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VERKSAMHETSÅRET 2012
Strax före årets utgång genomfördes vår första adoption från Ungern. Viktiga händelser 2012 var också
att vi fick auktorisation för Vietnam samt Kazakstan. Vid utgången av 2012 har det totalt sedan starten
1979 kommit 3429 barn genom FFIA. Under 2012 genomfördes det 37 adoptioner, ca 70 % av dessa var
barn med särskilda behov. Adoptionerna minskar i Sverige och i världen bl.a. på grund av att många
ursprungsländer har fått det bättre socialt och det genomförs allt fler inhemska adoptioner.
Sammanfattningsvis kan en adoption antingen ta väldigt lång tid eller mycket kort - allt beroende av om
man vill och kan bli föräldrar till de barn som ursprungsländerna särskilt letar föräldrar till. I nuläget är
det de lite äldre barnen eller barn med funktionsnedsättning som många länder letar föräldrar till. Dessa
barn har ofta svårare att få familj i sina ursprungsländer. Vad som kännetecknar ett särskilt behov
varierar mycket mellan länderna och i dagsläget har många av de familjer som anmäler sig till oss en
öppenhet för adoption av barn med särskilda behov redan från början. Vi har under året som gått haft
informationsträffar kring adoption av barn med särskilda behov och det finns nu också möjlighet att tala
med en läkare när man funderar. Det är värdefullt att man ges möjlighet att möta andra i liknande
situation och det försöker vi på FFIA hjälpa till med.
Under 2012 har det varit fokus på de sökandes ålder och äktenskap. Alltför många som kontaktar oss
och önskar adoptera har varit sambo länge men inte gift sig. Samboskap räcker inte. Många sökande
hinner inte genomföra sin adoption p.g.a åldersskäl. De flesta kommuner håller strikt på att man inte får
vara äldre än 42 år vid ansökan. Vanligt är därför att de som kontaktar oss har få möjligheter på grund
av sin ålder eller ett för kort äktenskap. Par som kontaktar kommunen får medgivande som gäller i två år
och det är få som hinner genomföra en adoption under den perioden.
På årsmötet uppmärksammade vi att FFIA samarbetat med Kina under 20 år. Under dessa 20 år har vi
förmedlat över 1600 adoptioner från Kina och i Sverige har det skett över 4000 adoptioner från Kina. I
höstas hade vi föreståndare och socialarbetare från Röda korsets barnhem i Bangkok på besök. Det var
fantastiskt att höra dem prata om hur barnen hade varit när de var på barnhemmet och hur de nu vuxit
upp och utvecklats. De mindes varje barn och det värmde i hjärtat. Året dessförinnan har vi haft mycket
uppskattade besök från Colombia och Indien. Adoption bygger verkligen broar mellan länderna.
Ert medlemskap i FFIA gör det möjligt för oss att upprätthålla kontakten med ”gamla” utlandskontakter.
Det är viktigt att ha medlemmarnas stöd för att arrangera möten och andra aktiviteter samt även
fortsättningsvis kunna arbeta med frågor som rör adopterades och adoptivfamiljers rättigheter. Tyvärr
tappar föreningslivet medlemmar – människan av idag hittar andra vägar att utbyta tankar och skapa
kontakter på. Men de personliga mötena kommer alltid att behövas i föreningar som FFIA.
Till sist kan vi berätta att det under 2012 hållits 6 protokollförda styrelsemöten. Föreningens
medlemsantal uppgick vid utgången av 2012 till 1079 medlemsfamiljer (2011:1142). Medlemstidningen
Vi Adoptivfamiljer har utkommit med fyra välfyllda nummer. Många medlemmar är aktiva givare och
autogivare till våra biståndsprojekt och det tackar vi särskilt för.
Göteborg i april 2013

Carin Fremling
Ordförande
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SVERIGE
Under år 2012 förmedlades det totalt 466 adoptioner genom de auktoriserade organisationerna, jämfört
med 538 året innan.

Verksamma auktoriserade organisationer:
Antalet förmedlade barn 2012 fördelat per organisation visas nedan. FFIA har 8 % av det totala antalet
adoptioner. Adoptionsorganisationerna benämns i denna verksamhetsberättelse med förkortningar som
lyder Adoptionscentrum (AC), Adoptionsföreningen – La Casa (ALC), Barnen Framför Allt –
Adoptioner (BFA-A) och Barnens vänner (BV).

FFIA
AC
ALC
BFA-A
BV

2012

2011

37
272
6
107
44

43
338
6
117
34

Adoptionsutvecklingen i FFIA
Sedan föreningen bildades 1979 och förmedlade sitt första barn har det kommit hem 3429 barn från 13
samarbetsländer till Sverige genom FFIA.
Auktorisation för adoptionsverksamhet i Sverige ges av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, (MIA) i perioder av fem år för Sverige och två år för utlandet. FFIA har auktorisation för att
arbeta inom Sverige fram till och med 2015 och med nuvarande samarbetsländer till och med 2013.

