logopediprojekt i Ghana. Målet är att skapa en
hållbar vårdlösning för de tusentals barn som, främst

på grund av spalt, saknar ett fungerande tal. Genom
mobila kliniker ska befolkningen i två av Ghanas fattigaste regioner erbjudas logopedisk vård,
enFÖRE.
vård som
BRUNEL
aldrig tidigare funnits här. Projektet ska även stötta
en nystartad masterutbildning i logopedi, träna lokala
hälsoarbetare och erbjuda hela byar språkutvecklande
workshops. Målet är att säkerställa tillgång till logopedisk vård i hela landet och bidra till att minska stigmat
kring kommunikationsnedsättning. Projektet drar i
gång i juli 2021.
Under 2020 utlyste Svenska Postkodlotteriet en möjlighet att få utökat stöd med syftet att förstärka eller
återuppta verksamhet som drabbats hårt av pandemin. Beviljat stöd baserades på sökande organisations basstödsnivå, vilket innebar att Operation Smile
Sverige erhöll 1,2 miljoner kronor. Medlen användes
under första halvan av 2021 och möjliggjorde inköp
av skyddsutrustning för att våra volontärer och vår
personal på ett säkert sätt skulle kunna återuppta
verksamhet som tvingats på paus under pandemin.
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Finansiering av verksamhet

Resultat och ställning

Under året har Operation Smile Sverige, tack vare sina
givare, kunnat finansiera program i följande länder:

Intäkter
TOTALA INTÄKTER
Under året uppgick de totala in5%
täkterna till 167,8 miljoner kronor,
PRIVATPERSONER
5%
en ökning med 10 procent jämTESTAMENTEN
fört med föregående år (152 Mkr).
STORA GÅVOR
6%
Största delen av ökningen består
FÖRETAG
av en fortsatt positiv utveckling
av gåvor från allmänheten samt
POSTKODLOTTERIET
Årsredovisning och förvaltningsberättelse
från partners.
FÖRENINGAR för
& FÖRSAMLINGAR

Operation Smile Sverige
2020/2021
Operation Smile Sverige
2020/2021

FILIPPINERNA

MADAGASKAR

PARAGUAY

GHANA

MALAWI

PERU

GUATEMALA

MAROCKO

RWANDA

INDIEN

MOÇAMBIQUE

VENEZUELA

JORDANIEN

MYANMAR

VIETNAM

KENYA

NICARAGUA

KONGO

PALESTINA

Typen av program spänner från våra permanenta
kliniker i bland annat Marocko och Filippinerna till
nutritionsprogram i Ghana och Madagaskar samt
lokala uppdrag i exempelvis Venezuela och Guatemala. Just Guatemala var det land till vilket vi kunde
skicka vår första nordiska volontär, plastikkirurgen
Petra Peterson, efter pandemins utbrott. Under detta
pandemipräglade verksamhetsår har vi också sett en
fortsättning på specialistutbildningen av plastikkirurger
i Rwanda, ett projekt finansierat av Postkodlotteriet,
som löper på även nästa verksamhetsår. Operation
Smile Sverige har också finansierat skyddsutrustning
till våra partners i våra programländer samt till per-

9%

1%

74%

räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30

0% STIFTELSER & OFFENTLIG SEKTOR

sonal på våra permanenta kliniker. Även det digitala
logopediprogrammet i Latinamerika (se ovan) finansieÅrsredovisning
och förvaltningsberättelse för
ras med hjälp av svenska
givares pengar.
Kostnader
räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30
De totala kostnaderna uppgick
Programverksamheten globalt styrs från Operation
under verksamhetsåret till
Smile Inc., men alla program som finansieras av Opera165,2 miljoner kronor. 128,7 miltion Smile Sverige godkänns av den svenska styrelsen.
joner kronor, 78 procent, använOperation Smile Sverige erhåller kontinuerlig återdes för ändamålet, 32,8 miljoner
rapportering kring programspenderingen från Operakronor, 20 procent, användes till
tion Smile Inc. och eventuella omallokeringar måste
insamling och 3,7 miljoner kronor,
godkännas av Operation Smile Sverige. Vidare erhåller
2 procent, användes till adminisOperation Smile Sverige årsvis en skriftlig rapport över
BRUNEL FÖRE.
tration.
Det
innebär
att
Operation
alla program finansierade med svenska medel.
Smile Sverige har kunnat öka
finansieringen av ändamålsverksamheten med 18 procent jämfört med föregående år.

