
OPERATION SMILE 
SVERIGE 2021/2022
Årsredovisning och förvaltningsberättelse 

för räkenskapsåret 2021-07-01–2022-06-30



Honoré / före

Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II
Org.nr 802426-4734

3

Honoré, 6 år, på Madagaskar,
efter operationen

Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II
Org.nr 802426-4734

4

På omslaget: 
Françoise Mukagaju, Rwandas första 

kvinnliga plastikkirurg, utbildad 
med stöd av Operation Smile

Förvaltningsberättelse             s. 5 

Resultaträkning             s. 17

Balansräkning              s. 18

Noter               s. 19

Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i svenska kronor (SEK).

Uppgifter inom parentes avser föregående år.

INNEHÅLL



Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II
Org.nr 802426-4734

5

I år är det 40 år sedan Operation Smile grundades i USA 

och sedan dess har våra fantastiska volontärer genom-

fört drygt 300 000 operationer i resurssvaga länder. 

I samband med jubileet går vi in i en otroligt spännande 

fas med högt satta mål för de kommande tio åren. 

Vårt ambitiösa och globala mål är att öka tillgången till 

vård för en miljon människor. Det inbegriper såväl barn 

och vuxna födda med läpp-käk-gomspalt som andra 

människor som saknar tillgång till säker kirurgi. Vi ska 

nå dit genom att öka vårt fokus på social hållbar utveck-

ling och stärka sjukvården i våra programländer. 

Det har varit ännu ett turbulent år med covid och krig i 

vårt närområde. Det är oroliga och utmanande tider runt 

om i världen med konflikter, svält, klimatförändringar 

och brist på sjukvård. Vi behöver alla bidra till en 

tryggare och bättre värld. Trots svåra tider för många 

har våra fantastiska givare glädjande nog fortsatt att 

öka sitt givande. Det innebär att vi kan operera ännu 

fler människor och stärka rätten till säker 

kirurgi globalt. Vårt fokus framöver är 

att effektivt operera bort vårdköerna 

samtidigt som vi bygger upp kompetens 

lokalt genom att utbilda sjukvårds-

personal och stärka hälsosystem. Med 

vår expertis inom säker kirurgi och hel-

täckande vård inriktad på läpp-käk-

gomspalt ökar vi kapaciteten inom livs-

förändrande kirurgi på de platser där 

det behövs som mest. Starka partner-

skap med globala, lokala och svenska 

aktörer är avgörande för att nå fram-

gång och resultat som håller över tid. 

Tillsammans med våra givare och 

volontärer möjliggör vi en ny framtid 

för tusentals barn och vuxna det 

kommande året.

Annika Billing, generalsekreterare 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II får härmed 

avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01–2022-06-30.

fattande vård. Genom världens största forsknings-

studie på riskfaktorer för spalt, som genomförts 

i låg- och medelinkomstländer, söker vi finna 

orsakerna till att 200 000 barn varje år föds med 

denna typ av ansiktsmissbildning.

Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige 

grundades 2010 i syfte att bidra till verksam heten 

genom finansiellt stöd samt genom re kryt-

ering av medicinska volontärer från Norden som 

bidrar med kunskap och expertis. Medlen som 

Operation Smile Sverige skickar till den inter-

nationella organisationen bidrar till det fortsatta 

arbetet med att genomföra kostnadsfria opera-

tioner på människor med läpp-käk-gomspalt och 

till att långsiktigt stärka hälsovården i resurssvaga 

länder. Medlen används bland annat för att be-

kosta resor och logistik i samband med medicinska 

uppdrag, till verksamheten på våra kliniker samt 

till fleråriga insatser inom nutrition, psykosocialt 

stöd och logopedi. 

Kirurg Françoise Mukagaju, Rwanda

Operation Smile grundades 1982 av den ameri-

kanske plastikkirurgen Bill Magee och sjukskö-

terskan och socialarbetaren Kathy Magee. Deras 

engagemang väcktes när de under en resa till 

Filippinerna insåg vilket enormt hjälpbehov som 

fanns för barn födda med läpp-käk-gomspalt 

(LKG). Paret åkte hem till USA och lade grunden 

till Operation Smile. 

Hälsa är en grundläggande del av de mänskliga 

rättigheterna. Operation Smile vill bidra till en 

värld där inget barn saknar tillgång till vård och 

säker kirurgi, något som går hand i hand med 

Barnkonventionen och FN:s globala hållbarhets-

mål. Verkligheten är dock ofta en annan i våra 

programländer: brist på elektricitet, rent vatten, 

medicinsk utrustning och personal gör vården 

undermålig och osäker. Globalt saknar fem mil-

jarder människor tillgång till säker kirurgi, vilket 

årligen bidrar till fler dödsfall än hiv/aids, mala-

ria och tuberkulos sammantaget. Stigmat kring 

läpp-käk-gomspalt, långa avstånd och låg tilltro 

till befintlig vård är ytterligare barriärer som 

hindrar människor från att söka vård.