Anlända barn 1980-2012

Indien 795
Thailand 133
Vietnam 63
Kina 1609
Colombia 67
Guatemala 169
Sri Lanka 167
Grekland 2
Rumänien 197
Brasilien 222
Ukraina 1
Kenya 3
Ungern 2

Diagram 1. Fördelning ursprungsländer anlända barn via FFIA 1980-2012
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Anlända barn 2012

Kina 20
Thailand 7
Indien 5
Colombia 3
Ungern 2

Diagram 2. Fördelning ursprungsländer anlända barn 2012

Antal sökande
Antalet nyanmälningar har under år 2012 varit 119 sökande. Antalet nyanmälda och återanmälda var vid
årsskiftet 310. Antal familjer med ansökan i utlandet var vid 2012 års början ca 70 och vid året slut
drygt 50 familjer. Ungefär lika många familjer har avbrutit sina ansökningar 2012 (16) som året innan.
Under året har vi tagit emot 72 medgivandeutredningar, vilket är en ökning och den högsta siffran sedan
2008. FFIA har inte haft någon väntetid för familjerna som inkommit med medgivandeutredning för att
få s.k. förmedlingsbeslut i vilket vi meddelar familjerna till vilka länder de kan skicka en ansökan och
hur kösituationen ser ut.
Under året som gått har vi sett att flera av de ansökningar som inkommit till oss är svåra att placera på
grund av sökandes ålder i kombination med att de inte har varit gifta så lång tid som flera våra
utlandskontakter kräver. Valmöjligheterna minskar väsentligt för familjerna när de endast varit gifta runt
ett år eller är helt nygifta.
Det har varit väntetid i registret på omkring två år för att skicka ansökningar till DSDW och Röda
Korset i Thailand. Även till Indien har vi haft väntetid. Några ensamstående har under året kunnat
skicka ansökan till Indien efter en väntetid i registret på mellan fyra till sex år. Till Sri Lanka är det
också väntetid i registret och inga nya ansökningar har påbörjats under året. Med väntetid eller kötid
menas tidsintervallet mellan familjens turordningsdatum fram till dess att ansökan kan ställas samman
till en specifik utlandskontakt. Till övriga kontakter har det funnits möjlighet att sända ansökningar
kontinuerligt.
Ensamstående sökande kan främst komma ifråga för äldre barn och barn med särskilda behov i länder
som Kina, Kenya, Colombia, Indien, Ungern och Bulgarien.
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Diagram 3. Nyanmälda till adoptionsregistret 2002- 2012

Konferenser och möten
FFIA har deltagit i bland annat följande konferenser och möten under 2012:
 MIA:s organisationsträffar
 Flera ämne- och landspecifika MIA möten
 Inbjudna till Familjerätten i Göteborg
 Inbjudna till Resurscentrum i Stockholm
 Två informationsutbytesdagar med bl. a personal från öppna förskolan Spira i Stockholm samt
Anna Amazeen från Adoptionsrådgivarna i Stockholm.
 Nordiska adoptionsrådets Ordförandekonferens i Oslo
 Euradopts konferens i Berlin
 Inbjudna till Sahlgrenska dels Reproduktionsenheten dels LKG enheten
 Inbjudna till Integrationsministern Erik Ullenhag på Arbetsmarknadsdepartementet
 Inbjudna till barn och äldreministern Maria Larsson på Socialdepartementet
 ”Fifth International Policy Conference on the African Child – Intercountry Adoptions;
Alternatives and Controversies” organiserat av ”African Child Policy Forum (ACPF)”. Addis
Ababa i Etiopien

Övriga aktiviteter
Vi har kontinuerligt utkommit med ”Månadsbladet” samt Nyhetsbrev via e-post. Dessa brev har olika
innehåll beroende på var i adoptionsprocessen man befinner sig och vilket land man har ansökan i. Det
är en viktig och uppskattad informationskanal som utkommer ca 10 ggr per år. Vi har också fortsatt med
relationsfrämjande åtgärder främst till våra sökande så att de tidigt skall få information om adoption och
sina möjligheter.
Under våren möttes informationsansvarige i en mindre grupp med medieutbildade adoptivföräldrar för
att diskutera vårt informationsmaterial samt olika informationsinsatser. Det utmynnade i många kloka
tankar i befintligt material samt inför kommande förändringar.
Vi har tillsammans med övriga organisationer diskuterat behovet av att nå ut med information tidigt till
sökandegruppen med bl.a. en folder som skickas ut fertilitetskliniker m.m. Vi har också diskuterat hur vi
skulle vilja samarbeta med Socialstyrelsen för att nå ut med aktuell information till utredare.
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Under året som gått har FFIA inbjudit till två informationsträffar för nya sökande och
adoptionsintresserade med fokus på adoption av barn med särskilda behov. Den ena träffen skulle ägt
rum på våren i Stockholm men fick ställas in p.g.a. för få anmälningar. På hösten gjordes ett nytt försök
med samma tema i Göteborg. Den blev mer välbesökt. Föreläsarna var bl.a. en barnläkare, familjer som
adopterat samt personal från FFIA.
Vi har fortsatt arbetat med att vara en aktiv samtalspartner på Facebook, dels på vår öppna företagssida
”FFIA” och dels i vår slutna grupp ”Adoption är en fantastisk möjlighet”.
För att öka mervärdet i ett medlemskap hos FFIA erbjuder vi ungdomsmedlemskap för ungdomarna när
det är dags för dem att flytta hemifrån och sedan 2012 finns det möjlighet att teckna en barn- och
ungdomsförsäkring för FFIA-medlemmar. När man adopterar genom FFIA blir barnet automatiskt
försäkrat under minst ett år. Denna försäkring kan sedan enkelt förlängas om man är kvr som medlem i
föreningen.

Kontor och medarbetare
Under året har organisationen varit oförändrad. Antalet årsarbetare var 6,45 (2012: 6,45).
I Colombia, Kina, Ungern och Vietnam har vi anställda representanter. I Bolivia samt Kazakstan har vi
haft personer uppdragsanställda.

