
Årsredovisning och förvaltningsberättelse 
för räkenskapsåret  1/7 2014 − 30/6 2015



Operation Smile 2014-2015 | 3

Innehåll

Förord 3

Verksamhetsåret i korthet 4

Resultat och ställning 7

Förvaltning och organisation 8

Resultaträkning 10

Balansräkning 11

Noter 12

Revisionsberättelse 17

Varje år föds omkring 200 000 barn med läpp-, käk-, eller 
gomspalt (LKG). Andelen varierar mellan olika geografiska 
regioner och etniska grupper, men det handlar i snitt om 
ett barn på 750 födslar. I rika länder opereras barn med 
LKG tidigt, men i utvecklingsländer finns sällan möjlighet till 
operation. Det saknas ofta både kompetens och resurser.

Operation Smiles vision är att inget barn i världen ska krän-
kas eller tvingas leva undangömt på grund av en behand-
lingsbar ansiktsdeformitet. Tack vare tusentals volontärer 
från över 80 länder arbetar vi med att förändra livet för tu-
sentals barn från mer än 60 länder. Hittills har vi opererat 
drygt 240 000 människor i låg- och medelinkomstländer 
som förmodligen skulle lämnats helt utan vård om inte 
Operation Smile varit på plats och erbjudit kostnadsfria ope-
rationer. Förutom medicinska uppdrag då hundratals barn 
får en operation under en vecka satsar vi även på att bygga 
upp den kirurgiska kompetensen bland sjukvårdspersonal 
i de länder vi arbetar i. Mycket av våra volontärers tid och 
engagemang går ut på att utbilda på plats. Vi lägger även 
resurser på att bygga upp kliniker på sjukhus där personalen 
kan erbjuda vård året runt och dessutom med den speci-
alistvård som kompletterar kirurgin i samband med en ope-
ration, som tandvård och logopedi. Allt detta kan vi genom-
föra tack vare våra volontärer och det starka stöd vi har hos 
våra givare. Operation Smile fortsätter att växa i Sverige och 
i år samlar vi in 47,1 Mkr, en ökning med 33 procent sedan 
året innan − en fantastisk siffra! 

Det är glädjande att se att så många privatpersoner engagerar 
sig och vill vara med och bidra till verksamheten. 68 procent 
av de insamlade medlen kommer idag från privatpersoner 
(en ökning med över 36 procent jämfört med året innan), 
och antalet bara fortsätter att öka. Vi får också ständigt in 
nya ansökningar från sjukvårdspersonal som vill bli volon-
tärer och åka ut på uppdrag utan lön. Förra året skickades 
närmare 90 volontärer ut från Sverige, Norge, Danmark och 
Finland och vi har ungefär 170 ackrediterade volontärer 
som står redo − och fler är på väg att ackrediteras! Detta 
säger en del om vår verksamhet: Att få vara med och ge till 
människor i behov av hjälp − ger ett värde tillbaka. Tack till 
er alla, både volontärer och privatpersoner, som skänker tid 
och pengar till barn som verkligen behöver ert stöd. 

Vi vill också rikta ett stort tack till våra företagspartners som 
betyder mycket för vår verksamhet. Svenska PostkodLotte-

riet fortsätter att stödja oss. Tack vare stödet från Svenska 
PostkodLotteriet har vi kunnat genomföra ett antal större 
operationsuppdrag under året samt även kunnat påbörja 
genomförandet av ett specialprojekt för att öka tillgången 
till kirurgisk vård på Madagaskar. Företag som till exempel 
Johnson & Johnson, Mölnlycke, EVRY och Lynx har fortsatt 
vara betydelsefulla partners både genom donationer, men 
även genom anställdas engagemang. 

Vi har i år för första gången kunnat erbjuda våra cirka 170 
aktiva volontärer en egen dag med föreläsningar och samvaro. 
Det var en fantastisk dag fylld av information och inspiration!

Under våren 2015 sände TV4 dokumentären ”Nazifas leende” 
− en uppföljning av tidigare dokumentär om en liten flicka 
i Etiopien som 2010 fick sin första operation av Operation 
Smile i Addis Abeba, när hon var fyra år. Idag går Nazifa i 
skolan och har vänner som hon leker med varje dag. Ingen 
kastar längre stenar på henne eller kallar henne för namn 
som inget barn borde få höra. Hon och hennes familj vet 
nu att det finns hjälp att få, att det inte är föräldrarnas fel 
att Nazifa föddes med läppspalt. De kan i sin tur berätta för 
andra − om att det kan drabba vem som helst, men att det 
finns hjälp att få.

