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Inledande ord
Vår värld förändras konstant. Under de senaste decennierna har fattigdomen
minskat runt om i världen, fler barn går i skolan, och människor lever allt längre.
Trots detta kämpar vi fortfarande mot enorma siffror.
Till exempel är det 253 miljoner människor
som är blinda eller har en synnedsättning
och drygt 800 miljoner människor
med funktionsnedsättning som lever i
utvecklingsländer. Dessa personer förnekas
alltför ofta sina rättigheter.
De här siffrorna skrämmer oss inte. För när
vi utbildar en kirurg, kan den personen rädda
tusentals människors syn. Och när vi hjälper
en ung person med funktionsnedsättning att
få ett jobb, förändras negativa attityder hos
hundratals människor.
Vi vill ha en värld där ingen blir blind av
orsaker som går att förebygga. Vi vet att
tre fjärdedelar av blindheten i världen kan
förebyggas. Så vårt arbete med ögonhälsa
fokuserar på två saker; gråstarroperationer
och glasögon. Tillsammans med partner och
givare förändras liv på ett ögonblick. Enkelt
och billigt.
Vi vill också ha en värld där alla kan delta i
samhället på lika villkor. Därför skyddar vi inte
bara människors syn, utan vi kämpar också
för att personer med funktionsnedsättning
ska ha samma rättigheter som andra. Som
rätten att gå i skolan, rätten att få ett jobb,
rätten att få läkarvård och rätten att rösta.
Genom att arbeta med lokala organisationer
för personer med funktionsnedsättning
kan vi nå och hjälpa många människor. Vi
har också beslutat oss för att eliminera fem
försummade tropiska sjukdomar, till exempel
trakom och flodblindhet. Vi är enormt stolta
över att ha distribuerat över 1 miljard sådana
behandlingar med hjälp av lokala volontärer.

Sightsavers är också en oberoende
forskningsorganisation. Vi använder
forskningsresultat för att förändra liv. Vi vet
att 61 miljoner barn inte går i grundskolan.
Åtminstone 33 procent av dessa har en
funktionsnedsättning. Men vårt arbete visar
att investeringar under ett barns första år kan
förändra hela deras framtid.
En enda organisation kan inte göra allt.
Så vi arbetar inte själva. Vi bygger starka
och effektiva partnerskap. Sightsavers
har hundratals samarbetspartner, allt
från organisationer på bynivå till globala
organisationer. Det finns en siffra som vi
fortfarande strävar efter att nå, och det är
noll. Ingen ska bli blind av en orsak som
går att förebygga och inga personer med
funktionsnedsättning ska förnekas sina
rättigheter.
Det är glädjande att vi i Sverige har många
givare och goda samarbeten där partner
stödjer vår verksamhet. Vi ser hoppfullt
på framtiden. Arbetet i Sverige och övriga
världen fortgår med oförändrad intensitet för
att ta oss närmare vårt mål.

Elaine Lee,
styrelseordförande

Cornilla von
Plomgren,
verksamhetschef
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I Zimbabwe, ögonsjuksköterskan Givemore undersöker ögon på barn för att leta efter
tecken på trakom.

Några fakta om funktionsnedsättningar,
blindhet och synfel
Källor till nedan information är
Världshälsoorganisationen, WHO, och
den Internationella organisationen “The
International Agency for the Prevention of
Blindness (IAPB)".
• Drygt 1 miljard människor har någon form
av funktionsnedsättning och det motsvarar
ungefär 15% av jordens befolkning.
Majoriteten av dessa människor, runt 80%,
lever i låg- och medelinkomstländer.
• 253 miljoner människor är blinda eller
har en synnedsättning som begränsar
vardagslivet och 89% i den här gruppen
lever i låg- och medelinkomstländer.
• Antalet blinda i världen uppgår till 36
miljoner människor. Antalet kan komma
att öka till 115 miljoner år 2050 enligt
en artikel i läkartidningen The Lancet
Global Health.
• Nästan hälften av de som blivit blinda är
det som en följd av gråstarr.
• 1.1 miljarder människor har nedsatt syn
som kan korrigeras med glasögon.
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• Över 1 miljard människor är drabbade av så
kallade försummade tropiska sjukdomar.
Det finns goda möjligheter att förändra
livet för människor som har en
funktionsnedsättning, till exempel kan
75% av all blindhet och synnedsättning
botas eller förhindras.
Personer med funktionsnedsättning har
rättigheter. Det lyfts fram bland annat i;
• FNs Globala mål även kallade
hållbarhetsmålen. I dessa 17 mål refereras
till funktionsnedsättningar på flera sätt,
bland annat i de mål som avser utbildning,
sysselsättning, ojämlikhet, hållbara
städer samt genomförande och globalt
partnerskap.
FNs konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning (CRDP). I
artikel 25 framgår rätten till hälso- och
sjukvård och träning för personer med
funktionsnedsättning, och detta utan någon
form av diskriminering.

Om Sightsavers i världen
Vår bakgrund
Sightsavers grundades 1950 av John Wilson
som själv blev blind efter en explosion
under en kemilektion i skolan. Under en nio
månader lång resa i Afrika och Mellanöstern
chockades han av hur många som var blinda
och de dåliga förhållanden de tvingades
leva under. Han bestämde sig för att göra
något åt saken och vid hemkomsten till
Storbritannien etablerades ”The British
Empire Society for the Blind” som senare
bytte namn till Sightsavers. Syftet var att
hjälpa blinda och fokusera på utbildning,
rehabilitering och välfärd.

Under åren som gått har Sightsavers vuxit till
en internationell organisation som kämpar
mot blindhet och främjar lika rättigheter
för personer med funktions nedsättning i
mer än 30 länder runt om i världen. Sedan
starten har bland annat över sex miljoner
gråstarroperationer genomförts, 224 000
funktionshindrade har utbildats så att de kan
försörja sig, över en miljard behandlingar mot
försummade tropiska sjukdomar har delats
ut och organisationen har blivit godkänd
som en oberoende forskningsorganisation i
Storbritannien.

Var vi arbetar

Program- och utvecklingsarbete bedrivs
i flera länder i Afrika, Mellanöstern och
Asien. Se karta, markeringar i gult.
Påverkansarbete pågår löpande både på
nationell och internationell nivå, både i länder
där vi har utvecklingsprojekt och i de länder

där vår insamlingsverksamhet äger rum.
Insamlingsverksamhet bedrivs i Indien,
Irland, Italien, Norge, Storbritannien,
Sverige, Förenade Arabemiraten (UAE) och
USA. Se svarta markeringar som illustrerar
våra kontor.
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Vision och mission
Allt arbete som Sightsavers utför är långsiktigt.
Vi har ett långsiktigt mål och det är vår
vision; Vår vision är en värld där ingen
blir blind på grund av sjukdomar som går
att förebygga eller bota och där personer
med funktionsnedsättning kan delta i
samhället på lika villkor.
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Vårt uppdrag, det som vi kallar vår
mission innebär att; Sightsavers är
en internationell organisation som
tillsammans med samarbetspartner
i utvecklingsländer arbetar för att
utrota alla former av blindhet som
går att förhindra och för att främja
lika möjligheter för personer med
funktionsnedsättning.