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. Allt vårt arbete sker i nära 

samarbete med hälsomyndigheter, lärosäten, 

partnersjukhus och civilsamhällen. Verksam-

heten möjliggörs genom engagemanget från 

6 000 ackrediterade medicinska volontärer, 

varav hälften finns i våra programländer och 

drygt 200 i Sverige och övriga Norden. Med 

hjälp av våra medicinska volontärer vidareutbil-

dar vi inhemsk sjukvårdspersonal som kirurger, 

narkosläkare och sjuksköterskor. Detta för att 

våra programländer i större utsträckning själva 

ska kunna vårda och behandla sina patienter. Vi 

driver 27 permanenta kliniker i 18 länder för att

kunna erbjuda kontinuerlig och mer helom-

Allmänt om verksamheten

Vårt mål: 
säker kirurgi 
för en miljon 
människor 
inom tio år”

”
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VERKSAMHETSÅRET 
I KORTHET

största farorna det globala läget medför för 

våra patienter är undernäring, vilket förutom 

livshotande konsekvenser även hindrar oss från 

att utföra operationer då riskerna med att söva 

ett undernärt barn är för stora. Vi satsar allt mer 

på näringsinsatser globalt och har skapat en väl 

fungerande modell som går ut på att hitta bar-

nen, förse dem med näring samt ge dem regel-

bunden invägning och uppföljning och sedan en 

operation så snart de är starka nog. Samtidigt 

lär vi föräldrarna om näring och hygien och hur 

de bäst kan mata sina barn för att få upp dem 

i vikt. För våra små patienter är detta en fråga 

om liv och död. Denna modell är redan i gång i 

22 av våra programländer och vi har för avsikt 

att rulla ut den i alla 35 länder.

Vi är oerhört glada att vi tack vare våra många 

privata givare, företagspartners, stiftelser och 

stora givare har möjlighet att satsa på program-

verksamhet som stöttar säker kirurgi liksom 

vård före och efter operation, däribland nutri-

tion, logopedi och psykosocialt stöd. Merparten 

av våra partners och större givare engagerar 

sig i fleråriga projekt, vilket skapar stabilitet på 

plats i våra programländer samt engagemang 

och lojalitet bland våra partners anställda. Som 

ett exempel har vi, tack vare det stora stödet 

från våra givare, inte bara kunnat öka kapaci-

teten i Rwanda med en plastikkirurgisk enhet 

på ett av universitetssjukhusen i landet, vi har 

också kunnat sjösätta ett utbildningsprogram 

för Afrika söder om Sahara. Genom programmet 

kommer 15 läkare att få sin specialistutbildning i 

plastikkirurgi under de nästkommande fem åren.

Under pandemin har köerna med patienter vuxit 

sig långa och framför oss har vi ett digert arbe-

te. Våra volontärers engagemang består tack 

och lov, liksom våra givares: pandemin till trots 

slog vi 2021/2022 åter ett nytt insamlingsrekord 

och för detta är vi givetvis både glada och stol-

ta. Tillsammans förändrar vi barns liv!

När vi gick in i verksamhetsåret 21/22 hade vårt 

arbete i över ett år präglats av pandemin. 

Även första halvan av detta verksamhetsår på-

verkades i allra högsta grad, med fortsatt 

pausade operationer i många av de länder där 

våra patienter finns. De anpassningar som vi 

initierat tidigare under pandemin, bland annat 

omfattande satsningar på våra nutritionspro-

gram, gjorde att vi ändå kunde fortsätta vårt 

viktiga arbete – alltid med våra patienters bästa 

i fokus. Hösten 2021 kunde vi åter skicka ut 

våra nordiska volontärer i fält, dock på mindre 

uppdrag än de var vana vid. Andra halvan 

av verksamhetsåret, våren 2022, kunde vi gläd-

jande nog återuppta flera av våra större upp-

drag och äntligen börja beta av de köer som 

vuxit till sig under pandemin.

Pandemins efterdyningar och den globala insta-

biliteten drabbar redan utsatta grupper i sam-

hället, som barn som föds med LKG. En av de 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets slut

kunnat erbjuda våra partners ökad synlighet 
tack vare våra goda samarbeten med Dagens 
Industri och Connoisseur. 

En av många uppskattade delar av partner-
skapsprogrammet är våra partnerträffar. I år 
kunde vi äntligen träffas fysiskt igen och låta 
våra partners lära känna och inspireras av var-
andra, lyssna på intressanta föredrag från fältet 
och få exempel på vad Operation Smile gjort 
under året. 

Nytt för i år är även att vi kunnat erbjuda delta-
gande i event, såsom Almedalen där vi tillsam-
mans med bland annat Mölnlycke, Daily Greens 
och Postkodlotteriet fick tillfälle att prata om 
vikten av CSR (Corporate Social Responsibili-
ty) och att sätta S:et i ESG (Environment Social 
Governance) på kartan.