UTLAND
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) beviljade under 2012 auktorisation för Vietnam
och Kazakstan. Sedan 2011 t.o.m. 2013 har vi fortsatt auktorisation för samtliga av våra tidigare
samarbetsländer. I Colombia samarbetar vi med den colombianska centralmyndigheten Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). I Kina samarbetar vi med den statliga
adoptionsmyndigheten, China Centre for Childrens Welfare and Adoption (CCCWA). Samarbetet med
Thailand sker dels genom den statliga adoptionsmyndigheten Department of Social Development and
Welfare (DSDW) men även direkt via organisationen Red Cross Society och ett enstaka barnhem (Röda
korsets barnhem). I Indien samarbetar vi numera direkt med den statliga adoptionsmyndigheten CARA.
I Sri Lanka samarbetar vi med den lankesiska centralmyndigheten Department of Probation and Child
Care Services, DPCCS och i Kenya med Little Angels Network. I Ungern är det den statliga
myndigheten som är vår samarbetspartner och i Bulgarien med organisationen St. Konstantin and Elena
Foundation
Antalet anlända barn under 2012 blev 37. Barnen har kommit från fem länder; Kina, Indien, Colombia,
Thailand och Ungern. De flesta barnen är i åldern 2-3 år. Det fortsatt låga antalet adoptioner 2012 beror
bl.a. på att förhållandevis få familjer har påbörjat nya online-ansökningar via Kina under året. Det har
också varit fortsatt ökade handläggningstider i övriga länder vilket innebär att familjerna gärna väntar
med beslut om adoptionsland och att skicka sina ansökningar till ett land. Förändringar i det indiska
samt lankesiska systemet har påverkat möjligheten att genomföra adoptioner och således har vi inte haft
möjlighet att starta beräknat antal familjer. När handläggningstiderna ökar och är 4-5 år inträffar det
dessutom allt oftare att familjer avbryter sina ansökningar dels på grund av att de inte får nytt
medgivande på grund av ålder och dels på grund av ändrade förhållanden i familjen.
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Ålder- och könsfördelning på de 37 barn som kom hem under 2012
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Diagram 4. Åldersfördelning anlända barn 2012

Pojkar

Diagram 5. Fördelning flickor/pojkar 2012

Bolivia
I april 2005 införde bolivianska myndigheter en administrativ paus vilket innebar att man inte
behandlade auktorisationsansökningar från nya organisationer. I april 2008 upphävdes denna paus och
myndigheten ser nu över krav och riktlinjer vad gäller nationella och internationella adoptioner.
Myndigheten granskar och kontrollerar i första hand alla organisationer som redan har auktorisation och
arbetar i Bolivia, för att utvärdera vilka av dessa som skall få förnyad licens. FFIA:s ansökan om
auktorisation i landet är ännu inte behandlad.
Bulgarien
Under början av 2012 var FFIA tvungen att byta samarbetsorganisationen i Bulgarien på grund av
formella krav. Den nya samarbetsorganisationen St. Konstantin and Elena Foundation, besökte FFIA i
september månad då också samarbetsformerna blev klara.
Colombia
Under 2012 har det förmedlas tre barn från Colombia. Familjer som väntat i den vanliga kön har fått en
handläggningstid på mellan 3,5 och 4 år, medan familjer som varit öppna för barn med särskilda behov
har fått en kortare handläggningstid. Vi har för närvarande ca femton ansökningar i landet, varav flera
syskonansökningar och ansökningar om barn med särskilda behov. Handläggningstiden i Colombia har
ökat under året och ligger på ca 5 år från avsänd ansökan till hemkomst i den ordinarie handläggningen.
Detta gäller såväl för ett barn som för syskonpar upp till 5 år.
Indien
Det förmedlades fem adoptioner från Indien under 2012, samma antal som under 2011. Barnen kom från
SOFOSH i Pune och det var de sista adoptionerna i det gamla systemet som gjordes tillsammans med
vår samarbetskontakt sedan nästan 30 år. Handläggningstiden vid en adoption från Indien låg under
2012 på ca 2 – 2,5 år. I början av 2012 registrerades ett antal pilotfamiljer hos CARA enligt det nya
systemet. Ett par ansökningar har blivit barnhemsplacerade.
Kazakstan
FFIA har fått auktorisation för att förmedla adoptioner från Kazakstan. Lokalt anställd representant och
kontor finns klart och registreringsprocess för FFIA i Kazakstan pågår. Verksamheten beräknas komma
igång under 2013.
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Kina
2012 förmedlade FFIA 20 adoptioner (9 pojkar och 11 flickor) från Kina, jämfört med 28 adoptioner
2011. Av dessa 20 barn hade 18 (8 pojkar och 10 flickor) någon form av i förväg kända särskilda behov.
Handläggningstidens utveckling i den ordinarie handläggningen följer en stadigt uppåtgående kurva
sedan flera år. I början av 2012 låg handläggningstiden på 5,5 år för att i slutet av året ligga på 6 år.
Processen för familjerna som adopterade ett barn med i förväg kända särskilda behov tog i genomsnitt
mellan cirka 3-6 månader.
Kenya
Vi har sänt en ansökan till landet under året och kontakten med Little Angels har fungerat bra.
En ny ansökan om licens har gjorts.
Sri Lanka
Sri Lanka införde ett tillfälligt stopp för internationella adoptioner i början av 2012. En ny
commissioner började på myndigheten i samband med att en ny adoptionslag publicerades. Samtidigt
tillsattes en internationell adoptionsnämnd bestående av tio personer, bland annat med syfte att övervaka
de internationella adoptionerna.
Thailand
Från den thailändska myndigheten DSDW förmedlades sex adoptioner från olika barnhem i Thailand,
jämfört med tre adoptioner föregående år. Det förmedlades även en adoption från Röda Korsets
barnhem i Bangkok. Kvoten för 2012 blev tre ansökningar till DSDW och två ansökningar till Röda
Korset. Handläggningstiden från DSDW låg på 41–50 månader (varierade från familj till familj) och för
Röda Korset på ca 22 månader.
Ungern
Vi fick våra första barnbesked och en hemkommen familj från Ungern under 2012. Handläggningstiden
för familjen landade på lite drygt 1 år.
Vietnam
2012 fick vi återigen auktorisation för Vietnam efter en ny ansökan. Under året har vi förberett för att
kunna starta verksamheten igen genom att anställa en ny representant och hyra kontor. Ansökan om
licens i Vietnam har inte kunnat göras då det krävt att centralmyndigheterna i båda våra länder träffas
och kommer överens om samarbete. Vi hoppas att det blir möjligt att ansöka om licens 2013.
Resor/Besök
Vi har under året besökt Vietnam samt Kazakstan. Vi har också genomfört en gemensam resa till Kina
tillsammans med AC och BV för gemensamt besök på CCCWA, möten med respektive researrangörer
och representanter i Beijing samt gemensamt studiebesök på barnhemmet i Tianjin.
I slutet av augusti hade vi besök av vår samarbetsorganisation Little Angels Network samt domare och
advokater från Kenya. I september hade vi besök från Röda Korsets Barnhem i Bangkok – Ms
Voraporn Keavalin and Ms Amara Pennwanakun. I samband med besöket anordnades en familjeträff i
Göteborg. Under hösten hade vi även besök från St. Konstantin and Elena Foundation, som är vår
samarbetsorganisation i Bulgarien.
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EKONOMI
Sökande betalar förutom själva adoptionsavgiften en anmälningsavgift en s.k. sökandeavgift på 1 600 kr
då de ställer sig som sökande hos FFIA. Därtill kommer den årliga medlemsavgiften på 400 kr. Endast
medlemmar kan ansöka om adoption. Om de sökande vid årsskiftet inte påbörjat sammanställningen av
adoptionsansökan och önskar kvarstå som sökande betalas sökandeavgiften om 1 600 kr även
kommande år. Denna summa tas ut årligen så länge man önskar vara sökande i föreningen men ännu
inte påbörjat sammanställningen av adoptionsansökan.
De ökade handläggningstiderna för adoptioner medför en ökad belastning på vår administration. Varje
familj erbjuds service under en väsentligt längre tid än tidigare och sökandeavgiften debiteras nu de
sökande under hela handläggningstiden. Denna avgift var 2 200 kr för år 2012 och benämns förhöjd
sökandeavgift. Den debiteras familjer som påbörjat ansökan till utlandet och t.o.m. det år man kommit
hem med sitt barn.