Sightsavers i Sverige
Om stiftelsen

Våra svenska mål

Insamlingsstiftelsen Sightsavers International,
Sverige (hädanefter kallad “Sightsavers
Sverige”) grundades i Sverige i januari
2013 för att göra det möjligt för människor
boende i Sverige att delta i och bidra
till att Sightsavers når de långsiktiga
målen som är en värld där ingen blir
blind på grund av sjukdomar som går att
förebygga eller bota och där personer
med funktionsnedsättning kan delta i
samhället på lika villkor. Den svenska
verksamheten är en del av Sightsavers
globala organisation som har huvudkontor
i Storbritannien. Genom de medel som
samlas in i Sverige bidrar den svenska
organisationen till Sightsavers övergripande
globala arbete. Pengarna används bland
annat för att genomföra ögonoperationer,
genomföra synundersökningar, utbilda olika
yrkesgrupper som arbetar med ögonhälsa,
distribuera läkemedel för försummade
tropiska sjukdomar.

Sightsavers Sveriges ändamål är att:
• främja hälsa, men alltid med särskild
betoning på att vidta eller främja åtgärder
för att förebygga och bota blindhet,
• främja utbildning av personer med
funktionshinder, men alltid med särskild
betoning på blinda och,
• förebygga eller lindra fattigdomen bland
människor med funktionshinder, men
alltid med särskild betoning på blinda.
Med blinda avses personer som är helt
blinda, delvis eller periodvis är utan syn eller
som hotas av blindhet.
Sightsavers Sveriges insamlingsintäkter från
allmänheten uppgick till 7 451 453 SEK
under 2018. Antalet engångsgåvor ökade
med 165%, och de kom både via insättning
till PG/BG och via Swish.
© Sightsavers/Jason J Mulikita

Sightsavers Sverige är en insamlingsstiftelse
som är registrerad hos Länsstyrelsen
Stockholm, med organisationsnummer
802477-8188 och 90-konto: PG 90 03
63-3/BG 900-3633 dit Swish-kontot 123
900 36 33 är kopplat. Den officiella adressen
är Postbox 24110, 104 51 Stockholm, och
adressen till hemsidan är www.sightsavers.se.
Ekonomin granskas av en auktoriserad
revisor från EY. 77% av insamlade medel i
Sverige 2018 kom från givare som stödjer
verksamheten regelbundet och genom
enskilda gåvor.
Verksamheten är sedan 2018 medlem
av FRII och publicerar i enlighet med
branschorganisationens regler en årlig
effektrapport.

Reuben som är hälsoarbetare besöker
skolor i Zambia för att stärka god hygien,
vilket bidrar till att förebygga sjukdomar.
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Sightsavers strävar efter att nå de mest avlägsna byarna och samhällena, som den här
byn i västra Zambia.

Strategi globalt och i Sverige
Global strategi

Strategi Sverige

Allt arbete Sightsavers utför bygger på en
global strategi som i sin tur vilar på den
övergripande visionen och missionen för
verksamheten. Strategikartan tar sikte på vad
organisationen ska arbeta för och med och
det är:

En uppdaterad strategi för Sightsavers
Sverige fastställdes av styrelsen under
2017. Strategin synliggör hur täta band
Sightsavers Sverige har till den globala
organisationen och betonar vikten av att
samla in medel till våra program inom
de olika verksamhetsområdena och
att sträva efter att bli en betydelsefull
inkomstgenererande del av Sightsaversfamiljen. Fokus under kommande år är att
diversifiera intäktskanalerna, öka kännedom
om verksamheten bland olika intressenter,
utveckla och öka den digitala insamlingen
och initiera fler företagssamarbeten samt
fördjupa organisationens närvaro på den
svenska marknaden genom strategiska
allianser men också bygga långsiktiga
relationer med institutionella givare.

• Att säkerställa tillgång till universell
ögonsjukvård för alla människor som en del
av det nationella sjukvårdssystemet.
• Att människor med funktionsnedsättning
aktivt söker ögonvård.
• Att människor med synnedsättning har
samma möjligheter och rättigheter i
samhället och att regeringar implementerar
internationella konventioner som rör
funktionsnedsättning.
• Att regeringar tillgängliggör utbildning
av god kvalitet för barn med
funktionsnedsättning.
Strategikartan visar också hur vi ska komma
dit: vad vi måste göra för att detta ska kunna
uppnås, vilken kapacitet vi behöver för att
kunna göra detta, på vilka sätt vi måste
utvecklas och hur vi säkerställer att vi har de
resurser som krävs.
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Stärka vårt
förhållande till Svensk
Insamlingskontroll
och FRII

8

Bygga kapacitet både på vårt
storbritannien kontor och hos
medarbetare i Stockholm

11

Maximera synergieffekterna genom att utnyttja Sighsavers globala tillgångar och kapacitet

Vad vi måste vara bra på

Lärande och Tillväxt

Människor och Relationer

Resurser

Demonstrera
synergieffekter

Öka allmänhetens
och institutioners
engagemang för våra
frågor

7

Bygga starka nätverk och
relationer inom Sightsavers

10

Stärka vårt nätverk för
insamling och strategisk
utveckling

6

Säkerställ att vi har rätt kompetens
inom insamling, program och påverkan

9

Utveckla vår svenska
verksamhet för
insamling, men också
program och påverkan

5

Säkra effektiv rapportering av
resultat till Sightsavers globala
organisation

4

Öka våra inkomster från företag,
stiftelser, stora givare och
testamenten

Kapacitet

Leverera program för att
bekämpa bortglömda
tropiska sjukdomar och
bidra till gemensamma
globala mål

Bevara/öka våra inkomster
från privatpersoner utan alltför
stora investeringar

3

Demonstrera effektiva
strategier som har
en positiv inverkan
på inkluderingen av
och självständigheten
hos människor med
funktionsnedsättning

Det svenska bidraget

2

Demonstrera
kostnadseffektiva
strategier som
integrerar barn med
funktionsnedsättning i
det lokala skolsystemet
och som fungerar i stor
skala

1

Demonstrera
kostnadseffektiva
strategier för
ögonhälsa som stärker
sjukvårdssystemet och
fungerar i stor skala.

Bidragsgivare

Huvudsakligt syfte

Målgrupp

SIM står för ’Stategy, Implementation and Monitoring’, på svenska ’Strategi, Implementation och
Bevakning’ och syftet med SIM-kortet är att sammanfatta organisationens mål och strategier.