2%

TOTALA KOSTNADER

20%

ÄNDAMÅLSKOSTNADER
INSAMLINGSKOSTNADER
ADMINISTRATIONSKOSTNADER

78%

BRUNEL FÖRE.

Årets resultat
Det finansiella resultatet uppgår till 2,1 miljoner kronor.

Nyckeltal
SARBAN FÖRE.

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL ANGER MINI- OCH MAXNIVÅER FÖR FÖLJANDE NYCKELTAL:
NYCKELTAL %

OPERATION SMILE SVERIGE

MINI/MAX-NIVÅER

ADMIN- OCH INSAMLINGSKOSTNADER/TOTALA INTÄKTER

22%

25%

INSAMLINGSKOSTNADER/MEDEL FRÅN ALLMÄNHETEN

23%

25%

ÄNDAMÅLSKOSTNADER/TOTALA INTÄKTER

77%

75%
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Finansiell utveckling 2015-2020

ändamålsenliga lokaler där vi kan erbjuda medarbetarna olika typer av miljöer, såsom tysta rum, kreativa
rum och platser att samlas i helgrupp.

180 000

En medarbetarundersökning med frågor om samarbete, arbetsmiljö och trivsel genomförs årligen. Vi
har under året haft workshops bland annat kring hur
vi förebygger kränkande särbehandling och sexuella
trakasserier.

160 000

attraktiv arbetsgivare och erbjuda flexibilitet för sina
medarbetare. Samtidigt är vi tydliga med hur vi arbetar
på bästa sätt för att uppnå våra mål. Tillgänglighet är
en förutsättning för service utåt till givare, volontärer
och övriga intressenter och avgörande för samarbetet
internt. Inom alla arbetsgrupper ska en dialog finnas
mellan chef och medarbetare, angående tillgänglighet
och flexibilitet, för att på bästa sätt säkerställa ett hållbart arbetsliv för alla.

Operation Smile Sverige
2020/2021
Operation Smile Sverige
2020/2021

140 000

Operation Smile verkar i en global miljö och med
Resor i tjänsten ska styras mot kostnadseffektiva,
krav på att arbeta så effektivt som möjligt. Organimiljöanpassade och säkra val och med billigast möjliga
sationen är
spridd i mångaoch
länder
och tidszoner. Vi
Årsredovisning
förvaltningsberättelse
för
alternativ.
strävar efter
att hantera den2020-07-01
utmaning det–medför,
räkenskapsåret
2021-06-30
med kommunikation via tekniska hjälpmedel och den
Operation Smile har Tjänstemännens kollektivavtal
ökade tillgänglighet det ger. Organisationen vill vara en via Fremia.

120 000
100 000
80 000
60 000

Årsredovisning och förvaltningsberättelse för
räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30

40 000
20 000
0

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

SARBAN EFTER.
BRUNEL FÖRE.

Totala intäkter

Ändamålskostnader

Insamlingskostnader

Administrationskostnader

Placeringspolicy
Operation Smile Sverige 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 2,4 miljoner kronor mottagits och avyttrats. Vi har
även mottagit fastigheter under året som vi avyttrat
och erhållit 1,266 miljoner kronor för.

Förväntad framtida utveckling
WHO uppskattar att fem miljarder människor saknar
tillgång till säker kirurgi. Sju miljoner tros leva med en
obehandlad spalt, varav 5 miljoner i våra programländer. För att minska dessa höga tal har Operation Smile
som global strategi att under de närmaste tio åren
öka tillgången till kvalitativ vård för en miljon patienter
födda med spalt, eller som lider av andra grundläggande och akuta kirurgiska tillstånd, och därmed förbättra
deras livskvalitet och möjlighet till egen försörjning.

BRUNEL FÖRE.

Detta ska ske genom direkt patientvård, kapacitetsförstärkning av hälsosystem, forskning och innovation
samt genom förstärkning av vår interna kapacitet.
Operation Smile Sverige stöttar denna utveckling med
finansiella medel, genom flerårig finansiering till specifika programländer, samt med resurser i form av medarbetare och medicinska volontärer. Genom att arbeta
kapacitetsstärkande i våra programländer ser vi stora
möjligheter att bygga långsiktiga partnerskap med
såväl lokala sjukhus som med aktörer i Sverige, såsom
företag, stiftelser och fonder. På detta sätt säkrar vi en
flerårig finansiering.