Varmt tack till alla er som är med och gör detta möjligt!

Förord

Maria Grimberg   Cajsa Wiking
Styrelseordförande  Generalsekreterare
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Förvaltningsberättelse

Årsredovisning för  
räkenskapsåret 2014/2015

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II, 
organisationsnummer 802426-4734, avger härmed årsredo-
visning för räkenskapsåret 1/7 2014 – 30/6 2015.

Allmänt om verksamheten

Operation Smile grundades 1982 av den amerikanske 
plastikkirurgen Bill och hans hustru, sjuksköterskan och 
socialarbetaren Kathy Magee. Deras engagemang väcktes 
under en resa till Filippinerna som de gjorde tillsammans 
med en grupp medicinska 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 starta Operation Smile.

Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige grundades 
2010 med syfte att bidra till den internationella verksam-
heten genom finansiella bidrag samt genom att rekrytera 
nordiska volontärer som bidrar med sin kompetens och tid.
Operation Smile Sverige har 90-konto (bg 900-2221) och är 
därmed godkänd av Svensk Insamlingskontroll, som även 
granskar verksamheten. Operation Smile Sverige är också 
medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) 
och ekonomin granskas av en auktoriserad revisor från 
Ernst & Young.

Det finansiella stöd som Operation Smile Sverige har kunnat 
skicka till den internationella organisationen under verk-
samhetsåret har möjliggjort för Operation Smile att fortsätta 
sitt arbete med att resa till platser runtom i världen för att 
genomföra kostnadsfria operationer av barn med läpp-, käk- 
och gomspalt. Samtidigt som operationerna utförs utbildas 
lokala studenter och medicinsk personal på plats. Stödet 
har bland annat använts för att täcka kostnader för resor 
och logistik i samband med uppdrag och på kliniker, men 
det finns även ett stort värde i den tid som volontärer läg-
ger ner och varor och tjänster som skänks från företag och 
privatpersoner.

Under verksamhetsåret har Operation Smile globalt utfört 
14 999 kirurgiska ingrepp på 12 709 patienter och genom-
fört 161 medicinska uppdrag på 112 orter i 29 länder. 
Operation Smile driver i dagsläget 23 kliniker i 18 länder.

Information & Kommunikation

Vi har fortsatt vårt arbete med att öka kunskapen i samhället 
om läpp-, käk- och gomspalt och effekterna för de barn och 
familjer som lever obehandlade. Vi har under året producerat 
en uppföljning på dokumentärerna som sändes i TV4 under 
2011. Resultatet blev dokumentären ”Nazifas leende” som 
sändes på TV4 i april 2015, där vi återvände till Etiopien och 
besökte ett av barnen som tidigare fått en operation genom 
Operation Smile.

Tack vare stödet från PostkodLotteriet har vi även kunnat 
återvända till Filippinerna för att genomföra ett uppdrag där 
cirka 700 barn fick en operation. Vi fick då möjligheten att 
följa upp några patienter som vi tidigare hjälpt på Filippiner-
na och dokumentera effekterna av operationen för dessa 
barn. Detta innebär en unik möjlighet för oss att få konkre-
ta bevis på de positiva effekter som vår verksamhet har på 
barn och deras familjer. Vi vet att ju tidigare ett barn som 
föds med läpp,- käk,- eller gomspalt får en operation, desto 
större är de positiva effekterna för barnet och även för övri-
ga familjemedlemmar. Det minskar riskerna för barnen att bli 
övergivna av sina föräldrar, ger ökade möjligheter att amma, 
minskar risken för undernäring, och ger möjligheter för bar-
nen att gå till skolan utan att uppleva social utstötning.

Våra volontärer har fortsatt vara mycket viktiga i vårt arbete 
med medier. I mängder av lokaltidningar och radioinslag 
har de berättat om sina erfarenheter av att vara på uppdrag 
med Operation Smile. Detta utgör en viktig del i arbetet med 
att uppmärksamma vår verksamhet och bygga relationer till 
våra givare.

Vi har under året även testat att synas i digitala kanaler genom 
annonsering och vi har satsat på att bygga upp en närvaro 
i sociala medier.