Sightsavers Sveriges SIM-kort: En strategisk kartläggning

Viktiga händelser och
insamlingsresultat 2018
Verksamhetsåret 2018 har varit ett år med stor kostnadsmedvetenhet, fokus på
digital insamling, givar- och intressentdialog i sociala media men också PR för att
öka kännedom om varumärke och Sightsavers arbete på fältet.
Antalet månadsgivare minskade med
cirka 21% under året. Det här berodde på
kombinationen av att inga kostnadskrävande
externa insamlingsaktiviteter för rekrytering
av nya månadsgivare ägde rum, (aktiviteter
som Face-to-Face, TV-reklam eller
direkt marknadsföring) och att en viss
mängd existerande givare avslutade sitt
engagemang. När det gäller engångsgåvor
såg Sightsavers en rejäl förbättring. Antalet
engångsgåvor ökade ordentligt jämfört med
året innan och de kom jämt fördelade över
året. Några av de bakomliggande orsakerna
till fler engångsgåvor är med stor sannolikhet
det systematiska arbetet med givardialog
via nyhetsbrev, email och sociala medier, ett
löpande arbete med PR samt lansering av
den digitala kampanjen #punktslutfortrakom.
Den 11 oktober, på Världssyndagen, World
Sight Day, lanserades en insamlingskampanj
med syfte att samla in pengar för vårt arbete
med att eliminera trakom i de länder där
Sightsavers arbetar. Flera företag som bland
annat Essilor. Memira, Synsam, Bausch &
Lomb, och Coast Communications hjälpte
till med att kommunicera om kampanjen
i sina digitala kanaler den 11 oktober. En
större donation erhölls från Internationell
Förening för Synskadade Massörer, och via
crowdfunding sajten Target Aid donerades
medel till Sightsavers verksamhet.
Förra året öppnades ett mediarum på
MyNewsdesk och det besöktes flitigt under
hela året. Där återfinns nyheter om starten
för vårt partnerskap med företaget Essilor
som tillverkar glasögonglas, samarbetet med
vår ambassadör Denise Lopez, en film om hur
Sightsavers omfamnar FNs Hållbarhetsmål i
allt arbete mm.
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Sightsavers varumärke kom även att
uppmärksammas i flera medier. Veckans
Affärer skrev om vårt arbete med
försummade tropiska sjukdomar, SVT hade
ett inslag om mänskliga rättigheter i serien
”Perspektiv på omvärlden” och beskrev
där vårt arbete med att träna flickor med
synnedsättning i judo och i Musikhjälpen
lyftes också vårt arbete fram.
Två gånger antog vi ett erbjudande från
Expressen och testade en annons för
insamling till vårt arbete med försummade
tropiska sjukdomar och några gånger under
året fick vi utan kostnad annonsinförande i
Skånska Dagbladet.
Ett mingel för givare och partner
genomfördes på Glashuset i Stockholm
under november. Ett flerårigt samarbete med
Essilor i Sverige påbörjades och inleddes med
en kick-off på deras huvudkontor i Spånga.
www.sightsavers.se kompletterades med
mer information om arbetet kopplat till våra
verksamhetsområden och forskning. Fler
valmöjligheter infördes för potentiella givare
när det gäller att stödja oss på ett enkelt sätt.
Nu är det möjligt att snabbt och utan flera
komplicerade steg koppla ett månadsgivande
till autogiro via ett onlineformulär på
webbsidan. En ”gilla” kampanj genomfördes
på Facebook och den resulterade i många
hundra flera följare och ”likes”. Sightsavers
har även skickat in en ansökan om att bli
förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet.

Nyckeltal
I enlighet med kraven från Svensk insamlingskontroll räknar Sighsavers Sverige
fram och publicerar tre olika nyckeltal. Våra resultat med avseende på dessa
indikatorer syns nedan.
Nyckeltal

Mål

2018

2017

2016

2015

2014

Administrativa kostnader
(inkl insamlingskostnader)
/ Totala intäkter

<25%

21%

47%

59%

69%

86%

Insamlingskostnader /
Medel från allmänheten

<25%

21%

92%

124%

159%

472%

Ändamålskostnader /
Totala intäkter

>75%

78%

53%

41%

31%

14%
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Alla nyckeltal har utvecklats i en positiv
riktning sedan 2014.
Under 2018 gick alla våra intäkter från
allmänheten, såväl från regelbundna som
enstaka givare, och bidrag från företag till
programverksamheten. Medel gick såväl
till Sightsavers övergripande verksamhet
samt projektspecifika program kopplade till
ögonhälsa, utbildning, social inkludering och
försummade tropiska sjukdomar. De medel
som gick till vår verksamhet utgjorde 78 %
av de totala intäkterna. Finansiellt bidrag
till Sightsavers Sverige från Sightsavers UK
användes för kostnader för administration
och insamling, vilka utgjorde 22 % av
omsättningen.
Våra administrations- och
insamlingskostnader låg betydligt under förra
årets kostnader då målet för verksamhetsåret
var att leverera nyckeltal. 2018 var därför
ett år med ytterst få investeringskrävande
insamlingsaktiviteter i externa kanaler
kopplade till nyrekrytering av givare.

Raina från Cameroon testades positiv för
sjukdomen flodblindhet, och fick medicin
för att behandla symptom.
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Våra verksamhetsområden
och hur vi arbetar
Sightsavers arbetar inom flera verksamhetsområden; ögonhälsa, inkluderande
utbildning, social inkludering, och försummade tropiska sjukdomar. Vi har både
övergripande mål och delmål för allt vårt arbete samt processer som löpande
utvecklas och följs upp för att kunna leverera resultat i enlighet med våra mål
och kunna bidra med maximal nytta till alla som vi hjälper.
Överallt där vi arbetar, och det gäller
oavsett arbetsområde, samverkar vi med
regeringar, departement, hälsomyndigheter,
nationella och lokala ideella organisationer
på alla nivåer. I några av våra större
utvecklingsprogram arbetar vi också
tillsammans med andra internationella ickestatliga organisationer men också med ickestatliga sjukhus, särskilt i södra Asien.

Ögonhälsa
Sightsavers anser och arbetar för
att ögonsjukvård ska vara tillgänglig
för alla människor och här avses
tillgänglighet både ur ett geografiskt
och ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta
förhållningssätt överensstämmer med
Världshälsoorganisationens globala
åtgärdsplan för allmän tillgång till
ögonsjukvård. För att möjliggöra det
här strävar vi alltid efter att stärka lokala
hälsosystem och arbetet följer och bygger
på Världshälsoorganisationens processer. Vi
arbetar med att;
• Utveckla och förbättra den tillgängliga
ögonsjukvården
• Utbilda olika yrkesgrupper som arbetar
inom hälsovård
• Distribuera läkemedel
• Tillhandahålla finansiering för hälsovård
• Förbättra system kopplade till
hälsoinformation, styrning och ledarskap.
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Behoven är enorma i låg- och
medelinkomstländer när det gäller att bygga
upp en fungerande ögonhälsovård och som
även inkluderar marginaliserade grupper,
som exempel kvinnor, barn, personer med
funktionsnedsättning, samt HBTQ.
År 2017 utvidgade vi vårt arbete inom
ögonhälsa till att explicit omfatta personer
med funktionsnedsättning, kvinnor och
andra marginaliserade grupper. Flera nya
projekt inom det här området har startat,
bland annat i Moçambique, Nigeria och
Pakistan, där vi samarbetar med myndigheter,
lokala hälsoorganisationer, politiker, och
lokala sjukhus.
Sightsavers mål är att alltid förbättra och
utveckla ögonhälsovården i de länder man
arbetar. Ett exempel på land där detta arbete
har slutförts, och närvaron därför kunde
avvecklas efter 20 år var Sri Lanka. Efter två
decenniers arbete med att samordna insatser
för att förhindra ögonsjukdomar, byggt ut
kapacitet för att kunna genomföra gråstarr
operationer och säkerställa tillgången till
ögonhälsa för människor som inte hade råd
med den lämnade Sightsavers landet 2016.