Budgetavvikelse
Föreningen har en god långsiktig ekonomi. Vi arbetar aktivt och med goda marginaler i ekonomin för att
säkerställa detta. Vårt system med fastställda adoptionsavgifter i samband med barnbesked innebär att vi
är beroende av att antalet adoptioner stämmer väl överens med budgeterat antal adoptioner. Allt fler
förmedlade adoptioner avser barn med särskilda behov utanför ordinarie handläggning och kösystem.
Detta innebär stora svårigheter i samband med budgetering och medför att avvikelserna numera kan bli
större mot budget. Vi följer kontinuerligt utfall mot budget för att ha en god förberedelse för
svängningar. Antalet adoptioner har minskat vilket bidragit till årets underskott. Vi har valt att inte
anpassa organisationen till antalet förmedlade adoptioner utan istället använt mycket tid till att
undersöka och etablera verksamhet i ytterligare länder.

Adoptionskostnader 2012
Adoptionskostnaden varierar mellan de olika länderna och ibland även inom ett och samma land. Det
sistnämnda fallet gäller Indien där utlandskostnaderna varierar beroende på kontakt. Familjerna har
under 2012 betalt en kostnad på mellan 81 500 kr och 129 600 kr per adoption. Till detta kommer
familjernas egna kostnader för resa, uppehälle etc.
Den svenska delen av adoptionskostnaden liksom kostnaden för kontaktuppehållande verksamhet
fastställs av styrelsen. Under hela år 2012 har kostnaden för svensk administration varit 61 000 – 67 000
kr per adoption. Den svenska delen omfattar alla kostnader som uppkommer i Sverige samt kostnad för
kontaktuppehållande verksamhet i våra samarbetsländer. Kostnaden varierar något beroende av
samarbetskontakt och land.
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Fondering uppföljningsrapportering
Land/kontakt

Kostnader
i Sverige

Utlandskostnad

Fondering
uppföljning

61 000 kr
59 700 kr
6 400 kr
Kina
Indien
Pune
67 000 kr
37 000 kr
3 400 kr
Thailand
Röda Korset
67 000 kr
9 800 kr
2 200 kr
DSDW
67 000 kr
9 800 kr
2 200 kr
62 000 kr
45 600 kr
3 100 kr
Colombia
61 000 kr
44 100 kr
1 000 kr
Ungern
*tabellen avser adoptionskostnaderna per 31 december 2012.