Som förmånstagare och samarbetspartner till 
Svenska Postkodlotteriet tilldelades Operation 
Smile Sverige 12 miljoner kr i lotteriets årliga 
utdelning i mars. Medlen ges som ett så kallat 
basstöd där organisationerna själva avgör var 
de gör bäst nytta. I år gick de till medicinska 
program i flera länder samt till permanenta 
kliniker i bland annat Indien och Demokratiska 
republiken Kongo. Förra årets utdelning av 14,9 
miljoner kr från Postkodlotteriets Drömfond 
innebar att vi under året kunde starta upp ett 
fyraårigt projekt i Ghana för att säkra logo-
pedisk vård och börja stötta tusentals barn 
med talsvårigheter. I maj höll svenska och in-
ternationella volontärer en första utbildning för 
Ghanas inhemska logopeder, och under året 
har två regionala talkliniker etablerats och utrus-
tats. Nästa steg är att börja rulla ut med mobila 
kliniker till patienter som bor för långt bort 
från befintlig vård. Dessa kliniker på hjul håller 
nu på att utrustas.

Med stöd från Postkodlotteriet har Operation 
Smile även stöttat utvecklingen av en plastik-
kirurgisk utbildning i Rwanda. Under året 
kunde vi fira att programmet nu blivit godkänt 
av den rwandiska regeringen och upptagen i 
det nationella utbildningssystemet. Utbildning-
ens tre första studenter var på plats i Sverige 
under maj månad för utbyten med Sahlgrenska 
universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset 
i Uppsala. Ett långsiktigt samarbete etablerades, 
vilket kommer att innebära ett nära utbyte mel-
lan lärosätena i många år framöver. 

Engagemanget för Operation Smile är stort och 
vi är tacksamma för våra givares generositet. Vi 
nådde en milstolpe när vi före avslutat verksam-
hetsår kom upp i 30 000 månadsgivare. Våra 
givare är viktiga för oss eftersom de skänker 
kontinuerligt och genom månadsgivandet kan vi 
också hålla nere våra administrativa kostnader. 
Utöver månadsgivarna har vi ett brett enga-
gemang bland personer som väljer att ge en-
gångsgåvor. Huvuddelen av våra intäkter kom-
mer från postala brev till våra befintliga givare, 
men vi jobbar även med de digitala kanalerna 
och kampanjer för att få fler att vilja ge. Under 
året genomförde vi kampanjen ”45 minuter för 
nya leenden” som uppmärksammade det enga-
gemang som finns bland våra givare som inte 
bara skänker pengar, utan även engagerar sig i 
olika former av insamlingar till förmån för 
Operation Smile. 

Vår synlighet via tv-reklam, pr-arbete och när-
varo på sociala medier har lett till att vi fortsät-
ter att öka vår kännedom och givarvilja. Den 
årliga Novus-undersökningen visade att vi har 
en hjälpt kännedom på 59 procent (Novus, april 
2022), vilket är en ökning med 4 procent sedan 
föregående år och på bara tre år har den hjälpta 
kännedomen ökat med 10 procent. 

Kriget i Ukraina medförde ett naturligt tillfälligt 
tapp i vår insamling då mycket fokus riktades 
mot krisinsatser för att bistå landet och dess be-
folkning. Trots detta ökade vår insamling totalt 
sett under året, vilket visar att engagemanget 
för att bidra till vår verksamhet är fortsatt stort. 
Av årets totala intäkter kommer hela 173 827 tkr 
(84 procent) från privatpersoner.

Våra företagspartners har under året varit mer 
aktiva än någonsin och har använt sig av samt-
liga delar av vårt företagspaket, dvs. företags-
stöd, varumärke, personalengagemang och 
marknadsaktiviteter. Vi har tillsammans byggt 
personalengagemang och lojalitet. Ett exempel 
var kampanjen ”45 minuter för nya leenden” 
där bland andra Mölnlycke och Karo Pharma 
engagerade sin personal i ett lopp till förmån 
för Operation Smile. Deltagandet var stort, både 
i Sverige och andra länder, vilket bidrog till en 
ökad global samhörighet.

Vi har skapat säljdrivande kampanjer där vi 
tillsammans med bland annat Apotea, Daily 
Greens, Bambino Mam och Johnson & Johnson 
har synts online och i butiker. Dessutom har vi 

Årets insamling

Honoré, en av våra patienter, med sin mamma 
på Madagaskar
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I takt med att våra mer långsiktiga programin-
satser ökar har vi fler möjligheter att, utöver de 
”traditionella” medicinska uppdragen, erbjuda 
våra volontärer längre utbildningsuppdrag – allt 
för att nå våra högt ställda mål för säker kirurgi 
och god för- och eftervård. Många utbildnings-
tillfällen sker på plats i landet, men en stor del 
av utbildningen kan ske digitalt. Att våra medi-
cinska volontärer bidrar med sin tid, sin kom-
petens och kunskap för att stärka kapaciteten i 
våra programländer är ovärderligt. De deltar inte 
bara vid våra medicinska uppdrag och opererar 
bort långa vårdköer, utan stärker också lokala 
hälso- och sjukvårdsstrukturer och därigenom 
kapaciteten i våra programländer på längre sikt. 
Totalt i år har vi från Sverige skickat ut 46 volon-
tärer på medicinska uppdrag såväl som utbild-
ningsuppdrag i Afrika, Latinamerika och Asien.