Fallstudie 1: Malawi

Tillsammans kan vi få fler att känna sig som en kung
Gråstarr berövade Winesi synen. En stolt och självständig man blev ängslig,
rädd för att röra sig några längre sträckor, orolig för att falla och skada sig
eller bli biten av en orm. Han kunde inte längre bruka jorden och tvingades
att sitta hjälplös på en matta vid sitt hus medan hans fru Namaleta och
barnen utförde allt arbete. Han oroade sig för att hans hustru skulle tröttna
och lämna honom och kunde ofta inte hålla tårarna tillbaka.
”Jag kommer ihåg det som igår när jag
förlorade synen”, berättar Winesi. ”Det var
så oerhört smärtsamt, jag kommer aldrig
att glömma det. För första gången förstod
jag varför människor begår självmord. En
gång stod jag till och med ovanför ett
djupt hål med sopor och var redo att kasta
mig ner i mörkret.
Vändpunkten kom när ögonsjukvårdaren
Madalitso Nyangulu undersökte invånarna
i byn och berättade för Winesi att han
kunde få gratis behandling genom
Sightsavers – och detta tack vare bidrag
och stöd från givare.

“Efter operationen är jag en
del av samhället igen, jag
känner mig som en kung”

Sedan operationen sändes på nätet har
Winesi inte bara fått ett nytt liv, han har
också blivit lite av en lokalkändis. Och
han använder sin kändisstatus för att
hjälpa andra.
”Folk kommer ofta hem till mig för att kolla
om jag verkligen kan se igen”, berättar
han. ”Jag berättar min historia för dem
och hoppas att det ska sporra dem till att
också söka vård.”
”Efter operationen är jag en del av samhället
igen, jag känner mig som en kung”.
Hälften av all blindhet i världen orsakas
av gråstarr. Idag står 13 000 barn i
kö i Bangladesh för att få en gråstarr
operation. Tillsammans kan vi få fler
människor att känna sig som en kung.

Winesi

© Sightsavers/Sarah Filbey

På frågan om Winesi skulle kunna
tänka sig att BBC fick streama hans
ögonoperation direkt på nätet svarade
han ja. Vi på Sightsavers ville visa hur en
rutinmässig operation, som tar 10 minuter
och bara kostar drygt 300 kr, kan bli till
ett mirakel som räddar synen på den som
drabbats av gråstarr.

Winesi genomgick en gråstarr
operation 2014. “Efter operationen
tycker han att han fått ett helt nytt
liv, säger hans fru Namaleta
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Efter att ha fått en gråstarroperation kunde 9-åriga Rehima börja gå till skolan för första
gången i sitt liv.

Inkluderande utbildning
Sightsavers verkar för att högkvalitativ
utbildning och möjligheter till livslångt
lärande ska vara inkluderande, rättvist och
tillgängliga för alla. I de länder där vi arbetar,
syftar våra utbildningsprogram till att;
• Mobilisera invånare och olika grupper
i samhället, både på landsbygden och
i städer.
• Stärka organisationer som arbetar
för att hjälpa människor med
funktionsnedsättning.
• Utveckla utbildningssystem.
• Främja undervisning och lärande
tillvägagångssätt för barn och unga
personer med funktionsnedsättning som
är kontextuellt lämpliga och fokuserade på
själva eleverna.

14
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Allt arbete sker tillsammans med
utbildningsdepartement och ibland även
andra departement och myndigheter. Vi
arbetar också med universitet, representanter
från olika samhällsgrupper och ideella
organisationer. Sightsavers har flera stora
fleråriga utvecklingsprojekt i Västafrika
som bland annat finansieras av Irlands och
USAs biståndsmyndigheter och EU. Flera
av projekten fokuserar på inkludering i
grundskolan och omfattar flera olika former
av funktionsnedsättning som exempel
hörselnedsättning, cerebral pares eller
synnedsättning.

Fallstudie 2: Mali

Mafoune brukade få kämpa i klassrummet. Nu har hon fått glasögon som hjälper henne
att se vad som står på svarta tavlan.

Tillsammans kan vi få fler 11-åringar att drömma
Mafoune från Mali är 11 år gammal och har nedsatt syn. Tack vare
Sightsavers program för inkluderande utbildning har hennes lärare fått
särskild utbildning och tillgång till speciell utrustning för att hjälpa Mafoune
att kunna studera tillsammans med sina jämnåriga. Mafounes lärare kan nu
undervisa alla elever tillsammans tack vare programmet. Till exempel skriver
hon med stora bokstäver på svarta tavlan och ser till att barn med synskador
sitter så att de kan se.
Genom programmet får barnen också
visuella hjälpmedel som glasögon och
bokställ. Mafoune trivs väldigt bra i skolan
och hon är en av de bästa eleverna i
klassen. ”Jag gillar geografi, matte och
naturvetenskap. Men mitt favoritämne
är historia”, berättar Mafoune. Och
när hon blir stor vill hon jobba på bank.
Tillsammans kan vi få fler barn att drömma.

Mafoune

© Sightsavers/Javier Acebal

“Jag gillar geografi, matte
och naturvetenskap. Men
mitt favoritämne är historia”

Mafoune med sin lärare Keita,
som upptäckte och noterade att
hon hade synproblem och såg
till att hon kunde få hjälp till
undersökning och glasögon.
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Social inkludering
Sightsavers strategi för social integration
följer FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning
(Convention of the Rights of Persons
with Disabilities, CRPD). Vi fokuserar
på ekonomisk egenmakt samt politisk
medverkan och delaktighet.
Jämställdhet och påverkan, s.k.
policyarbete, är en viktig beståndsdel i
arbetet med social inkludering och ingår
som en central komponent i allt arbete.
Vi jobbar tillsammans med organisationer
för personer med funktionsnedsättning
(DPOs) i de länderna där vi arbetar, och har
utvecklat starka partnerskap med IDA (Den
Internationella Alliansen för personer med
Funktionsnedsättning), Organisationen för
Åtgärder och Utveckling (ADD International)
och Institutet för Internationella Studier
vid Sussex universitet (IDS). Sightsavers
är ordförande i International Disability
and Development Consortim, IDDC,
som bl a främjar och påverkar i frågor
runt inkluderande utveckling och bistånd
gentemot EU, och olika globala organ.

I maj 2017 inrättade Sightsavers en
arbetsgrupp som fokuserar på inkluderande
hälsa, för att se till att detta är en komponent
i allt arbete runt ögonhälsa och arbetet
med försummade tropiska sjukdomar.
2017 fick Sightsavers nytt stöd från
Irlands biståndsmyndighet, Irish Aid, för
långsiktiga projekt i Kamerun och Senegal
runt social inkludering. Arbetet är inriktat
på politiskt deltagande och att personer
med funktionsnedsättningar ska kunna
delta i arbetet runt val och medverka i
lokalt beslutsfattande inom kommuner,
myndigheter och föreningar. Sedan flera år
driver Sightsavers ett projekt i Uganda som
stöds av National Lottery Community Fund
för att bistå med vidareutbildning riktad mot
unga personer med funktionsnedsättning
med syfte att göra det lättare för dem att
hitta jobb. Programmet som går under
namnet ”Connecting the Dots” är och har
varit framgångsrikt. Av de 324 personer som
deltog under programmets första fyra år gick
98% till att få en egen inkomst.