Hållbarhetsupplysningar
Vi strävar efter att vara en arbetsplats där medarbetarna har ett hållbart arbetsliv såväl fysiskt som psykiskt,
och vi har ett kontinuerligt och systematiskt arbetsmiljöarbete med en nära dialog mellan ledning och
arbetsmiljöombud. Under året har vi flyttat till nya mer
This file is sealed with a digital signature.
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Förvaltning och organisation

Medicinsk referensgrupp

Kansli
Det operativa arbetet på kansliet leds av generalsekreteraren som rapporterar till styrelsen. Kansliet bestod
vid bokslutsdatum av 24 medarbetare.

Operation Smile Sveriges styrelse
Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sveriges
styrelse består av fyra ordinarie ledamöter, samt
en adjungerad. Styrelsen väljer själv nya ledamöter.
Inför varje tillsättning tas en kravspecifikation fram
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 referensgruppen (se nedan)
är adjungerad i styrelsen. Styrelseledamöterna arbetar
utan arvode och har under året sammanträtt vid
6 tillfällen.

Styrelse
Maria Grimberg, ordförande

Maria Grimberg är sedan 2019
kommunikationsdirektör på NCC.
Hon har även lång erfarenhet
inom strategisk kommunikation
från JKL och MSL Group. Maria har
varit ledamot av Operation Smile Sveriges
styrelse sedan starten 2010 och är sedan
2014 styrelsens ordförande.

Malin Hakelius

Malin Hakelius är specialist i
plastikkirurgi, överläkare och
ansvarig för den kraniofaciala
kirurgin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Största delen
av hennes kliniska arbete består
av behandling av patienter med läpp-, käk- och
gomspalt. Malin har bedrivit experimentell forskning
om munhålecancer och disputerade 2014. Hennes
fortsatta forskning är främst klinisk och inriktad på
kraniofaciala missbildningar. Malin har varit en av
Operation Smiles medicinska volontärer sedan starten och har varit ute på uppdrag ett flertal gånger.
Våren 2017 valdes Malin in som ordinarie ledamot i
Operation Smile Sveriges styrelse, efter att ha varit
suppleant sedan starten.

Alexander Jamal

Alexander Jamal är ansvarig för
det amerikanska medieteknikbolaget Megaphone TV i EMEA.
Han har arbetat inom media under
många år, bland annat som producent på TV4:s Samhällsredaktion, som ansvarig för
utveckling av digitala tjänster på Bonnier R&D samt
som affärschef på produktionsbolaget Eyeworks.
Alexander är en av de ursprungliga ledamöterna i
Operation Smile Sveriges styrelse.

Bill Magee

För att ta till vara på volontärernas kompetens och
erfarenheter inrättade Operation Smile Sverige vid
starten en medicinsk referensgrupp vars uppgift är
att verka för förbättringar av verksamheten samt
vara rådgivande i medicinska frågor. Den medicin-

ska referensgruppens sammansättning ska bestå
av experter inom området LKG med särskilt fokus
på barn. Under året har följande personer ingått i
medicinska referensgruppen:

Operation Smile Sverige
2020/2021
Operation Smile Sverige
2020/2021

Dr Bill Magee är en ledande
Årsredovisning och förvaltningsberättelse för
kraniofacial plastikkirurg i USA
räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30
och den som år 1982 grundade
Operation Smile tillsammans med
sin hustru Kathy Magee. Han har
publicerats i ett antal medicinska
tidskrifter och tilldelats titeln hedersdoktor vid sex
universitet i USA. Bill är i dag CEO (vd) för Operation
Smile Inc. med huvudsäte i Virginia Beach, USA.
Bill valdes in i Operation Smile Sveriges styrelse
hösten 2013.

Patrik Boivie – plastikkirurg, Ordförande i medicinska referensgruppen

Agneta Marcusson – övertandläkare ortodonti, Universitetssjukhuset Linköping

Chris Cressy – överläkare anestesi- och intensivvård, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Årsredovisning
ochinom
förvaltningsberättelse
Jessica Westman
– ST-läkare
neonatalmedicinska,för
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30

Malin Ivarsson – specialistbarnsjuksköterska, neonatalavdelningen Regionsjukhuset, Halmstad
Liisi Raud Westberg – logoped, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Maria Larsson – operationssjuksköterska, operationsenheten Ljungby lasarett, Region Kronoberg

BRUNEL FÖRE.