Under året har en omorganisation på kansliet 
gjorts i syfte att få en tydligare struktur av orga-
nisationen där avdelningarna för kommunikation 
och privat insamling slås samman till Marknad/
Insamling och där alla stödfunktioner läggs un-
der den operativa avdelningen. På så sätt kom-
mer stödfunktionerna hela organisationen bättre 
till del. I samband med detta har ledningsgrup-
pen gått från sex personer till fyra och består nu 
av generalsekreterare, chef Marknad/insamling, 
chef Program och partnerskap samt chef Opera-
tiva avdelningen.

Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II
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Honoré, tillsammans med sin pappa

Vi nådde en 
milstolpe 
med 30 000 
månadsgivare”

”
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Under året uppgick de totala 
intäkterna till 207,6 miljoner 
kronor, en ökning med 24 
procent jämfört med före-
gående år (167,8 Mkr). Största 
delen av ökningen består av 
en fortsatt positiv utveckling 
av gåvor från allmänheten 
samt från partners.

Intäkter

Svensk Insamlingskontroll anger mini- och maxnivåer för följande nyckeltal:

Nyckeltal

NYCKELTAL % MINI-/MAXNIVÅER OPERATION SMILE SVERIGE

ADMIN- OCH INSAMLINGSKOSTNADER/TOTALA INTÄKTER

INSAMLINGSKOSTNADER/MEDEL FRÅN ALLMÄNHETEN

ÄNDAMÅLSKOSTNADER/TOTALA INTÄKTER

19 %

21 %

78 %

25 %

25 %

75 %

Det finansiella resultatet uppgår till 6,1 miljoner 
kronor. 3,8 miljoner av dessa avser ändamålsbe-
stämda medel från en ändamålsbestämd gåva 
om 4,7 miljoner som ska fördelas under fem år.

Årets resultat

2 %

80 %

18 %

ÄNDAMÅLSKOSTNADER 80 %

INSAMLINGSKOSTNADER 18 %

ADMINISTRATIONS-
KOSTNADER 2 %

De totala kostnaderna uppgick 
under verksamhetsåret till 201,5 
miljoner kronor. 161,5 miljoner 
kronor, 80 procent, användes för 
ändamålet, 35,7 miljoner kronor, 
18 procent, användes till insam-
ling och 4,2 miljoner kronor, 2 
procent, användes till administra-
tion. Det innebär att Operation 
Smile Sverige har kunnat öka 
finansieringen av ändamålsverk-
samheten med 25 procent jämfört 
med föregående år.

Kostnader

1 %3 % 
4 %

8 %

8 %

10 %

PRIVATPERSONER 66 %

TESTAMENTEN 10 %

STORA GÅVOR 8 %

POSTKODLOTTERIET 8 %

FÖRETAG 4 %

STIFTELSE & OFFENTLIG 
SEKTOR 3 %

FÖRENING & FÖRSAMLING 1 %

66 %

FINANSIERING AV 
PROGRAMVERKSAMHET
Under året har Operation Smile Sverige, tack vare sina givare, kunnat 

finansiera program i följande länder:

ETIOPIEN

BRASILIEN

MOÇAMBIQUE

DEMOKRATISKA 
REPUBLIKEN KONGO

COLOMBIA

ECUADOR

EGYPTEN

FILIPPINERNA

GHANA

GUATEMALA

HONDURAS

INDIEN

KENYA

KINA

MADAGASKAR

MALAWI

MEXIKO

MAROCKO

MYANMAR

NICARAGUA

PALESTINA

PANAMA

PARAGUAY
PERU

RWANDA

SYDAFRIKA
VENEZUELA VIETNAM

funktioner (Program Managers och Program 
Controller) kvalitetssäkrar och följer upp resultat 
och spendering och arbetar i nära samarbete 
med såväl landkontor som huvudkontor. Vidare 
erhåller Operation Smile Sverige årsvis skriftliga 
rapporter över alla program som finansieras 
med svenska medel.

Operation Smiles globala programverksamhet 
genomförs i samverkan mellan landkontor, 
huvudkontor och partnerland. Operation Smile 
Sverige ingår i verksamheten som ett partner-
land och har ett licensavtal med Operation 
Smile Inc. Alla program som finansieras med 
svenska medel godkänns av den svenska styrel-
sen. Operation Smile Sveriges programstöds-

Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II
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Finansiell utveckling 2017–2022

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

Under verksamhetsåret har värdepapper till 
ett värde av 16,1 miljoner kronor mottagits och 
avyttrats. Vi har även mottagit fastigheter under 
året som vi avyttrat och erhållit 3,5 miljoner 
kronor för. 