© Sightsavers/Subhash Sharma

En grupp kvinnor med funktionsnedsättning i Pakistan stärker sin tro på egen förmåga
genom att lära sig judo.
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Fallstudie 2: Indien

Tillsammans kan vi få fler unga tjejer att känna sig
som Champions!
Under de senaste åren har det kommit in rapporter från hela Indien om
kvinnor med funktionsnedsättningar som utsatts för fysiskt och sexuellt
våld. Hittills har 50 kvinnor i distrikten Madhya Pradesh och Chhattisgarh
lärt sig att försvara sig.
Kvinnor, som är mellan 14 och 45 år, har
fått lära sig självförvarstekniker, bland
annat den respektingivande ”Tiger’s Claw”.
Vissa av dem har tagit det ett steg längre
och vunnit medaljer på mästerskapet
India’s National Blind och Deaf Judo
Championships. Många av dem vill gå
vidare och lära ut självförsvar till andra
kvinnor med funktionsnedsättningar.

Minst 34 651 fall av våldtäkt har
rapporterats i Indien under 2015 och
det är ett välkänt faktum att kvinnor och
flickor med funktionsnedsättningar ofta
löper ännu större risk att utsättas för
våld och att utnyttjas, både i och utanför
hemmet. Tillsammans kan vi låta fler
kvinnor med funktionsnedsättning att
känna sig trygga när de går ut.

“Innan såg jag mig själv
som en blind tjej, som
svag och att jag inte skulle
kunna göra någonting.
Men i dag är jag så
förändrad att jag kan gå ut
ensam med självförtroende”
Babita Goud

© Sightsavers/Subhash Sharma

”Judo ger oss tron att vi kan åstadkomma
mycket mer i livet”, säger Babita Goud
som har deltagit i klasserna. ”Jag har blivit
lite av en kändis i min by – människor
ser mig som den blinda tjejen som kan
judo. Innan såg jag mig själv som en
blind tjej, som svag och att jag inte skulle
kunna göra någonting. Men i dag är jag
så förändrad att jag kan gå ut ensam med
självförtroende.”

Studenterna visar här tekniker för
självförsvar som de lärt sig.
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Försummade tropiska sjukdomar
Försummade tropiska sjukdomar, så
kallade NTDs, är ett samlingsnamn för
en grupp parasit- och bakterieinfektioner
som kan orsaka allvarliga fysiska
funktionsnedsättningar och är vanligast
i avlägset belägna områden, i städernas
slumområden, och i konfliktzoner. Över
en miljard människor runt om i världen är
drabbade, men sjukdomarna har tidigare
i stor utsträckning ignorerats. Sightsavers
strategi är inriktad mot att kontrollera och
eliminera dessa sjukdomar och här lyfter vi
fram några av våra mål och även vad vårt
arbete syftar till;
• Utveckla nya partnerskap som arbetar
för att kontrollera och bekämpa de
försummade tropiska sjukdomarna,
speciellt partnerskap som gör detta genom
att fokusera på tillgången till vatten, sanitet
och hygien, så kallade WASH-initiativ.
• Integrera och samordna program för
försummade tropiska sjukdomar i de länder
där vi arbetar. Inrikta arbetet mot att
kontrollera och eliminera sjukdomarna och
lyfta fram det I nationella vårdplaner.
• Endera direkt finansiera, eller samordna
med andra organisationer, arbetet med
att ta itu med fem försummade tropiska
sjukdomar som responderar på samma
sätt på förebyggande behandling:
trakom, flodblindhet, lymfatisk filariasis
(elefantiasis), snäckfeber och inälvsmask.
• Se till att projekt runt hantering av
försummade tropiska sjukdomar
stödjer och bidrar på ett rättvist sätt
och säkerställer att människor med
funktionsnedsättning har tillgång
till behandling.
• Stödja förstärkning av hälsosystemen,
exempelvis säkerställa fungerande
övervakningssystem.
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• Förbättra organisatoriskt lärande runt
program. Bästa praxis bör delas internt och
externt.
• Att alla våra hälsoprogram som utförs
inom ett och samma område blir väl
koordinerade. Allt för att hela tiden uppnå
en hög grad av effektivitet som gynnar det
övergripande lokala hälsoarbetet.
Större delen av vårt arbete sker i koalitioner
och i samverkan med regeringar, ideella
organisationer, internationella och
överstatliga organ, och alltid för att uppnå
målen enligt Världshälsoorganisationens
färdplan.
Sightsavers erhåller stöd för det omfattande
arbetet med att eliminera de försummade
tropiska sjukdomarna från flera nationella
biståndsmyndigheter, EU, Världsbanken,
stiftelser som The End Fund, Conrad N
Hilton Foundation, Queen Elizabeth Jubilee
Trust, Virgin Unite, Comic Relief, Lions, Fred
Hollows Foundation med flera.
2014 tilldelades Sightsavers 5 miljoner
amerikanska dollar i bidrag från Bill och
Melinda Gates Foundation. Vi är värd för
det globala supportcentret, Uniting Support
Center, som fonden stödjer och som har som
syfte att arbeta för att bekämpa försummade
tropiska sjukdomar.
Under 2018 blev det officiellt att Sightsavers
är en av sex utvalda organisationer som får
stöd av The Audacious Project för arbetet
med att få bort trakom i de länder där
verksamhet bedrivs. The Audacious Project
är ett initiativ av TED för att finansiera
modiga idéer som bidrar till att förändra livet
för människor runt om i världen.

© Bret Hartman/TED

Sightsavers internationella VD Caroline Harper under sitt TED Talk där hon “pitchade”
planen för att eliminera trakom.

Ted Talk med Sightsavers

Sightsavers och forskning

Caroline Harper, Sightsavers internationella
VD, höll i april 2018 ett Ted Talk. Där lvyfte
hon fram att nästan 2 miljoner människor i
världen är blinda eller har en synnedsättning
på grund av trakom, och att 182 miljoner
människor är i riskzonen för att smittas.

Forskning är en viktig del av Sightsavers
verksamhet. Den ger tillgång till
evidensbaserad fakta och kunskap som
är bra för det strategiska arbetet och den
omfattande programverksamheten. Resultat
av forskningen fungerar som ett stöd för
att kunna leverera ett bestående resultat
som gör nytta och fyller ett behov för de
som vi ska hjälpa. Sightsavers har bedrivit
forskning kopplat till ögonhälsa, utbildning,
social inkludering och försummade
tropiska sjukdomar under flera år och 2017
fick organisationen officiell status som
oberoende forskningsorganisation (IRO) av
Research Councils UK i Storbritannien.