Patrik Boivie, adjungerad

Som ordförande i Operation Smile
Sveriges medicinska referensgrupp är Patrik Boivie adjungerad
BRUNEL FÖRE.
i styrelsen. Patrik är specialist
i plastikkirurgi och arbetar med
läpp-, käk- och gomspaltskirurgi på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Patrik
disputerade 2005 vid Norrlands universitetssjukhus
i Umeå, där han också genomgått sin specialistutbildning i plastikkirurgi. Patrik har varit engagerad i
Operation Smile sedan 2011, då han som ST-läkare
erhöll Stryker Fellowship och var i Peru. 2012/13 var
Patrik anställd av Operation Smile International och
arbetade i nio månader på Guwahati Comprehensive
Cleft Care Centre (GC4) i Indien. Patrik har därefter
varit fortsatt engagerad i Operation Smile och deltagit
på en rad uppdrag. Sedan 2018 ingår han i Operation
Smile Sveriges medicinska referensgrupp.

JHELEEN OCH
ANDREA FÖRE.
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Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

NOT

Förändring av eget kapital
BALANSERAT
KAPITAL

TOTALT EGET
KAPITAL

0

6 789 254

6 789 254

-732 990

-732 990

6 056 264

6 056 264

12 717 869

12 717 869

18 774 133

18 774 133

2 146 331

2 146 331

20 242 158

20 242 158

Årets resultat
EGET KAPITAL 2019-06-30
Årets resultat
EGET KAPITAL 2020-06-30
Årets resultat
EGET KAPITAL 2021-06-30

Operation Smile Sverige samlar företrädesvis in icke villkorade gåvor. Därför är ingen del av det samlade egna kapitalet öronmärkt för
Årsredovisning och förvaltningsberättelse
ett visst ändamål utan kan disponeras fritt inom ramen för stiftelsens ändamål.

för
räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

STIFTELSENS INTÄKTER

Operation Smile Sverige
2020/2021
Operation Smile Sverige
2020/2021

ÄNDAMÅLSBEST. MEDEL
EGET KAPITAL 2018-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

Gåvor
Övriga verksamhetsintäkter

3
4

SUMMA STIFTELSENS INTÄKTER

167 582 320
173 606

151 718 610
274 465

167 755 926

151 993 075

-128 721 065
-32 848 817
-3 676 675

-108 701 382
-26 773 131
-3 761 054

2 509 369

12 757 508

-12 551

-20 283

-12 551

-20 283

2 496 817

12 737 225

-350 486

-19 356

2 146 331

12 717 869

VERKSAMHETSKOSTNADER

Ändamålskostnader
Årsredovisning och förvaltningsberättelse för
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30 5, 6

VERKSAMHETSRESULTAT

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7

SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Skatt

8

ÅRETS RESULTAT

BRUNEL FÖRE.

JHELEEN OCH
ANDREA EFTER.

BRUNEL FÖRE.
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Balansräkning

Noter
NOT

2021-06-30

2020-06-30

Tillgångar

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

9

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

10

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos Operation Smile Inc
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

1 706

468 050

148 000

640 970

149 706

Fritt eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat

18 095 827
2 146 331

6 056 264
12 717 869

SUMMA EGET KAPITAL

20 242 158

18FÖRE.
774 133
BRUNEL

3 441 958
65 073 868
376 747
676 444
8 685 666

4 177 279
34 031 509
33 678
1 440 025
9 679 391

78 254 684

49 361 882

98 496 842

68 136 015

0

0

KORTFRISTIGA SKULDER

13

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
EJ BOKFÖRT RESULTAT

14

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

Årsredovisning och förvaltningsberättelse för

En funktionsindelad resultaträkning enligt GIVA:s
Till ändamålskostnader räknas även de till ändaräkenskapsåret
2020-07-01 har
– 2021-06-30
styrande riktlinjer
för årsredovisningsmall
använts,
målskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderdär en uppdelning av verksamhetens kostnader gjorts
66 023
83 191
na, och kostnader för administration som uppstår som
mellan
ändamålskostnader,
insamlingskostnader
och
en direkt följd av ett projekt inom ändamålet.
66 023
83 191
administrationskostnader.
Insamlingskostnader
273 014
0
Årsredovisning
och förvaltningsberättelse
för INTÄKTSREDOVISNING
Med insamlingskostnader avses direkta kostnader för
1 056 104
1 051 152
räkenskapsåret
2020-07-01
–
2021-06-30
insamlingsarbetet. Dessa kostnader innefattar den
777 311
1 083 779
Resultaträkningen
del av lönekostnaden som relaterar till arbetet med
2 106 429
2 134 931
VERKSAMHETSINTÄKTER
insamling, samt kostnader för insamlingsaktiviteter,
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som
95 683 420
65 768 187
kampanjer, utskick och givarregister. Hit hör även kosterhållits
eller
kommer
att
erhållas.
97 855 872
67 986 309
nader för utskick av information om möjligheten att
bidra som skickas till givarna. Samtliga insamlingsaktiInsamlade medel
98 496 842
68 136 015