WHO uppskattar att fem miljarder människor 
saknar tillgång till säker kirurgi. Sju miljoner tros 
leva med obehandlad spalt, varav fem miljoner 
finns i våra programländer. För att minska dessa 
höga siffror har Operation Smile som global 
strategi att under de närmaste tio åren öka till-
gången till kvalitativ vård för en miljon patienter 
som är födda med spalt eller lider av andra 

grundläggande och akuta kirurgiska tillstånd, 
och därmed förbättra deras livskvalitet och 
möjlighet till egen försörjning. Detta ska ske 
genom direkt patientvård, kapacitetsförstärk-
ning av hälsosystem, forskning och innovation 
samt genom förstärkning av vår interna kapa-
citet. Operation Smile Sverige stöttar denna 
utveckling med finansiella medel genom flerårig 
finansiering till specifika programländer samt 
inte minst med resurser i form av medicinska 
volontärer och medarbetare. Genom att arbeta 
kapacitetsstärkande i våra programländer ser vi 
stora möjligheter att bygga långsiktiga partner-
skap med såväl lokala sjukhus som med aktörer 
i Sverige, såsom företag, stiftelser och fonder. 
På detta sätt säkrar vi en flerårig finansiering. 
Vi kommer framöver behöva större finansiella 
resurser för att nå våra högt ställda mål. En stor 
del av dessa medel förväntas fortsatt komma 
från allmänheten, men vi satsar också stort på 
våra företagspartners och stiftelser och fonder.

Placeringspolicy

Användning av finansiella instrument

Förväntad framtida utveckling

Vi strävar efter att vara en arbetsplats där med-
arbetarna har ett hållbart arbetsliv såväl fysiskt 
som psykiskt, och vi har ett kontinuerligt och 
systematiskt arbetsmiljöarbete med en nära 
dialog mellan ledning och arbetsmiljöombud. 
Efter pandemin har vi valt att erbjuda våra med-
arbetare en hybridlösning vad gäller arbete på 
kontoret/hemma i syfte att ge våra medarbetare 
större flexibilitet och frihet.

En medarbetarundersökning med frågor om 
samarbete, arbetsmiljö och trivsel genomförs 
årligen. Vi har under året haft utbildningar för 
chefer i arbetsmiljö och kommer under hösten 
2022 att genomföra flera workshops för per-
sonalen kring stresshantering och ett hållbart 
arbetsliv.

Operation Smile verkar i en global miljö och det 
ställs krav på att arbeta så effektivt som möjligt. 
Organisationen är spridd i många länder och 
tidszoner. Vi strävar efter att hantera den utma-
ning det medför, med kommunikation via teknis-
ka hjälpmedel och den ökade tillgänglighet det 
ger. Organisationen vill vara en attraktiv arbets-
givare och erbjuda flexibilitet för sina 

Hållbarhetsupplysningar

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 intressen-
ter 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.

Resor i tjänsten ska styras mot kostnadseffek-
tiva, miljöanpassade och säkra val och med 
billigast möjliga alternativ.

Operation Smile har Tjänstemännens kollektiv-
avtal via Fremia.

Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II
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För att ta vara på volontärernas kompetens och 

erfarenheter inrättade Operation Smile Sverige 

vid starten en medicinsk referensgrupp vars 

uppgift är att verka för förbättringar av verk-

samheten samt vara rådgivande i medicinska 

frågor. Den medicinska referensgruppens sam-

mansättning ska bestå av experter inom områ-

det LKG med särskilt fokus på barn. Under året 

har följande personer ingått i medicinska refe-

rensgruppen:

Patrik Boivie – plastikkirurg, Sahlgrenska Univer-

sitetssjukhuset, Göteborg, ordförande 

Agneta Marcusson – övertandläkare ortodonti, 

Universitetssjukhuset i Linköping

Peter Frykholm – barnanestesiolog, Akademiska 

sjukhuset Uppsala

Jessica Westman - barnläkare och ST-läkare 

inom neonatalmedicin, Karolinska Universitets-

sjukhuset, Solna

Malin Ivarsson – specialistbarnsjuksköterska, 

neonatalavdelningen, Regionsjukhuset, 

Halmstad 

Liisi Raud Westberg – logoped, Karolinska 

Universitetssjukhuset, Solna

Maria Larsson – operationssjuksköterska, 

operationsenheten, Lasarettet Ljungby, 

Region Kronoberg

Medicinsk referensgrupp
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Operation Smile Sveriges styrelse efter att ha 
varit suppleant sedan starten.

Alexander Jamal är ansvarig för 
det amerikanska medieteknik-
bolaget Megaphone TV i EMEA. 
Han har arbetat inom media 
under många år, bland annat 
som producent på TV4:s sam-
hällsredaktion, ansvarig för utveckling av digita-
la tjänster på Bonnier R&D och som affärschef 
på produktionsbolaget Eyeworks. Alexander är 
en av de ursprungliga ledamöterna i Operation 
Smile Sveriges styrelse.