Titta på Carolines TED Talk här:
www.sightsavers.org/protecting-sight/
ntds/trachoma-elimination-ted-talk

All forskning finns publicerad på
Sightsavers Forsknings Centers
webb och Sightsavers globala webb:
research.sightsavers.org
www.sightsavers.org
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Uppfyllelse av ändamål - globalt
Resultat av Sightsavers globala arbete, både statistik och data finns tillgänglig
för styrelse, ledning och alla anställda på organisationens globala programportal.
All data vi samlar in är central i de utvärderingar vi gör av våra program.
Sightsavers publicerar global utfallsstatistik
årligen. Den inkluderas i gruppens
årsredovisning för 2018, som blir publicerad
på den internationella webben med global
information www.sightsavers.org men också
den svenska webben www.sightsavers.se.

Sightsavers rapporterar
utfallsstatistik inom följande
områden och åtgärder:
• Ögonhälsa – undersökningar, operationer
och tillhandahållna glasögon;
• Försummade tropiska sjukdomar –
behandlingar;
• Utbildning och inkludering – utbildning
och stöttning av mottagare;
• Kapacitetsbyggande – utbildningssupport
för att uppnå grundläggande professionell
kompetens:
• Volontärer – utbildning av volontärer

Sightsavers fortsätter i allmänhet att utöka
sina välgörenhetsaktiviteter inom alla dessa
områden och åtgärder, något allmänheten
bidrar till.

Några övriga milstolpar under året
var att;
• I juni bekräftade Världshälsoorganisationen
att Ghana som det första landet i Afrika
söder om Sahara eliminerat trakom som
ett folkhälsoproblem. Ett arbete som
Sightsavers var med och bidrog till.
• Arbetet i Yemen påbörjades. Mer än
4 000 kvinnliga volontärer har gått från
dörr till dörr och distribuerat behandlingar
mot trakom.
• Caroline Harper, Sightsavers internationella
chef, genomförde ett Ted Talk i april där
hon berättade om trakom och hur vi
tillsammans med partner vill eliminera
sjukdomen i de länder vi arbetar före 2025.

© Sightsavers/Jason J Mulikita

• Gertrude Oforiwa Fefoame, Sightsavers
kampanjrådgivare för social inkludering,
blev invald i FN:s Kommitté för rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
• Gråstarroperation nummer 1 000 000
genomfördes i Pakistan.
• För tredje året i rad blev vi utsedda av
ratingsorganisationen Give Well som en av
topporganisationerna för att behandla barn
med parasitsjukdomar i länder söder om
Sahara på ett kostnadseffektivt sätt.
Mariah från Zambia fick
gråstarroperation på båda ögonen,
vilket återställde hennes syn.
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Styrning
Sightsavers Sveriges styrelse består av sju styrelseledamöter och tre suppleanter.
De stöttas av Sightsavers experter inom områdena juridik, styrning och ekonomi.
2018 bestod styrelsen av följande
ledamöter:
• Elaine Lee (ordförande) som utgjorde
en länk till styrelsen för den globala
organisationen.
• Maria Lindegård Eiderholm, advokat,
fokus svensk juridisk expertis.
• Rebecca Jupp, Sightsavers globala
insamlingschef, fokus insamling.
• Mike Straney, globalt ansvarig för
Sightsavers stora givare, fokus företag och
stora givare.
• Anna Becker, ansvarar globalt för
institutionell finansiering inom Sightsavers,
fokus institutionell finansiering.
• Tove Engström, yrkesperson med bred
erfarenhet inom hållbarhet, bistånd och
innovationer. Fokus bistånd.
• Thérèse Lundquist, yrkesperson med
erfarenhet av digital marknadsföring och
internationell försäljning. Fokus digital
marknadsföring och stora givare.

Styrelsen utses av Sightsavers UK i enlighet
med stadgarna, och ledamöterna får inte
någon lön eller ekonomisk ersättning för
sitt styrelsearbete.
Thomas Lönnström från EY i Stockholm är
utnämnd till revisor.
Styrelsen sammanträdde 7 gånger under
2018. Årets arbete ägnades mycket
åt bolagsstyrning, GDPR-anpassning,
ekonomisk uppföljning.
Allt arbete i Sverige sker tillsammans
med Sightsavers UK och den globala
insamlingsavdelningen under ledning
av Rebecca Jupp samt enheten för
institutionell finansiering.
Sightsavers Sverige samarbetar med ett
flertal partner. Insamlingsadministration
såsom datahantering, svenskspråkig
kundtjänst och liknande hanteras av ArelData i Solna. Partner för produktion och
distribution av annonsmaterial har varit
BizKitHavas, SMS-donationer har skötts av
TargetEveryOne under början av året och
därefter Cellsynt. Sightsavers har ett globalt
bokföringssystem.

21

Risker och förväntad utveckling 2019
Sightsavers Sverige har bedrivit insamling i fem år med start 2014. En bas av
regelbundna givare har sakta byggts upp. Det tar tid och kräver resurser att
etablera en välgörenhetsorganisation på den svenska marknaden och för att
möjliggöra detta har verksamheten fått investeringsstöd av Sightsavers UK
sedan starten.
Antalet aktörer inom ideell sektor är
många och konkurrensen har tilltagit på
alla insamlingsområden. Under senare år
har vi kunnat se att fler organisationer
sakta men säkert börjas synas i digitala
miljöer och den digitala insamlingen har
börjat ta fart då det visat sig vara en kanal
för prisvärd intäktsgenerering. Nu mer
än någonsin är det viktigt att strategiskt
öka varumärkeskännedomen gentemot
potentiella och relevanta givargrupper
samtidigt som nytänkande former av
insamling äger rum såväl i den digitala som
i den fysiska världen. Därför är finansiell
uthållighet och digitalt kunnande för att öka
insamlingsaktiviteter som ger bra avkastning
betydelsefullt.
Avsikten är att fortsatt bedriva ett tätt
samarbete mellan Sightsavers huvudkontor
i Storbritannien och den svenska
verksamheten. Allt för att underlätta för
att utveckla och skapa relationer på olika
plan för att generera diversifierade intäkter.
Målet är att växa balanserat, dvs sakta och
säkert på den svenska marknaden. En risk
är att det tar ytterligare tid att åstadkomma
en bredare intäktsbas, och att utveckla
grunden för en tidsenlig digital insamling och
engagemangstyrd givarsupport.
Intentionen är också att samverka med
företag som delar Sightsavers värdegrund
och vision. En risk här är att inte nå rätt
nätverk för att skapa ändamålsenliga
samarbeten och att det tar tid att få in
samarbeten som ger mer företagsintäkter.
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Under 2019 blir det än mer fokus på digital
insamling och att öka varumärkeskännedom
i kanaler med större genomslagskraft.
Dessutom har organisationen för avsikt
att etablera relationer med institutionella
organ samt söka mer medel för projekt från
stiftelser och fonder.
Sightsavers Sveriges plan är att göra goda
framsteg i arbetet med att stärka vår
position hos den svenska allmänheten och
fortsätta att informera om de utmaningar
som synfel medför för barn och familjer
i utvecklingsländer och hur viktigt det är
med lika rättigheter för människor med
funktionsnedsättning.
Sightsavers Sverige ska alltid arbeta på ett
effektivt och etiskt sätt, vara transparent
i all kommunikation och ha fokus på att
implementera svensk strategi för att nå
framgång och på så sätt bidra till stiftelsens
ändamål.
För första gången kommer verksamheten
även att avge en effektrapport till FRII.