Fondering
utveckling
& rotsökn.
2 500 kr

AdoptionsKostnad*

2 500 kr

109 900 kr

2 500 kr
2 500 kr
2 500 kr
2 500 kr

81 500 kr
81 500 kr
113 200 kr
108 600 kr

129 600 kr

Kostnader i Sverige
Kostnader i Sverige delas enligt likadelningsprincipen mellan årets adoptivföräldrar och inkluderar t ex
kostnader för förmedlingskontorets drift; personal, lokaler, tele, porto, resor, barnförsäkringar,
information samt kontaktuppehållande verksamhet.
Utlandskostnad
Utlandskostnaderna varierar beroende på kontakt och land och de innehåller i huvudsak kostnader för
barnets vård, legala kostnader och administrativa kostnader för adoptionens genomförande i landet.
Fondering uppföljningsrapportering
Uppföljningsrapportering är en del av adoption. Våra samarbetsländer kräver rapporter under olika lång
tid. En del länder kräver att varje rapport skrivs av en socialsekreterare och för andra länder är det fullt
tillräckligt att de enskilda familjerna rapporterar kontinuerligt enligt en, i samband med adoptionen,
fastställd tidplan. Avgiften för uppföljningsrapporter skiftar beroende på under hur lång tid
rapporteringskravet löper. Avgiften tas ut som en del av adoptionskostnaden och fonderas. Medel från
fonden återförs i den takt familjernas uppföljningsrapporter skickas till ursprungslandet.
Fondering rotsökning
Allt fler adopterade vänder sig till oss, via e-post, telefon eller besök, med frågor om sitt ursprung och
sin adoption. Vi ser behovet öka varje år och verksamheten behöver ha medel till att kunna bemöta
frågor och ge information till adopterade på ett bra sätt. Varje familj fonderar därför 500 kr för framtida
rotsökning.
Övrig fondering
FFIA har ytterligare en fond där alla sökande bidrar med 2 000 kr. Fondens syfte är att öka den
ekonomiska tryggheten i samband med adoptionen och minska risken för stora kostnadssvängningar i
utlandet. Fonden kan även användas för att täcka extra ordinära kostnader som drabbat enskild sökande i
samband med adoptionen.
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MEDLEMSVERKSAMHET
Medlemsverksamheten är en viktig och självklar del av FFIA. FFIA arbetar för en levande
medlemsverksamhet som bygger nätverk mellan familjer i alla delar av adoptionsprocessen, före, under
och inte minst efter genomförd adoption. Det sistnämnda med tanken att ge de adopterade och deras
familjer möjligheten att skapa ett kontaktnät av vänner med liknande erfarenheter och bakgrund. En
förutsättning för intressanta medlemsaktiviteter och engagerade familjegrupper är att enskilda
medlemmar fungerar som initiativtagare. På FFIA:s kontor finns personal som kan hjälpa till i samband
med planeringen av en medlemsaktivitet. Man kan t e x få tips på lämpliga lokaler och gårdar för
familjeträffar och hjälp med utskick av inbjudningar till sin träff.
Familjeverksamhet
Många familjer har kort efter adoptionen och när barnen är små knutit kontakter med andra
adoptivfamiljer, band som man vill behålla. Man kanske reste tillsammans i grupp i samband med
adoptionen och fortsätter sedan att träffas. Många grupper har byggt upp en tradition att träffas över en
helg en gång om året. Familjerna turas om med att arrangera träffarna och man träffas på olika platser
runt om i Sverige. Några av de familjegrupper som bildades under -80 och -90-talet lever fortfarande
vidare med årliga träffar. Flera av grupperna har under åren som gått utökats med barn och partners till
de adopterade.
Under året har grupper med barn från Kina träffats på olika platser i landet. Många av familjerna reste i
grupp för att hämta sina barn och har sedan fortsatt att träffats.
Årets träff för familjer med barn från barnhemmet Shreevatsa, Pune hölls traditionsenligt i slutet av
augusti med stor uppslutning, ca 50 personer. I år träffades man i närheten av Sparreholm på en
scoutgård vackert belägen vid en sjö. På programmet fanns aktiviteter för alla åldrar bl.a. tipspromenad,
popcorn-race, säckhoppning mm mellan föräldrar och barn. På lördagskvällen serverades hemlagad
indisk buffé. Familjerna har träffats varje år sedan början av 1990-talet.
Även gruppen av Rumänienfamiljer har träffats under många år. I år samlades 35 personer till den årliga
träffen på Bottnaryd lägergård utanför Jönköping. Det var familjer, ungdomar utan föräldrar och
föräldrar utan ungdomar. Vädret var inte det bästa men kanoterna var flitigt använda, grillarna igång och
en härlig gemenskap med mycket prat, både allvar och skratt.
I samband med att FFIA i september hade besök av Voraporn Keavalin och Amara Penwannarkun, båda
socialarbetare på Röda korsets Barnhem i Bangkok ordnades en välbesökt och uppskattad
sammankomst för barn adopterade därifrån och deras familjer. Det blev en dag fylld av många känslor
och det var speciellt rörande att se att Voraporn och Amara kände igen vartenda barn, speciellt som en
del av barnen hunnit bli över tjugo år.
I Göteborg var det i mars dags att under en ”Välkommen hem” fest välkomna en skara nyss hemkomna
barn. I slutet av april träffades familjer på ”Plikta” i Slottsskogen i Göteborg för att leka och grilla korv
och ha trevligt tillsammans.
Skånefamiljer träffades i slutet av augusti under en utflykt till Söderåsens Nationalpark Skäralid. Man
grillade korv, lekte och hade trevligt tillsammans.
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I Jönköping har samarbetet med AC-Jönköping och Studiefrämjandet fortgått under året.
I mitten av januari bjöds medlemsfamiljerna in till sedvanlig ”Julgransplundring” och i september till en
familjeutflykt till Dumme mosse som nu tycks ha blivit till en tradition. Familjer som under året som
gått kommit hem med sina barn bjöds i november in till en ”Välkommen hem” fest. I februari
genomfördes en ”Temadag”.
Övriga aktiviteter
Sedan några år tillbaka har FFIA samarbetat med BFA, Barnen Framför Allt-Adoptioner, när det gäller
medlemsaktiviteter men under året har BV, Barnens Vänner - internationell adoptionsförening,
tillkommit i vår samarbetsgrupp. I november genomfördes en föreläsning med anknytningstema i
Göteborg. Inbjuden föreläsare var Monica Hedenbro, socionom, leg. psykoterapeut och med. dr. i
barnpsykiatri. Föreläsningen vände sig både till familjer som väntar på att ta emot sitt barn och till dem
som varit föräldrar ett tag och som ville veta mer om anknytningens betydelse i ett längre perspektiv.
Föreläsningen var välbesökt och uppskattad.
Övrigt
I samband med Årsmötet i maj uppmärksammades FFIA:s 20 åriga samarbete med Kina med
programpunkter med Kinatema. Vi fick bl.a. ta del av den fantastiska berättelsen om hur samarbetet en
gång började, Kinas utveckling under 20 år och vi fick tips om hur man kan förbereda sig inför en
återresa. En av höjdpunkterna var när en av FFIA:s första Kinafamiljer i ord och bild så generöst delade
med sig av sina upplevelser kring sin adoptionsresa samt från de två återresor som familjen gjort.
Inför årsmötet gjordes även en särskild inbjudan till tidigare medlemmar med barn från Kina.
Den grupp som i slutet av föregående år bildades i Göteborg för att planera och arrangera
medlemsaktiviter i Göteborgsområdet har under året träffats vid ett par tillfällen.
I samarbete med BFA, Barnen Framför Allt-Adoptioner och BV, Barnens Vänner - internationell
adoptionsförening har under hösten planerats för en gemensam “Öppen förskola”. Förskolan kommer
hållas öppen ett par timmar en lördag i månaden under vårterminen. Verksamheten kommer sedan att
utvärderas.