Fördelat på följande geografiska områden:

 Narkosläkare
 Sjuksköterskor uppvak
 Sjuksköterskor vårdavdelning
 Operationssjuksköterskor
 Administrativ personal
 Plastikkirurger

Verksamhetsåret i korthet
Under verksamhetsåret uppnådde Operation Smile Sverige 
Svensk Insamlingskontrolls krav för organisationer med 
90-konto genom att 81 procent av intäkterna användes för 
ändamålet. Det har varit en målsättning att under detta 
år uppfylla kravet men samtidigt investera i insamlingsre-
laterade aktiviteter för att säkerställa en långsiktigt hållbar 
finansiering av verksamheten. Tack vare den stabila fi-
nansieringen som uppnåtts har vi kunnat fortsätta skicka 
nordiska volontärer på uppdrag och på så sätt sprida den 
höga sjukvårdskompetens som finns i Sverige och övriga 
nordiska länder.

Volontärer

Under året har 87 nordiska volontärer bemannat 129 po-
sitioner på uppdrag runt om i världen. Det finns ett stort 
intresse för att åka ut som volontär på uppdrag. Idag har 
vi 170 ackrediterade volontärer och ytterligare 85 volontä-
rer som är på väg att bli ackrediterade. Den nordiska medi-
cinska kompetensen fortsätter att vara mycket uppskattad 
och efterfrågad på våra uppdrag. Följande professioner har 
täckts av nordiska volontärer under året:

  Afrika        Asien        Latinamerika

 Narkossjuksköterskor
 Intensivvårdsläkare
 Läkare under utbildning
 Tandläkare
 Barnläkare
 Logoped

Vi har också för första gången kunnat skicka några av våra 
mycket engagerade unga volontärer på uppdrag som ung-
domsjournalister. Våra unga volontärer jobbar med infor-
mation och insamling i Sverige, och i år skickade vi ut tre 
stycken på uppdrag till Nicaragua och Filippinerna för att 
rapportera och berätta om vår verksamhet. 

Insamling

Den positiva utvecklingen av det privata givandet har byggt 
på ett fortsatt fokus på insamling från privatpersoner. 
Främst har insamlingen handlat om att bygga relationer 
med befintliga givare och få dem att fortsätta att ge. Detta 
har primärt skett genom postala utskick men kompletterats 
med telemarketing. Våra befintliga givare har uppvisat en 
stor lojalitet och fortsätter att visa förtroende för verksam-
heten genom att återkommande skänka gåvor. Postala ut-
skick för att värva nya givare har fortsatt vara en viktig del 
i insamlingsarbetet. Vi har under året också satsat på att 
synas i digitala kanaler genom annonser för att rekrytera 
månadsgivare samt informera om vår verksamhet.

Fler och fler människor väljer att ge en minnesgåva för att 
hedra minnet av en avliden person eller att uppvakta nära 
och kära med en hyllningsgåva till Operation Smile.

Under året har Operation Smile tacksamt mottagit några 
större donationer från privatpersoner. Bland annat har en 
familj donerat två stycken så kallade ”Glidescope” som möj-
liggör operationer av barn med svårintuberade luftvägar. 

Under året har våra företagspartners fortsatt vara ett bety-
delsefullt stöd genom gåvor och produkter men även genom 
att anställda engagerat sig och blivit viktiga ambassadörer 
för vår verksamhet till exempel Mölnlycke, EVRY, Lynx och 
mobiloperatören 3. 

Stödet från PostkodLotteriet har varit fortsatt viktigt och 
basstödet på 5 miljoner kronor möjliggjorde bland annat att 
vi kunde återvända till Filippinerna och följa upp flera av de 
barn som vi opererade under föregående verksamhetsår. Vi 
har även mottagit ett stöd på 6,6 Mkr till ett specialprojekt 
på Madagaskar som kommer att initieras under nästkom-
mande verksamhetsår. Den schweiziska stiftelsen The Mar-
guerite Foundation har valt att fortsätta stödja Operation 
Smile och har i år bidragit till verksamhet i Nicaragua och 
Filippinerna.

Väsentliga händelser  
under verksamhetsåret 

Tack vare våra svenska givare har Operation Smile Sverige 
kunnat finansiera följande uppdrag och verksamheter under 
året: 
se tabell nästa sida.
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Land Stad Typ av projekt Tidpunkt