Dr Bill Magee är en ledande 
kraniofacial plastikkirurg i USA. 
Tillsammans med sin hustru 
Kathy Magee grundade han 
Operation Smile 1982. 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 Sve-
riges styrelse hösten 2013.

Patrik Boivie, adjungerad.
Som ordförande i Operation 
Smile Sveriges medicinska 
referensgrupp sedan 2020 är 
Patrik Boivie adjungerad i  
styrelsen. Patrik är specialist i  
plastikkirurgi och arbetar med läpp-, käk- och 
gomspaltskirurgi på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset i Göteborg. Patrik disputerade 2005 
vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där 
han också genomgått sin specialistutbildning i 
plastikkirurgi. Patrik har varit engagerad i Ope-
ration Smile sedan 2011, då han som ST-läkare 
erhöll Stryker Fellowship och var i Peru. 2012/13 
var Patrik anställd av Operation Smile Interna-
tional 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. 

Det operativa arbetet på kansliet leds av general-
sekreteraren som rapporterar till styrelsen. Kans-
liet bestod vid bokslutsdatum av 24 medarbetare. 

Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sveriges 
styrelse består av fyra ordinarie ledamöter samt 
en adjungerad. Styrelsen väljer själv nya leda-
möter. Inför varje tillsättning tas en kravspecifi-
kation fram mot vilken man intervjuar. Referen-
ser efterfrågas på den föreslagna ledamoten. 
Mandatperioden för styrelsens ledamöter upp-
går till tre år med möjlighet till förlängning. 

Ordföranden i medicinska referensgruppen (se 
nedan) är adjungerad i styrelsen. Styrelseledamö-
terna arbetar utan arvode och har under året sam-
manträtt vid fem tillfällen samt haft ett arbetsmöte. 

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 är specialist i 
plastikkirurgi, överläkare och 
ansvarig för den kraniofaciala 
kirurgin vid Akademiska sjuk-
huset i Uppsala. Största delen 
av hennes kliniska arbete består 
av behandling av patienter med läpp-käk-
gomspalt. Malin har bedrivit experimentell forsk-
ning 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

Kansli

Operation Smile Sveriges styrelse

Styrelse
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Förändring av eget kapital

Operation Smile Sverige samlar företrädesvis in icke villkorade gåvor.

BALANSERAT KAPITAL TOTALT EGET KAPITAL

EGET KAPITAL 2019-06-30

EGET KAPITAL 2021-06-30

EGET KAPITAL 2022-06-30 26 378 790 26 378 790

Årets resultat

EGET KAPITAL 2020-06-30

Årets resultat

Årets resultat

Rättelse av 2018/2019

Ändamålsbestämda medel

6 056 264

12 717 869

6 056 264

12 717 869

18 774 133

2 146 331

-678 307

18 774 133

2 146 331

-678 307

20 242 158

2 362 684

3 773 948

20 242 158

2 362 684

3 773 948

2021-07-01–2022-06-30 2020-07-01–2021-06-30

SUMMA STIFTELSENS INTÄKTER 207 645 880 167 755 926

NOT

3

VERKSAMHETSRESULTAT 6 182 384 2 509 369

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

ÅRETS RESULTAT 6 136 632 2 146 331

STIFTELSENS INTÄKTER

Gåvor/bidrag

Övriga verksamhetsintäkter

207 510 171

135 708

167 582 320

173 6064

VERKSAMHETSKOSTNADER

Ändamålskostnader

Insamlingskostnader

Administrationskostnader 5, 6

-161 543 517

-35 743 794

-4 176 185

-128 721 065

-32 848 817

-3 676 675

Räntekostnader och liknande resultatposter

SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Skatt

7

8

9

-29 067

-29 067

-12 551

-12 551

6 153 317

12 717 869 12 717 869

2 496 817
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

VERKSAMHETSKOSTNADER

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader är sådana kostnader som 

har direkt samband med att uppfylla Insamlings-

stiftelsen Operation Smile i Sveriges ändamål 

enligt våra stadgar och föreskrifter. Dessa ska 

enligt Svensk Insamlingskontroll utgöra minst 75 

procent av de totala intäkterna. 

 

I ändamålskostnader ingår kostnader för perso-

nal som arbetar med ändamålsrelaterad verk-

samhet, inklusive löner, sociala avgifter etc.

Till ändamålskostnader räknas även de till än-

damålskostnaderna fördelade gemensamma 

kostnaderna, och kostnader för administration 

som uppstår som en direkt följd av ett projekt 

inom ändamålet.