Medlemstidning
”Vi Adoptivfamiljer”
Visionen för Vi Adoptivfamiljer är att den ska vara ett forum för information och kommunikation inom
FFIA. Den ska vara till inspiration och stöd för medlemmarna och driva föreningens intressen så som de
uttrycks i stadgarna. Vi Adoptivfamiljer vänder sig till dem som är på väg att adoptera, till barnen, släkt
och vänner och alla övriga som kan vara intresserade av adoptionsfrågor. Vi Adoptivfamiljer kom under
2012 ut med fyra nummer – mars, juni, september och december - med 20 eller 24 sidor.
Tidningarna har haft blandat innehåll. Ofta har artiklarna handlat om barn med särskilda behov och om
adoptions- eller återresor. Nummer två var ett specialnummer om Kinaadoptionerna, där bland annat de
första barnen från Kina intervjuades. Och återigen kunde läsarna ta del av berättelsen om hur FFIA kom
att bli den första föreningen att adoptera från det stora landet i öster.
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Återkommande inslag har varit ledare, rapporter från kontoret under ”aktuellt från våra
samarbetsländer”, medlemssekreterarens spalt, familjesidor samt notiser om utbildning, forskning,
biståndskonton, rådgivning med mera. Böcker med teman som anknyter till adoption har recenserats.
Medlemstidningen görs huvudsakligen ideellt av aktiva medlemmar. Redaktör för Vi Adoptivfamiljer
har varit Ing-Marie Söderberg. Hon har ansvarat för utgivningsplanen, haft kontakt med kontoret och
styrelsen, samlat ihop och redigerat material samt skrivit artiklar. I redaktionsgruppen ingick också
FFIA:s informationsansvarige Heléne Mohlin, Kerstin Krebs, Maria Sääw, Pia Ernlo.
Journalisterna Rinki Hulth, adopterad från Kolkata, och Christina Höglund har anlitats för att skriva
vissa artiklar.