© Sightsavers/Jason J Mulikita
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Finansiell redovisning
Flerårsöversikt (tkr)
2018

2017

2016

2015

2014

Verksamhetsintäkter

9,718

19,922

19,926

18,860

10,395

Gåvor

7,613

9,286

9,102

7,700

1,775

Bidrag

1,666

10,461

10,824

11,160

8,620

439

175

-

-

-

-9,659

-19,882

-19,920

-18,837

-10,390

59

40

6

23

5

1,665

2,019

2,946

1,671

1,444

Nettoomsättning
Verksamhetskostnader
Årets resultat

Balansomslutning

Förändring av eget kapital (kr)
Balanserat kapital

Totalt eget kapital

Ingående balans 2018/01/01

75,764

75,764

Årets resultat

58,636

58,636

134,400

134,400

Utgående balans 2018/12/31

Resultaträkning
Not

01/01/2018
31/12/2018

01/01/2017
31/12/2017

Gåvor

3

7,613,353

9,285,509

Bidrag

3

1,665,579

10,461,312

Nettoomsättning

7

438,952

175,123

9,717,884

19,921,944

4

-7,613,353

-10,485,509

5.7

-1,569,785

-8,523,517

6

-476,110

-873,383

-9,659,248

-19,882,409

58,636

39,535

Funktionsindelad resultaträkning
Belopp i kronor

Verksamhetsintäkter

Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Årets resultat

24

Årsredovisning 2018

4,5,6,7,8

Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

31/12/2018

31/12/2017

219,476

87,561

84,320

103,975

303,796

191,536

1,360,932

1,827,584

Summa omsättningstillgångar

1,664,728

2,019,120

Summa tillgångar

1,664,728

2,019,120

Balanserat kapital

134,400

75,764

Summa eget kapital

134,400

75,764

103,064

63,969

Belopp i kronor

Not

Fordran Sightsavers Norge
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

9

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

10, 14

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till Sightsavers UK

11

1,110,916

1,222,607

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

12

316,348

656,780

Summa kortfristiga skulder

1,530,328

1,943,356

Summa eget kapital och skulder

1,664,728

2,019,120
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Kassaflödesanalys
01/01/2018
31/12/2018

01/01/2017
31/12/2017

Verksamhetsresultat

58,636

39,535

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
av verksamhetskapital

58,636

39,535

Förändring av kortfristiga fordringar

-112,260

-63,551

Förändring av kortfristiga skulder

-301,337

-2,189,248

Kassaflöde från den
löpande verksamheten

-354,961

-2,213,264

Förändring i kassaflöde avseende
avräkningskonto Sightsavers UK

-111,691

3,173,671

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-111,691

3,173,671

Årets kassaflöde

-466,652

960,407

Likvida medel vid årets början

1,827,584

867,177

1,360,932

1,827,584

Not

Belopp i kronor

Förändringar i verksamhetskapital
(rörelsekapital):

Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut

14

Förändring i kassaflöde avseende avräkningskonto Sightsavers Norge ingår i år i
verksamhetskapital (rörelsekapital)
För att erhålla jämförbarhet har även jämförelseåret ändrats.
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och
värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3)
och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Verksamheten startade under 2013.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar
som organisationen erhållit eller kommer att
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges
nedan, till verkliga värdet av det som erhållits
eller kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost,
när intäktsredovisning sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar
emot en tillgång eller en tjänst som har ett
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde
i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför
att organisationen uppfyllt eller kommer att
uppfylla vissa villkor och om organisationen
har en skyldighet att återbetala till motparten
om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet
bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt
när de erhålls.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen
som en tillgång eller en kostnad beroende på
om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor
som organisationen avser att stadigvarande
bruka i verksamheten redovisas som
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas
som omsättningstillgångar.
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Gåvor värderas som huvudregel till
verkligt värde.
I de fall organisationen lämnat en ersättning
för att erhålla gåvan minskas gåvans värde
med ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för
att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna
bidrag redovisas som skuld till dess villkoren
för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa
kostnader (t.ex. för administration) redovisas
samma räkenskapsår som den kostnad
bidraget är avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga
värdet av den tillgång som organisationen
fått eller kommer att få.
Nettoomsättning
Nettomsättning avser vidarefakturerade
lönekostnader till Sightsavers UK och
Sightsavers Norge. Se vidare not 7.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande
funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.
Endast när det är kostnader för särskilda
åtgärder som behövs vid insamling och
genomförande av aktiviteter så fördelas
kostnader från Sightsavers UK. Detta avser
bland annat inhyrning av personal, hyra för
lokaler, redovisning. När supporten är en
del av de centrala allmänna funktionerna
fördelas i allmänhet inte kostnaderna.
Materialkostnader och särskilda kostnader
hänförliga till organisationen debiteras
Sightsavers. Många av supportaktiviteterna
är systematiserade. Under 2017 och 2018
har stiftelsen inte haft några särskilda

kostnader för insamling och aktiviteter. Se
vidare not 7 och 8 nedan.
Sightsavers UK har, liksom föregående år,
lämnat en kapitaltäckningsgaranti för fortsatt
drift under 2019.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som
kan hänföras till organisationens uppdrag
enligt stadgarna.
Ändamålskostnader avser kostnader
för central projekthantering och
projektstyrning samt administrativ hantering
av ansökningshandlingar för anslag.
Ändamålskostnaderna har utbetalats till
Sightsavers UK enligt styrelsebeslut. Se
vidare not 4 nedan.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader återspeglar de
kostnader som organisationen haft för att
samla in medel. Med insamlingskostnader
menas kostnader för insamlingsarbete som
riktar sig mot organisationens samtliga
givare, dvs såväl privatpersoner som företag
och organisationer. Detta omfattar både
befintliga givare och arbetet med att söka
nya givare genom kampanjer, utskick och
underhåll av givarregister.
Insamlingskostnaderna består bland
annat av kostnader för reklam, annonser,
informationsmaterial och kostnader för
personal. Se vidare not 5 nedan.
Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana
kostnader som behövs för att administrera
organisationen. Exempel på sådana
kostnader är styrelsemöten, revision av själva
organisationen och administrativa system.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för
ändamålet och för givaren. Om en kostnad
varken avser ändamål, medlemsvård/värvning eller insamling hänförs den till
administration. Se vidare not 6 nedan.