Insamlingskostnader

Med insamlingskostnader avses direkta kost-

nader för insamlingsarbetet. Dessa kostnader 

innefattar den del av lönekostnaden som rela-

terar till arbetet med insamling, samt kostnader 

för insamlingsaktiviteter, kampanjer, utskick och 

givarregister. Hit hör även kostnader för utskick 

av information om möjligheten att bidra som 

skickas till givarna. Samtliga insamlingsaktivite-

ter utvärderas noggrant ur ett ekonomiskt per-

spektiv, det vill säga att avkastningen på inves-

teringen når uppsatta mål. Insamlingskostnader 

ska enligt Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer 

inte överstiga 25 procent av insamlade medel 

från allmänheten. 

 

Administrationskostnader

Administrationskostnader är kostnader som 

är nödvändiga för att administrera själva verk-

samheten för organisationen, vilket krävs för 

att säkerställa god kvalitet på den interna och 

externa kontrollen och rapporteringen. Hit räk-

nas således kostnader för redovisning, revision, 

styrelsesammanträden, administrativ personal 

etc. Svensk Insamlingskontrolls högsta rekom-

menderade nivå är 25 procent.

 

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens 

allmänna råd 2012:1 (K3) samt GIVA Sveriges 

styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredo-

visningen har även vissa upplysningar lämnats 

som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Princi-

perna är oförändrade jmf med fg år.

 

Resultaträkningen
 

VERKSAMHETSINTÄKTER

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad 

som erhållits eller kommer att erhållas.

 

Insamlade medel

Som insamlade medel inkluderas mottagna 

gåvor från allmänheten, företag, organisationer 

samt privata och ideella fonder och stiftelser. 

Till insamlade medel räknas även testaments-

gåvor och donationer, värdet av skänkta till-

gångar 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 redovi-

sas av naturliga skäl normalt enligt kontantprin-

cipen. Även gåvor från företag och organisa-

tioner 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 tids-

period periodiseras bidraget över denna period.

 

Bidrag

Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats 

med villkor som innebär återbetalningsskyldig-

het om villkoret inte uppfyllts.

 

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt 

vid försäljningstillfället.

BALANSRÄKNING
2022-06-30 2021-06-30

114 276

320 050

172 920

468 050

NOT
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434 326 640 970

Kassa och bank 106 615 024 95 683 420

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 18 774 133 18 774 133

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos Operation Smile Inc.
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0
250 753
827 711

956 395

273 014
0

1 056 104
777 31112

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m
Handelsvaror 27 212 66 023 

66 02327 212

2 034 859 2 106 429

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

108 677 096

98 496 842109 111 422

97 855 872

Tillgångar

Eget kapital och skulder

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL

KORTFRISTIGA SKULDER

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

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 773 948
20 242 158
2 362 684

0
18 095 827

2 146 331

26 378 790 20 242 158

5 217 555
58 000 000

120 638
632 763

18 761 675

3 441 958
65 073 868

376 747
676 444

8 685 666

82 732 632 78 254 684

109 111 422 98 496 842

13
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LEASING

Alla organisationens leasingavtal redovisas som 

operationella, det vill säga leasingavgiften (in-

klusive 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. Efter-

som alla pensionsförpliktelser klassificerats som 

avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år 

pensionen tjänas in.

 

INKOMSTSKATT

I årets skattekostnad ingår skatt som avser årets 

skattepliktiga resultat. 

 

Balansräkningen
 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 

Utgifter för förbättringar av tillgångars prestan-

da, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens 

redovisade värde. Utgifter för reparation och 

underhåll redovisas som kostnader.

 

AVSKRIVNINGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar skrivs av syste-

matiskt över tillgångens bedömda nyttjande-

period. När tillgångarnas avskrivningsbara 

belopp fastställs beaktas i förekommande fall 

tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga 

typer av materiella tillgångar. Följande avskriv-

ningstider 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 inklusive 
eventuella fordringar i utländsk valuta.
 
VARULAGER
Varulagret har värderats till det lägsta av dess 
anskaffningsvärde och dess nettoförsäljnings-
värde på balansdagen. Med nettoförsäljnings-
värdet avses varornas beräknade försäljnings-
pris minskat med försäljningskostnader.
 
ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapi-
tal redovisas ännu inte förbrukade gåvor till ett 
specifikt ändamål och andra ändamålsbestämda 
medel. Se även rapporten Eget kapital.
 
SKULD FÖR BESLUTADE EJ UTBETALDA 
MEDEL
När organisationens namn fattat beslut om ut-
betalning av forskningsbidrag/anslag/stöd 
och meddelat mottagaren men inte verkställt 
utbetalningen, redovisas detta belopp som en 
kortfristig och/eller långfristig skuld.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Inga väsentliga bedömningsposter finns.