Colombia Monteria Medicinskt uppdrag September 2014
Brasilien Fortaleza Medicinskt uppdrag September 2014
Madagaskar Tamatave Medicinskt uppdrag September 2014
Vietnam Flera städer Medicinskt uppdrag November 2014
Guatemala Guatemala City Medicinskt uppdrag November 2014
Ecuador Portoviejo Medicinskt uppdrag Mars 2015
Bolivia Santa Cruz Medicinskt uppdrag Mars 2015
Kambodja Phnom Penh Medicinskt uppdrag Mars 2015
Madagaskar Antananarivo Medicinskt uppdrag April 2015
Ghana Cape Coast Medicinskt uppdrag April 2015
Nicaragua Flera städer Medicinskt uppdrag Maj 2015
Etiopien Mekelle Medicinskt uppdrag Maj 2015
Filippinerna Flera städer Medicinskt uppdrag Juni 2015
DRC Kinshasa Medicinskt uppdrag Juli 2015
Colombia Flera städer Medicinskt uppdrag Juli 2014 - Juni 2015
Venezuela Flera städer Medicinskt uppdrag Juli 2014 - Juni 2015
Colombia Bogota & Duitama Klinik Juli 2014 - Juni 2015
Nicaragua Managua Klinik Juli 2014 - Juni 2015
USA Virginia Beach Utbildning för kirurger Juni 2015

Direkta effekter av Operation Smile Sveriges stöd till den 
internationella verksamheten är bland annat att:

● Uppdrag har genomförts i 16 länder på ett antal olika platser 
där 100 - 150 barn har fått en operation på varje plats.
-  Vid dessa tillfällen genomförs även andra kirurgiska  
  ingrepp.
-  Många patienter får en medicinsk undersökning vid  
  uppdragen.
-  Lokal medicinsk personal och lokala volontärer utbildas.
-  Den lokala organisationen knyter kontakter med lokala 
  sponsorer och rekryterar nya volontärer.
-  Lokala kontakter med regeringsrepresentanter skapas.
-  Lokal PR görs och uppmärksamhet kring verksam- 
  heten genereras.
-  Studier kan genomföras.

● Stöd har getts till permanenta kliniker där vård kan 
erbjudas året runt för tusentals patienter och uppdrag 
kan genomföras.

● Över 200 volontärer har deltagit i en utbildningskonfe-
rens inom plastikkirurgi och anestesi.

● Under en vecka har ett specialprojekt genomförts i Indien 
med svenska volontärer där barn som tidigare nekats en 
operation på grund av till exempel hjärtproblem, under-
näring eller svårintuberade luftvägar fick en operation.

Kostnader

De totala kostnaderna uppgick under verksamhetsåret till 
45,9 Mkr. 38,2 Mkr användes för ändamålet och 6 Mkr an-
vändes till insamling och 1,7 Mkr användes till adminis-
tration. 

13,2 procent av de totala kostnaderna utgörs av insamlings-
kostnader, det är något lägre jämfört med föregående år 

Totala intäkter
 Privatpersoner
 Företag
 PostkodLotteriet

 Övriga stiftelser
 Föreningar och församlingar
 Bidrag från Operation Smile 

  International

Totala kostnader
 Ändamålskostnader
 Insamlingskostnader
 Administrationskostnader

nedomen om verksamheten och öka insamlingen från all-
mänheten, men även från näringslivet som spelar en viktig 
roll. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att involvera 
nordiska volontärer i utvecklingen av verksamheten och hit-
ta sätt för att överföra den fantastiska kompetens som finns 
bland våra volontärer till den globala verksamheten.

Resultat och ställning

Intäkter

Under året uppgick de totala intäkterna till 47,1 Mkr. Det är 
en ökning med 33 procent jämfört med föregående år (35,4 
Mkr. Största delen av ökningen består av en fortsatt posi-
tiv utveckling av gåvor från allmänheten. Bidraget från Ope-
ration Smile International som är öronmärkt för att bygga 
upp en insamlingsverksamhet i Sverige har minskat något 
och är 23 procent lägre jämfört med föregående år. Bidra-
get från Operation Smile International kommer från givare 
som har villkorat gåvorna med att de ska användas för upp-
byggnad av insamlingsverksamhet i andra länder. Operation 
Smile Sverige har som ambition att fasa ut dessa bidrag 
under de kommande tre åren.

Årets resultat

Det finansiella resultatet uppgår till 1,4 Mkr. Det höga re-
sultatet beror på högre intäkter än prognosticerat under 
slutet av verksamhetsåret. Resultatet kommer att användas 
för att finansiera programverksamhet under början av näst-
kommande verksamhetsår då det egna kapitalet redan är på 
en tillfredsställande nivå. Operation Smile Sveriges starka 
finansiella utveckling de senaste åren innebär att det finns 
en stabil grund och förutsättningar för att under kommande 
år investera i insamlingsaktiviteter.