EGET KAPITAL

12

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1 (K3) samt GIVA:s styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk insamlingskontroll.
Principerna är oförändrade jmf med fg år.

Operation Smile i Sveriges ändamål enligt våra stadgar
och föreskrifter. Dessa ska enligt Svensk Insamlingskontroll utgöra minst 75 procent av de totala intäkterna. Under verksamhetsåret uppgick ändamålskostnaderna till 80 procent av de totala intäkterna.

Operation Smile Sverige
2020/2021
Operation Smile Sverige
2020/2021
172 920

Eget kapital och skulder

Leverantörsskulder
Beviljade ej utbetalda medel
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från
allmänheten, företag, organisationer
samt privata och
BRUNEL FÖRE.
ideella fonder och stiftelser. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, värdet av
skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel
med gåvobevis.
Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan
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

Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som en organisation
erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats
med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om
villkoret inte uppfyllts.

VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som har
direkt samband med att uppfylla Insamlingsstiftelsen

IRIS FÖRE.

viteter utvärderas noggrant ur ett ekonomiskt perspektiv, det vill säga att avkastningen på investeringen når
uppsatta mål. Insamlingskostnader ska enligt Svensk
Insamlingskontrolls riktlinjer inte överstiga 25 procent
av insamlade medel från allmänheten. Operation Smile
Sveriges insamlingskostnader uppgår till 21 procent av
insamlade medel från allmänheten.
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Administrationskostnader
Administrationskostnader är kostnader som är nödvändiga 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
redovisning, revision, styrelsesammanträden, administrativ personal etc. Operation Smile Sveriges totala
kostnader för administration och insamling motsvarar
21 procent av totala intäkter, vilket uppfyller Svensk
Insamlingskontrolls högsta rekommenderade nivå på
25 procent.

LEASING

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

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att
de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

INKOMSTSKATTER

Not 3 Insamlade medel

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

Inga väsentliga bedömningsposter finns.
2020-07-01
2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

Operation Smile Sverige
2020/2021
Operation Smile Sverige
2020/2021

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 avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

GÅVOR OCH BIDRAG SOM REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN

Allmänheten
Allmänheten, testamenten
Allmänheten, stora gåvor
Företag
Andra organisationer
Årsredovisning och förvaltningsberättelse för
Postkodlotteriet
Externa stiftelser
och fonder
räkenskapsåret
2020-07-01 – 2021-06-30

124 549 883
9 992 621
7 546 733
8 094 389
1 662 056
12 000 000
614 443

102 782 382
11 849 419
8 330 000
6 572 619
3 596 227
12 000 000
6 260 367

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

SUMMA

164 460 125

151 391 014

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt,
redovisas i resultaträkningen
om inte och
skatten
än
Årsredovisning
förvaltningsberättelse
för
hänförlig till en händelse
eller
transaktion
som
redoräkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30
visas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas
mot eget kapital.

BIDRAG SOM REDOVISAS SOM INTÄKT
Bidrag från postkodlotteriet

3 122 195

327 597

SUMMA

3 122 195

327 597

0

0

0

0

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen
Bidrag som redovisats som intäkt (exkl. offentliga bidrag)

164 460 125
3 122 195

151 391 014
327 597

SUMMA INSAMLADE MEDEL

167 582 320

151 718 611

2020-07-01
2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

4 423
161 760
7 425

5 744
262 320
6 396

173 608

274 460

OFFENTLIGA BIDRAG
SUMMA

Balansräkningen
TOTALA INSAMLADE MEDEL BESTÅR AV FÖLJANDE

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för
förbättringar 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 tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas
i förekommande fall tillgångens restvärde.

BRUNEL FÖRE.

IRIS EFTER.

Not 4 Övriga verksamhetsintäkter
BRUNEL FÖRE.