Leasing, hyra av lokaler
Organisationen har inga leasingkostnader.
Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form
av löner, sociala avgifter och liknande
kostnadsförs i takt med att de anställda
utför tjänster.
Alla pensionsförpliktelser klassificeras som
avgiftsbestämda planer och redovisas som
en kostnad det år pensionen tjänas in.
Se vidare not 7 nedan.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar
värderas till anskaffningsvärde om inget
annat anges nedan.
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas
finansiella tillångar till anskaffningsvärde med
tillägg för direkta transaktionsutgifter.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget
kapital redovisas, i den mån det tillämpas,
ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall organisationen fattat beslut om
utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd
och meddelat mottagaren men inte verkställt
utbetalningen redovisas detta belopp som en
kortfristig skuld.
Avsättningar
En avsättning redovisas när organisationen
har ett legalt eller informellt åtagande
som en följd av inträffade händelser och
där organisationen förväntar sig att en
utbetalning kommer att krävas för att reglera
åtaganden samt att en tillförlitlig uppskattning
av beloppet kan göras. Avsättningar värderas
till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att behöva erläggas.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Intäktsredovisning
Insamlingsstiftelsen Sightsavers International
Sverige tar hänsyn till upplupna intäkter
i redovisningen när organisationen blivit
berättigad till insamlade medel före det att
utbetalning skett till organisationen. Värdet
av dessa intäkter baseras på bästa möjliga
uppskattning t.ex. faktura, betalningsplan,
donationer, egendom mm. Dessa källor skall
vara tillförlitliga och medföra minsta möjliga
osäkerhet.
Fördelning av kostnader
En del kostnader fördelas till aktiviteter på
basis av en uppskattning av den tid som
läggs ned på varje typ av aktivitet. Dessa
uppskattningar har upprättats av den
personal som arbetat med aktiviteten ifråga.
Valuta
Stiftelsens funktionella valuta är i SEK.
Tillgångar och skulder i utländsk valuta har
omräknats till balansdagens kurs.
Stiftelsens intäkter och kostnader i utländsk
valuta omräknas till dagskurs.
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Not 3 Gåvor och bidrag
01/01/2018
31/12/2018

01/01/2017
31/12/2017

161,900

20,900

Allmänheten

7,451,453

9,264,609

Summa gåvor

7,613,353

9,285,509

1,665,579

9,261,312

-

1,200,000

1,665,579

10,461,312

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen

7,613,353

9,285,509

Bidrag som har redovisats som intäkt

1,665,579

10,461,312

Summa insamlade medel

9,278,932

19,746,821

01/01/2018
31/12/2018

01/01/2017
31/12/2017

Bidrag till den totala ändamålsverksamheten
genom Sightsavers UK.

7,613,353

10,485,509

Summa ändamålskostnader

7,613,353

10,485,509

01/01/2018
31/12/2018

01/01/2017
31/12/2017

"Door to door" kostnader, gatuinsamling,
annonser, digitala betalningstjänster,
supportkostnader mm.

436,698

6,636,200

Personalkostnader

867,921

400,726

Datakostnader

-

78,167

TV-reklam och telemarketing

-

12,678

246,046

119,026

-

340,710

13,109

871,418

6,011

64,592

1,569,785

8,523,517

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Företag

Bidrag som redovisats som intäkt
Bidrag
Sightsavers UK
Postkodstiftelsen
Summa bidrag
Totalt insamlade medel består av följande:

Not 4 Ändamålskostnader

Not 5 Insamlingskostnader

Bank- och transaktionskostnader
Trycksaker och övriga varor
Konsultkostnader
Övriga poster

Summa insamlingskostnader
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Not 6 Administrativa kostnader
01/01/2018
31/12/2018

01/01/2017
31/12/2017

Advokatarvoden

53,048

81,771

Revisionsarvoden

324,625

307,191

Redovisningsarvoden

-21,750

80,063

190

198,372

Övriga poster

119,997

205,986

Summa administrativa kostnader

476,110

873,383

Bud- och fraktkostnader

Not 7 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Stiftelsen har en anställd verksamhetschef i syfte att uveckla den svenska och nordiska
marknaden. Vidarefakturering av lönekostnader sker med 25% till Sightsavers Norge och med
25% till Sightsavers UK. Total vidarefakturering under 2018 uppgår till 438 952 SEK (175 123
SEK) och har redovisats som ”Nettoomsättning”.
01/01/201831/12/2018
Antal anställda

01/01/201831/12/2018
Varav antal kvinnor

01/01/201731/12/2017
Antal anställda

01/01/201731/12/2017
Varav antal kvinnor

1.0

1.0

0.5

0.5

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
31/12/2018

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2017

Antal på balansdagen

Varav män

Antal på balansdagen

Varav män

Styrelseledamöter

7

1

4

1

Verksamhetschef

1

0

1

0

Totalt

8

1

5

1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
01/01/201831/12/2018
Löner och andra
ersättningar

01/01/201831/12/2018
Sociala kostnader (varav
pensionskostnader)

01/01/201731/12/2017
Löner och andra
ersättningar

01/01/201731/12/2017
Sociala kostnader (varav
pensionskostnader)

0

0

0

0

Löner och andra
ersättningar:
Styrelse

(0)
Verksamhetschef

622,554

236,477

(0)
267,346

(43 044)

622,554
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236,477

132,900
(50 000)

267,346

132,900

Not 8 Leasing, hyra av lokaler
Insamlingsstiftelsen hyr inga egna lokaler. När personal fördelas till organisationen från
Sightsavers UK fördelas även kostnader för lokaler från Sightsavers UK till organisationen.
Eftersom organisationen inte haft några fördelade personalkostnader under 2018 eller 2017
så har inte heller någon fördelning skett av lokalkostnader från Sightsavers UK.

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
31/12/2018

31/12/2017

Upplupna intäkter

84,320

103,975

Summa

84,320

103,975

31/12/2018

31/12/2017

Nordea kontonr 68 67 18-8

399,957

876,215

Nordea kontonr 90 03 63-3

960,975

951,369

1,360,932

1,827,584

31/12/2018

31/12/2017

Sightsavers Storbritannien

1,110,916

1,222,607

Summa

1,110,916

1,222,607

Not 10 Kassa och bank

Summa

Not 11 Övriga kortfristiga skulder

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
31/12/2018

31/12/2017

220,000

175,000

Materialkostnader

-

77,359

Annonser

-

18,125

Supportervårdskostnader

-

191,800

Digitala betalningstjänster

-

37,753

Personalrelaterade kostnader

31,295

50,000

Redovisningsarvode, årsredovisning

22,500

65,000

-

30,844

42,553

10,898

316,348

656,779

Ernst & Young, revision och revisionsnära
tjänster

Kontrollavgifter
Övrigt

Summa
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Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
31/12/2018

31/12/2017

Inga

Inga

31/12/2018

31/12/2017

Banktillgodhavanden

1,360,932

1,827,584

Summa

1,360,932

1,827,584

Not 14 Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel

Stockholm den

2019

Elaine Lee, Styrelsens ordförande

Rebecca Jupp

Maria Lindegård Eiderholm

Mike Straney

Anna Becker

Tove Engström

Therése Lundquist

Min revisionsberättelse har lämnats den

Thomas Lönnström, Auktoriserad revisor
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Vi arbetar med partner i
utvecklingsländer för att
eliminera blindhet som kan
förebyggas och främja lika
rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
www.sightsavers.se
SightsaversSverige
@Sightsavers
@sightsavers
SightsaversTV

Insamlingsstiftelsen Sightsavers
International, Sverige
Postbox 24110
104 51 Stockholm
Sverige
08-470 24 80
info@sightsavers.se
Organisationsnummer 802477-8188
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