68 %3 %

12 %

10 %

3 % 4 %

83,2 %

13,2 %

3,7 %

Nyckeltal

Svensk Insamlingskontroll anger riktvärden för följande 
nyckeltal:

Nyckeltal % Operation Smile 
Sverige

Riktvärde 

Adm- och insamlingskostnader/
Totala intäkter 16 % 25 %
Insamlingskostnader/ 
Medel från allmänheten 19 % 25 %
Ändamålskostnader/ 
Totala intäkter 81 % 75 %

● En utredning har kunnat genomföras kring vad vi vet om 
utfallet av Operation Smiles verksamhet med avseende 
på t.ex. kirurgi, anestesi, logopedi, psykologi, social- och 
skolmässig utveckling i olika kulturer.

Väsentliga händelser  
efter verksamhetsårets utgång

Under året har Operation Smile Sverige erhållit 6,6 Mkr av 
Svenska PostkodLotteriet för att genomföra ett specialpro-
jekt på Madagaskar. Projektet har påbörjats under hösten 
2015 och ska pågå i tre år. Syftet är att i samarbete med 
hälsoministeriet öka den kirurgiska kapaciteten på Mada-
gaskar.

Efter verksamhetsårets utgång har två nya heltidstjänster 
tillsatts hos Operation Smile Sverige, en ansvarig för givarvård 
samt en ansvarig för digital kommunikation. Anställningarna 
har påbörjats under augusti 2015. Inga andra väsentliga 
händelser kan rapporteras efter verksamhetsårets utgång.

Framtida utveckling

Tack vare det stora intresse som finns i Sverige för Operation 
Smiles verksamhet kommer vi att fortsätta satsa på att 
utveckla vår insamlingsverksamhet. Under kommande år 
kommer investeringar att göras för att ytterligare öka kän-

(15 procent). Även administrationskostnaderna i förhållan-
de till de totala kostnaderna har sjunkit jämfört med före-
gående år och utgör 3,7 procent av de totala kostnaderna. 
Detta medför att ändamålskostnaderna glädjande nog har 
ökat och utgör 83,2 procent av de totala kostnaderna. Det 
innebär att Operation Smile Sverige har kunnat öka finansie-
ringen av ändamålsverksamheten med 40 procent jämfört 
med föregående år (27,3 Mkr), vilket är glädjande.
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Finansiell utveckling 2010 − 2015

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 erhölls 
en gåva i form av fondandelar motsvarande ett värde av  
150 099,76 kr som avyttrades 2015-03-23.

Förvaltning  
och organisation

Kansli

Det operativa arbetet på kansliet leds av generalsekreteraren 
som rapporterar till styrelsen. Under verksamhetsåret har 
kansliet bestått av sex medarbetare utöver generalsekre-
teraren, totalt tre heltidstjänster samt fyra deltidstjänster 
vilket motsvarar cirka fem heltidstjänster. I slutet av verk-
samhetsåret rekryterades ytterligare två heltidstjänster som 
kommer att tillträda under nästkommande verksamhetsår.

Cajsa Wiking, Generalsekreterare
Louise Bäcklund, Grafisk formgivare/Administratör
Susanne Edmark, Senior Content Producer/Pressansvarig

 Totala intäkter
 Ändamålskostnader
 Insamlingskostnader
 Administrationskostnader
 Ändamålskostnader/Totala intäkter

Per Stenbeck
Per är konsult inom den ideella sektorn och har över 30 års 
erfarenhet av att leda och utveckla ideella verksamheter. 
Han har varit generalsekreterare för Greenpeace Norden, 
internationell insamlingschef för UNICEF och informations- 
och insamlingschef för Rädda Barnen. Per grundade orga-
nisationen Water Aid i Sverige och sitter i Operation Smiles 
styrelse sedan 2012.

Malin Hakelius, suppleant
Malin Hakelius är specialist i plastikkirurgi, överläkare och 
ansvarig för den kraniofaciala kirurgin vid Akademiska sjuk-
huset i Uppsala. Malin bedriver experimentell forskning om 
munhålecancer och disputerade 2014. Hennes kliniska 
forskning är inriktad på kraniofaciala missbildningar. Malin 
har varit en av Operation Smiles medicinska volontärer sedan 
starten och har varit ute på uppdrag för organisationen ett 
flertal gånger. 