Valutakursvinster sända bidrag Operation Smile Inc.
Försäljning halsband
Övriga ersättningar och intäkter

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer
av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider
tillämpas:
Datorer, maskiner och andra
tekniska anläggningar

3 år

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

FORDRINGAR

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt inkl ev fordringar i
utländsk valuta.

VARULAGER

Varulagret har värderats till det lägsta av dess
anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde
på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses
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Not 5 Personal

Not 8 Skatt på årets resultat
2020-07-01
2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

24
5

24
5

934 906
10 160 575

887 367
9 384 379

11 095 481

10 271 746

4 683 988
1 011 257
-1 011 257

3 870 549
951 462
-951 462

15 779 469

14 142 295

MEDELANTALET ANSTÄLLDA
Medelantalet anställda
Varav män
LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Generalsekreterare
Övriga anställda
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
TOTALA LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER OCH PENSIONSKOSTNADER
KÖNSFÖRDELNING BLAND STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Styrelseledamöter
varav män
Generalsekreterare
varav män

2021-06-30

-2020-06-30

Aktuell skatt
Justering avseende tidigare års skatt, 2019/2020

94 091
256 395

19 356
0

TOTALT REDOVISAD SKATT

350 486

19 356

2021-06-30

-2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

34 294
201 189

34 294
0

och förvaltningsberättelse
UTGÅENDE Årsredovisning
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

235 483

34 294

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-32 588
-29 975

-25 724
-6 864

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-62 563

-32 588

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

172 920

1 706

2021-06-30

-2020-06-30

Operation Smile Sverige
2020/2021
Operation Smile Sverige
2020/2021
Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

4

4

0

0

för
räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30

Årsredovisning
och förvaltningsberättelse
för
2
2
1
1 – 2021-06-30
räkenskapsåret
2020-07-01
Not 10 Andra långfristiga fordringar

Ingen ersättning har utgått till styrelsen. Något avtal om avgångsvederlag föreligger ej.
Våra medicinska volontärer arbetar helt ideellt framför allt ute i fält men även genom att sprida kunskap om vårt arbete genom föredrag för allmänheten. Under 20-21 har vi, på grund av pandemin, endast haft möjlighet att skicka ut två volontärer under sammanlagt 13 dagar. Utöver det har vi en medicinsk referensgrupp och en volontärgrupp som arbetar ideellt. Medicinska referensgruppen
har haft två möten under året och volontärgruppen har sammanträtt tre gånger.

Deposition lokal, Livsmedelarbetarförbundet
Deposition lokal, Citykyrkan i Stockholm

148 000
320 050

148 000
0

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

148 000

148 000

Not 6 Operationella leasingavtal

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-06-30

-2020-06-30

513 234
0
264 077

222 853
505 992
354 934

777 311

1 083 779

2021-06-30

-2020-06-30

65 073 868

34 031 509

65 073 868

34 031 509

2021-06-30

-2020-06-30

1 453 400
476 155
6 509 174
246 937

1 256 681
390 386
7 529 682
502 642

8 685 666

9 679 391

2021-06-30

-2020-06-30

468 050

148 000

468 050

148 000

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingsavtal (hyresavtal lokal)

Förfaller till betalning inom 1 år
Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år
Förfaller till betalning senare än 5 år

BRUNEL FÖRE.

2020-07-01
2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

333 739
5 267 923
1 962 863

389 402
29 639
0

7 564 525

BRUNEL FÖRE.

419 041

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

1 471 824

933 414

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

1 471 824

933 414

Uppsägning av hyreskontraktet ska ske minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje
gång förlängt med 3 år. Gäller tom 2027-12-31.
Uppsägning av lagerlokal ska ske minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång
förlängt med 3 år. Gäller tom 2024-03-31.
Uppsägning av frankeringsmaskin ska ske minst 6 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje
gång förlängt med 12 månader. Avser 60 månader med start 2021-03-31.
Uppsägning av skrivare ska ske minst 180 dagar före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med 12 månader. Avser 48 månader med start 2019-10-01.

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
Valutakursförluster
Övriga räntekostnader

2020-07-01
2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

7 756
4 795

17 396
2 887

12 551

20 283

Förutbetalda hyror
Kortfristig placering
Övriga poster

Not 12 Beviljade ej utbetalda medel
Beviljade ej utbetalda medel, Operation Smile Inc.

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlön
Upplupna sociala avgifter
Postkodlotteriet
Övriga poster

Not 14 Ställda säkerheter
Garantiförbindelse, hyresavtal
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