ÅTERRESOR OCH RÖTTER
Allt fler adopterade vill veta mer om sin bakgrund och sitt ursprung. Under året har många adopterade
hört av sig med frågor. Man hör av sig företrädelsevis via mail. Vi ser en tydlig ökning i samband med
att program där adopterade söker sitt ursprung visas i media. Frågorna varierar och kan t e x vara att
man söker adress till sitt barnhem, kontaktpersoner i ursprungsländerna eller frågor kring möjligheten att
söka efter biologiska föräldrar. Det är också vanligt att adopterade eller deras adoptivföräldrar hör av sig
för att få tips och råd inför en planerad återresa. I vissa fall hjälper vi till med att etablera kontakten med
barnhemmet och i något fall med att planera in besöket. Ibland kontaktar adopterade oss för att få hjälp
med att tyda sina adoptionshandlingar och ibland önskar man få kopior av sina adoptionsdokument, då
kopierar vi handlingarna och skickar.
Precis som tidigare har vi samarbetat med Kinaresor när det gäller återresor i grupp till Kina. De i sin tur
har samarbetat med Beijing Jade-Rainbow International Culture Consultant Co. Ltd, BJRC i Kina.
Under året har vi planerat för en gruppresa våren 2013. Intresset var svalt i slutet av året togs beslutet att
inte gå vidare med resan. För att en resa ska bli av krävs ca 20 deltagare.
Under året har i samarbete med övriga auktoriserade adoptionsorganisationer samt AFO-Organisationen
för vuxna adopterade och fosterbarn gjorts ett gemensamt uttalande om möjligheten för adopterade att
söka sitt ursprung och hur detta ska kunna stöttas av samhället.
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BISTÅNDSVERKSAMHET
Under 2012 samlade biståndsverksamheten in 250 000 kronor. Det är en minskning jämfört med
föregående år då 277 000 kr samlades in. Medlemsavgifterna har även i år helt finansierat
administrationen av biståndet.
One-to-One överenskommelser i Kina
Överenskommelserna innebär att en auktoriserad adoptionsorganisation kan få avtal via CCCWA direkt
med ett barnhem som behöver hjälpinsatser. FFIA tecknade under 2012 tre nya sådana avtal tillsammans
med en holländsk och en amerikansk organisation samt en förlängning av ett tidigare avtal. Avtalet
avser hjälpinsatser till ett barnhem i Shandongprovinsen, två i Shanxi-provinsen och ett i Ganzuprovinsen. One-to-One-projekten är generellt ettåriga.
Indien
På grund av de nya riktlinjer som antagits för indisk adoptionsverksamhet har vi inte kunnat ge fortsatt
stöd till de tre organisationer som har licens för adoptionsverksamhet. Det gäller projekten TARA i
Pune, Madhur Mashkaan i Kolkata och Asha Sadan i Mumbai.
För att projekten ska kunna leva vidare bildades under slutet av 2012 därför en ideell organisation av de
tre projektledare som ansvarat för de tre indienprojekt FFIA inte längre kan stödja. Under 2013 hoppas
den nybildade organisationen kunna återuppta utbetalningarna till de berörda indienprojekten.
De förhoppningar FFIA hade inför 2012 om att starta och överföra delar av biståndsverksamheten till en
oberoende stiftelse grusades av att MIA inte medgav att vi förde över ekonomiska medel som
uppkommit i adoptionsverksamheten. Stiftelseplanerna är därför nedlagda.
FFIA har under 2012 inte haft något pågående SIDA-stött projekt och har inte heller ansökt om medel
för något sådant projekt. De projekt FFIA bedriver finansieras helt med insamlade medel.
Projekten:
Kina
Healthy Feet
FFIA driver projektet Healthy Feet i samarbete med China Social Welfare Education Foundation och
Guangzhou Social Welfare Institute med syfte att sprida kunskap om den s.k. Poncetimetoden avseende
behandling av barn med klumpfot i Kina. Poncetimetoden är en förhållandevis kostnadseffektiv och
smärtfri metod att behandla små barn på ett tidigt stadium, för att på så sätt förhindra ett livslångt
handikapp. Under 2012 har projektet hjälpt till att genomföra ett seminarium med workshops i
Guangzhou. Ortopeder från Team Olmed i Stockholm har bidragit med sina kunskaper och tillsammans
med kinesiska specialister utbildat institutionsläkare från olika provinser i Kina. Denna utbildning har
huvudsakligen handlat om Ponsetimetoden för behandling av klumpfot men också om användandet av
ortoser och andra hjälpmedel för barn med andra ortopediska skador. Många av de barn som föds med
en CP-skada kan bli mycket väl fungerande, förutsatt att de får effektiv hjälp.
One-to-One projekt – Provinserna Shandong, Shanxi och Gansu
Nya avtal med institutioner inom ramen för One-to-Oneprojekten tecknades under år 2012 med
JinZhong Social Welfare Institution samt Shouyang County Social Welfare Institution i Shanxi
provinsen, Lan Zhou Social Welfare Institution i Gansu provinsen.
Avtalet från föregående år med JiNing Social Welfare Center i Shandongprovinsen förlängdes med ett
år.
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Stödet till institutionerna handlar liksom föregående år om hjälp till utredningar, utrustning och
utbildning av personal avseende barn med särskilda behov. Biståndsansvarig i FFIA besökte i juni
månad projektet i Lan Zhou tillsammans med föreningens förtroendeläkare för studie och utbyte.
Indien
Tara habiliteringscenter - Pune
Tara är ett separat barnhem för mentalt och fysiskt handikappade barn i Pune, Indien. Barnhemmet drivs
av SOFOSH, som FFIA också samarbetar med i adoptionssammanhang. Omkring 30 handikappade barn
finns på barnhemmet och de får där sin dagliga omvårdnad och rehabilitering. Barnen på barnhemmet är
oftast föräldralösa.
Sudhantra- Madurai
Kvinnohuset Sudhantra ger stöd och hjälp till utsatta kvinnor och barn. Verksamheten är kopplad till
människorättsorganisationen People´s Watch, som i huvudsak arbetar för att förbättra Daliterna´s (de
kastlösa) situation och mänskliga rättigheter i Indien. Det är främst deras ”Help Line” som fått
ekonomiskt stöd.
Nazareths vänner –Thanjavur
Sedan början av 80-talet stöder FFIA ett projekt för småbarn i Sydindien. Barnhemmet Nazareth i
Thanjavur drivs av den lutherska Tamilkyrkan. Småbarnshemmet Nazareth med tillhörande daghem har
plats för ett 60-tal barn. Under 2012 var 15-20 barn boende på Nazareth.
Akhand Jyot Foundation - Ahmedabad
I Ahmedabad stödjer FFIA sedan 80-talet skolbarn i ett sponsorprogram, som leds av organisationen
Akhand Jyot Foundation. Denna organisation är verksam inom den sociala sektorn och målsättningen är
att hjälpa familjer ut ur fattigdom genom utbildningsstöd och fritidsaktiviteter till barnen.
Sponsorprogrammet omfattar 80-90 skolbarn i åldrarna 6-17 år. Barnen undervisas i ämnen som de har
speciella problem med, detta diskuteras med föräldrar och övriga lärare för att kunna ringa in problemen
och få till en utveckling för den elev det gäller. Skolans största fokus är att lära barnen läsa och skriva.
Volontärernas enträgna arbete med att få barnen att tro på framtiden är magiskt och man kan säga att
detta är Barnkonventionen i praktiken.
Asha Sadan -Mumbai
I det här projektet satsar vi på att hjälpa de sjuka barnen på barnhemmet Rescue Home Asha Sadan i
Mumbai. I första hand används stödet till att hjälpa enskilda barn med sjukdom eller handikapp att få
den vård och de behandlingar som kan hjälpa dem.
Beautiful Smile - Madhur Muskaan -Kolkata
Under 2009 startade vi stödet till de fysiskt och mentalt handikappade barnen som blir kvar på
barnhemmet. I projektet Madhur Muskaan (Beautiful Smile) arbetar man för att skapa en separat enhet
för bättre vård av dessa barn. Kvalificerad personal ansvarar för skötseln av dessa barn. För tillfället
finns det ca 15 handikappade barn på barnhemmet.
Sri Lanka
Daghemmet Aruna
FFIA bidrar sedan många år till ett daghem i Kurunegala, som drivs av Friends in Need Society.
Daghemmet hjälper fattiga familjer att få omvårdnad för sina barn dagtid så att föräldrarna kan arbeta.
Daghemmet hade under året 20-25 barn inskrivna i verksamheten.
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Resultaträkning
2012
INTÄKTER
Adoptionsverksamhet
Registeravgifter
Adoptionsavgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter adoptionsverksamhet