Medicinsk referensgrupp

För att ta till vara på volontärernas kompetens och erfaren-
heter har Operation Smile Sverige inrättat en medicinsk 
referensgrupp vars uppgift är att verka för förbättringar 
av Operation Smiles verksamhet samt vara rådgivande i 
medicinska frågor. Den medicinska referensgruppen, i vilken 
samtliga volontärprofessioner är representerade, består av:

Peter Radell
Ordförande och regionalt medicinskt ansvarig för  
Operation Smile i Europa och medelhavsländerna. 
Anestesi- och intensivvårdsläkare, 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Chris Cressy
Anestesi- och intensivvårdsläkare, 
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Hanna Dahl
Projektledare, 
Coor service management, Linköping

Ann Forselius
Barnsjuksköterska, 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Helena Johansson
Barnsjuksköterska, 
Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

Rikard Larsson
Barnsjukskötare, 
Skellefteå lasarett, Skellefteå

Jan Lilja
Plastikkirurg,  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ulf Lindsten
Anestesi- och intensivvårdsläkare,  
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Gunilla Lööf
Anestesi-, intensivvårds- och barnsjuksköterska,  
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Johana Morris
Operationssjuksköterska,  
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Kristina Silfvenius
Lekterapeut,  
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Liisi Raud Westberg
Logoped,  
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
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Gunilla Lööf, Programansvarig
Johan Norrby, Insamlingsansvarig
Cecilia Rydbeck, Administratör/Ansvarig Unga volontärer
Barbro Sen, Administratör

Operation Smile Sveriges styrelse

Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sveriges styrelse består 
av sex ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelsen väl-
jer själv nya ledamöter. Inför varje tillsättning tas det fram 
en kravspecifikation mot bakgrund av vilken man intervjuar 
och tar referenser på den föreslagna ledamoten. Mandatpe-
rioden för styrelsens ledamöter uppgår till tre år med möjlighet 
till förlängning. Inga förändringar har skett i styrelsen under 
verksamhetsåret. Styrelseledamöterna arbetar utan arvode 
och har sammanträtt vid fyra ordinarie styrelsemöten och 
tre extrainsatta möten. Närvaron på styrelsemötena har i 
genomsnitt varit 4,2 ledamöter per möte.

Maria Grimberg, ordförande
Maria är koncernchef för JKL- och MSL- Group i Norden och 
Bryssel. Maria har varit ledamot av Operation Smiles styrelse 
sedan starten 2010.

Alexander Jamal
Alexander är Sverigechef på Magine TV. Han har tidigare 
arbetat bland annat som producent på TV4:s samhällsre-
daktion, som ansvarig för utveckling av digitala tjänster på 
Bonnier R&D samt som affärschef på tv-produktionsbolaget 
Eyeworks. Alexander är en av de ursprungliga ledamöterna i 
Operation Smiles styrelse.  

Jan Lindsten
Jan har tidigare varit professor i medicinsk genetik, sjukhus-
direktör på Karolinska sjukhuset och Rigshospitalet i Köpen-
hamn samt dekanus för Karolinska Institutets medicinska 
fakultet. Han har även varit sekreterare i Nobelförsamlingen 
och Nobelkommittén för medicin och fysiologi. Idag är Jan 
professor emeritus. Han har varit aktiv i Operation Smiles 
styrelse sedan 2011.

Bill Magee
Dr. Bill Magee är en ledande kraniofacial plastikkirurg i USA 
och den som grundade Operation Smile år 1982 tillsam-
mans med sin hustru Kathy Magee. Han har publicerats i ett 
antal medicinska tidskrifter och tilldelats titeln hedersdoktor 
vid sex universitet i USA och är hedersdoktor vid Karolinska 
Institutet i Sverige. Bill är idag CEO (vd) för Operation Smile 
International med huvudsäte i Virginia Beach, USA. Bill val-
des in i Operation Smile Sveriges styrelse hösten 2013.

Nina Rehnqvist
Nina är adjungerad professor i kardiologi på Karolinska 
Institutet och ordförande i Statens beredning för medicinsk 
utvärdering, SBU. Tidigare har Nina varit chef för kardiologiska 
sektionen på Danderyds sjukhus i Stockholm samt överdi-
rektör i medicinska frågor vid Socialstyrelsen. Nina tillträdde 
sin styrelsepost i Operation Smile hösten 2013.
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Not 2015 2014
VERKSAMHETSINTÄKTER 

Gåvor 3 44 869 104 32 729 931
Bidrag 3 2 089 354 2 710 165
Övriga verksamhetsintäkter 4 203 056 12 066
Summa verksamhetsintäkter 47 161 514 35 452 162