2021-07-01–2022-06-30 2020-07-01–2021-06-30

137 535 301
20 131 145
16 160 641
8 330 990
2 501 760

12 000 000
5 599 379

124 549 883
9 992 621
7 546 733
8 094 389
1 662 056

12 000 000
614 443

GÅVOR SOM REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN

Allmänheten
Allmänheten, testamenten
Allmänheten, stora gåvor
Företag
Andra organisationer
Postkodlotteriet
Externa stiftelser och fonder

Not 3 Insamlade medel

SUMMA 202 259 216 164 460 125

Bidrag från Postkodlotteriet 5 250 955 3 122 195

SUMMA 5 250 955 3 122 195

BIDRAG SOM REDOVISAS SOM INTÄKT

0 0

SUMMA 0 0

OFFENTLIGA BIDRAG

202 259 216
5 250 955

164 460 125
3 122 195

TOTALA INSAMLADE MEDEL BESTÅR AV FÖLJANDE

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

SUMMA INSAMLADE MEDEL 207 510 171 167 582 320

2021-07-01–2022-06-30 2020-07-01–2021-06-30

Valutakursvinster
Försäljning av halsband
Övriga ersättningar och intäkter

1 702
56 400
77 604

4 423
161 760

7 425

173 608135 706

Not 4 Övriga verksamhetsintäkter
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2021-07-01–2022-06-30 2020-07-01–2021-06-30

25
4

24
5

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

5 197 028
1 108 797

-1 108 797

4 683 988
1 011 257

-1 011 257

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Medelantalet anställda
Varav män

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

Generalsekreterare
Övriga anställda

910 860
11 261 396

934 906 
10 160 575

11 095 48112 172 256

Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II
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Not 5 Personal

TOTALA LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER 
OCH PENSIONSKOSTNADER 17 369 284 15 779 469

KÖNSFÖRDELNING BLAND STYRELSELEDAMÖTER 
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelseledamöter
varav män
Generalsekreterare
varav män

4
2
1

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 21–22 har vi haft möjlighet att skicka ut 41 volontärer. Utöver det har vi en medicinsk 
referensgrupp och en volontärgrupp som arbetar ideellt. Medicinska referensgruppen har haft två möten under året.

2021-07-01–2022-06-30 2020-07-01–2021-06-30

20 956
8 111

7 756
4 795

Valutakursförluster
Övriga räntekostnader

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

12 55129 067

Not 8 Skatt på årets resultat

2021-07-01–2022-06-30 2020-07-01–2021-06-30

Aktuell skatt
Justering avseende tidigare års skatt, 2019/2020

16 684
0

94 091
256 395

350 48616 684TOTALT REDOVISAD SKATT

Not 9 Förändring av ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämda medel om 3,8 miljoner avser en gåva om 4,7 miljoner som ska fördelas under 5 år.

2021-07-01–2022-06-30 2020-07-01–2021-06-30

Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Ändamålsbestämning av medel

6 136 632
0

-3 773 948

2 146 331
0
0

2 146 3312 362 684KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

2022-06-30 2021-06-30

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

235 483
0

34 294
201 189

235 483235 483UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-62 563
-58 644

-32 588
-29 975

-62 563-121 207UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

172 920114 276UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

Not 11 Andra långfristiga fordringar

2022-06-30 2021-06-30

Deposition lokal, Livsmedelarbetarförbundet
Deposition lokal, Citykyrkan i Stockholm

0
320 050

148 000
320 050

468 050320 050UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE
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Not 6 Operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingsavtal (hyresavtal lokal)

2021-07-01–2022-06-30 2020-07-01–2021-06-30

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

1 392 817
5 418 719
669 574

333 739
5 267 923
1 962 863

7 564 5257 481 110

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 1 681 050 1 471 824

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 1 681 050 1 471 824

Uppsägning av hyreskontraktet ska ske minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs kontrak-
tet varje gång med 3 år. Gäller tom 2027-12-31.

Uppsägning av lagerlokal ska ske minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång.I annat fall förlängs kontraktet varje 
gång med 3 år. Gäller tom 2024-03-31.

Uppsägning av frankeringsmaskin ska ske minst 6 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs kon-
traktet varje gång 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 förlängs kontraktet varje 
gång med 12 månader. Avser 48 månader med start 2019-10-01.

Avtalet för kameran avser 36 månader med start 2022-01-01. Avtalet avslutas per slutdatum 2024-12-31.

0

4
2
1
0



Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2022-06-30 2021-06-30

Förutbetalda hyror
Övriga poster

334 787
621 608

513 234
264 077

777 311956 395

Beviljade ej utbetalda medel, Operation Smile Inc. 58 000 000 65 073 868

58 000 000 65 073 868

Not 13 Beviljade ej utbetalda medel

2022-06-30 2021-06-30

Semesterlön
Upplupna sociala avgifter
Postkodlotteriet
Övriga poster

1 513 556
514 325

16 158 219
575 575

1 453 400
476 155

6 509 174
246 937

18 761 675 8 685 666

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2022-06-30 2021-06-30

Garantiförbindelse, hyresavtal 320 050 468 050

320 050 468 050

Not 15 Ställda säkerheter

2022-06-30 2021-06-30

Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II
Org.nr 802426-4734

24 Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II
Org.nr 802426-4734
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