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader 5 - 38 246 270 - 27 263 450
Insamlingskostnader - 6 050 280 - 5 205 729
Administrationskostnader - 1 699 814 - 1 898 071
Summa verksamhetskostnader 6,7 - 45 996 364 - 34 367 250

Verksamhetsresultat 1 165 150 1 084 912

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 294 096 28 765
Räntekostnader och liknande resultatposter - 4 084 - 1 823
Summa resultat från finansiella investeringar 290 012 26 942

Resultat efter finansiella poster 1 455 162 1 111 854

Årets resultat 1 455 162 1 111 854

Förändring av ändamålsbestämda medel 9
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 1 455 162 1 111 854
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 0 0
Ändamålsbestämning av medel 0 0
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 1 455 162 1 111 854

Funktionsindelad resultaträkning  
(kronor)

2015-06-30 2014-06-30
TILLGÅNGAR

Not
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 0 34000
Summa anläggningstillgångar 0 34000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 374 502 40 000
Övriga fordringar 29 411 29 001
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 432 155 183 424

836 068 252 425

Kassa och bank 16 639 707 9 231 509

Summa omsättningstillgångar 17 475 775 9 483 934

Summa tillgångar 17 475 775 9 517 934

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2015-06-30 2014-06-30
Eget kapital 9
Balanserat kapital 1 585 249 473 395
Årets resultat 1 455 162 1 111 853

3 040 411 1 585 248

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 773 139 827 010
Operation Smile Inc 4 957 251 3 398 300
Övriga skulder 62 438 55 706
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 8 642 536 3 651 670

14 435 364 7 932 686

Summa eget kapital och skulder 17 475 775 9 517 934

Balansräkning  
(kronor)
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Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) för ideella föreningar 
samt FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. 

I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av 
Svensk Insamlingskontroll. En funktionsindelad resultaträkning enligt 
FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisningsmall har använts, där en 
uppdelning av verksamhetens kostnader gjorts mellan ändamålskost-
nader, insamlingskostnader och administrationskostnader. 

Övergången till K3 har inte inneburit några ändrade redovisnings-
principer.

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 gåvan överlämnas på 
ett sakrättsligt bindande sätt.

Gåvor från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl nor-
malt enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisatio-
ner 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 räknas 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 offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är 
ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldig-
het om villkoret inte uppfyllts. Operation Smile har under verksamhets-
året mottagit ett bidrag från Operation Smile International. Detta har 
öronmärkts för att användas i insamlingskampanjer för att öka antalet 
givare till Operation Smile.

Övriga intäkter
Valutakursvinster hänförliga till sända bidrag moderorganisationer har 
klassificerats som en övrig intäkt och inte en finansiell sådan då den är 
hänförlig till verksamheten.

Noter

 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som har direkt samband 
med att uppfylla Insamlingsstiftelsen Operation Smile i Sveriges ända-
mål enligt våra stadgar och föreskrifter. Dessa ska enligt Svensk In-
samlingskontroll utgöra minst 75 procent av de totala intäkterna. Under 
verksamhetsåret uppgick ändamålskostnaderna till 81 procent av de 
totala intäkterna.

I ändamålskostnader ingår kostnader för personal som arbetar med 
ändamålsrelaterad verksamhet, inklusive löner, sociala avgifter etc. Till 
ändamålskostnader räknas även de till ändamålskostnaderna fördela-
de gemensamma kostnaderna, och kostnader för administration som 
uppstår som en direkt följd av ett projekt inom ändamålet. 

Valutakursförluster hänförliga till sända bidrag till moderorganisationen 
har redovisats som ändamålskostnad då den är hänförlig till verksam-
heten.

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader avses direkta kostnader för insamlingsarbe-
tet. Dessa kostnader innefattar den del av lönekostnaden som relaterar 
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 
insamlingsaktiviteter utvärderas noggrant ur ett ekonomiskt perspek-
tiv, det vill säga att avkastningen på investeringen når uppsatta mål. 
Insamlingskostnader från allmänheten ska enligt Svensk Insamlings-
kontrolls riktlinjer inte överstiga 25 procent av insamlade medel från 
allmänheten. Operation Smile Sveriges insamlingskostnader uppgår 
till 19 procent av insamlade medel från allmänheten.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är kostnader som är nödvändiga för att ad-
ministrera 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 
16 procent av totala intäkter, vilket uppfyller Svensk Insamlingskontrolls 
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 operationella, det vill 
säga leasingavgiften (inklusive första förhöjda hyra) redovisas linjärt 
över leasingperioden. 

Ersättningar 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. 

 Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Inga väsentliga bedömningsposter finns. 

 Not 3  Gåvor och bidrag 

Gåvor som redovisas i resultaträkningen 2015 2014

Insamlade medel

Allmänheten 31 847 264 23 290 252

Företag 1 499 681 1 259 109

Andra organisationer 7 047 124 4 344 666

Bidrag från moderorganisation 2 089 354 2 710 165

Externa stiftelser och fonder 4 475 035 3 835 904

Summa 46 958 458 35 440 096

Gåvor från PostkodLotteriet 5 800 000 3 225 000

Bidrag från Operation Smile Inc 2 089 354 2 710 165

7 889 354 5 935 165

 Not 4  Övriga verksamhetsintäkter 

2015 2014

Valutakursvinster sända bidrag moderorganisation 203 008 8 137

Övriga verksamhetsintäkter 48 3 929

Summa 203 056 12 066

 Not 5 Ändamålskostnader 

2015 2014

Valutakursförluster sända bidrag till moderorganisation 970 660 238 889

Summa 970 660 238 889

 Not 6  Leasing 

Hyresavtal lokal 2015 2014

Förfaller till betalning inom ett år 458 000 34 000

Förfaller till betalning inom två-fem år 801 000 0

Förfaller till betalning senare än om fem år 0 0

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 349 883 258 584

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång 
förlängt med 3 år.
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 Not 7 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen 

2015 2014

Medelantalet anställda 7 7

varav män 1 1

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

                     2015                      2014

Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män

Styrelseledamöter 6 4 6 4

Generalsekreterare 1 0 1 0

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2015 2014

Löner och andra ersättningar:

Styrelse och generalsekreterare 636 000 603 251

Övriga anställda 2 143 184 1 753 150

Totala löner och ersättningar 2 779 184 2 356 401

Sociala kostnader 1 083 375 976 583

(varav pensionskostnader exkl löneskatt) `(194991) `(193387)

Summa 3 862 559 3 332 984

 Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

2015 2014

Räntor 3 270 28 765

Valutakursvinster 290 826 0

Summa 294 096 28 765

 Not 9  Förändring av Eget kapital  

2015 2014

Ändamåls- 
bestämda 

medel

Balanserat 
kapital 

Totalt eget 
kapital

Ändamåls- 
bestämda 

medel

Balanserat 
kapital 

Totalt eget 
kapital

Belopp vid årets början 0 1 585 249 1 585 249 0 473 395 473 395

Årets resultat 0 1 455 162 1 455 162 0 1 111 853 1 111 953

Utnyttjande 0 0 0 0 0 0

Belopp vid årets utgång 0 3 040 411 3 040 411 0 1 585 248 1 585 348

Under verksamhetsåret har stiftelsen haft en programansvarig an-
ställd på deltid, vars huvudsakliga uppgift varit att rekrytera volontärer, 
ackreditera volontärer samt samordna dessas deltagande i uppdrag. 
Denna lönekostnad är därför direkt hänförlig till ändamålet. Lönekost-
naderna för generalsekreteraren samt kommunikationsansvarig är 

fördelade mellan ändamål, insamling och administration i förhållande 
till arbetsinsatsen. Lönekostnaden för insamlingsansvarig räknas helt 
och hållet som insamlingskostnad. Stiftelsen har också tre administra-
törer anställda på halvtid vars lönekostnad räknas som administration.

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.

 Not 10  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2015 2014

Förutbetalda hyror 131 735 26 000

Upplupna ränteintäkter 1 137 14 905

Övriga poster 299 283 142 519

Summa 432 155 183 424

 Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2015 2014

Semesterlöner 321 834 232 849

Upplupna sociala avgifter 165 323 150 895

Övriga poster 8 155 379 2 324 240

Summa 8 642 536 2 707 984

 Not 12 Ansvarsförbindelse 

2015 2014

Hyresgaranti 266 000 0

Summa 266 000 0

PostkodLotteriets stöd till specialprojektet på Madagaskar uppgick till 
6,6 Mkr. Eftersom projektet kommer att pågå under tre år med början 
hösten 2015, har hela beloppet periodiserats till kommande verksam-

hetsår. Vidare har även 1,2 Mkr av PostkodLotteriets basstöd periodi-
serats för att användas till verksamhet under hösten 2015. 
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Operation Smile Sverige
Upplandsgatan 3, 111 23 Stockholm

Tel 08-515 124 00   www.operationsmile.se