Not 1
Not 2

Övrig verksamhet
Medlemsverksamhet
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter övrig verksamhet
Summa intäkter
KOSTNADER
Adoptionsverksamhet
Gemensamma kostnader i Sverige
Löner och ersättningar till anställda i Sverige
Arvoden styrelse & revisorer, förvaltningskostn.
Not 3
Lokal och kontorskostnader
Resekostnader
Övriga kostnader
Not 4
Summa gemensamma kostnader i Sverige
Gemensamma kostnader i utlandet
Löner och ersättningar till anställda i utlandet
Omkostnader för verksamheten i utlandet
Direkta adoptionskostnader
Vårdkostnader
Advokatkostnader
Legalisering & översättningar
Domstolskostn, pass & uppehållstillstånd
Avgifter till myndigheter och organisationer
Summa gemensamma kostn. i utlandet & dir. ad.kostnader
Summa kostnader före övrig verksamhet
Övrig verksamhet
Medlemsverksamhet
Direkta kostnader för medlemsverksamhet
Löner och ersättningar till anställda i Sverige
Övriga omkostnader
Resekostnader
Övriga kostnader
Not 5
Summa kostnader för medlemsverksamhet
Summa kostnader övrig verksamhet
Summa kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Årets resultat att balansera
Avsättning reservfond
Avsättning fond för utveckling och utjämning
Avsättning reservfond medlemsvht
Avsättning utlandsfond

2011

670 200 kr
3 860 047 kr
286 137 kr
188 412 kr
5 004 796 kr

757 000 kr
4 544 049 kr
316 620 kr
302 934 kr
5 920 603 kr

423 600 kr
4 650 kr
428 250 kr

469 082 kr

5 433 046 kr

6 389 685 kr

-3 743 791 kr
-110 172 kr
-663 386 kr
-318 387 kr
-608 174 kr
-5 443 910 kr

-3 711 329 kr
-139 492 kr
-692 256 kr
-239 855 kr
-429 160 kr
-5 212 092 kr

-180 048 kr
-279 094 kr

-127 312 kr
-196 599 kr

-902 838 kr
-48 387 kr
-140 404 kr
-22 625 kr
-191 612 kr
-1 765 007 kr
-7 208 917 kr

-1 121 457 kr
-65 516 kr
-146 485 kr
-22 430 kr
-185 020 kr

-138 148 kr
-22 280 kr
-18 876 kr
-23 874 kr
-203 178 kr
-203 178 kr

-150 578 kr
-23 176 kr
-5 983 kr
-19 542 kr

462 800 kr
6 282 kr

-1 864 819 kr
-7 076 911 kr

-199 279 kr
-199 279 kr

-7 412 095 kr

-7 276 190 kr

-1 979 049 kr
-14 295 kr
-1 993 344 kr
853 240 kr
-1 140 104 kr
-853 240 kr
2 090 955 kr
-225 071 kr
127 460 kr

-886 505 kr

-125 443 kr
-776 181 kr
1 651 512 kr
-269 803 kr
-480 085 kr

0 kr

0 kr

-15 119 kr
-901 624 kr
776 181 kr

Balansräkning
2012
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Fordran föräldrar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

32 909 kr
32 909 kr

47 204 kr

Not 7
Not 8
Not 9

26 859 kr
78 216 kr
817 549 kr

68 609 kr
15 240 kr
1 120 679 kr

Not 10

27 442 012 kr
28 364 636 kr

30 499 955 kr

28 397 545 kr

30 547 159 kr

-7 545 862 kr
-1 331 811 kr
-92 827 kr
-7 632 394 kr
-7 363 410 kr
1 140 104 kr
-22 826 200 kr

-6 769 681 kr
-1 062 008 kr
-92 828 kr
-9 377 321 kr
-6 837 299 kr
125 443 kr

Not 6

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Reservfond
Reservfond medlemsverksamhet
Reservfond utbildningsverksamhet
Utjämnings och utvecklingsfond
Utlandsfond
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Rapportfond
Rotsökningsfond
Summa avsättningar
Skulder
Förskott från föräldrar preliminär adoptionsavgift
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna lönekostnader
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

2011

Not 11
Not 12
Not 13
Not 16
Not 17

Not 14
Not 15

Not 18
Not 19
Not 20

-516 731 kr
-692 103 kr
-1 208 834 kr

47 204 kr

29 295 427 kr

-24 013 694 kr
-488 550 kr
-673 603 kr
-1 162 153 kr

-2 316 691 kr
-287 813 kr
-188 106 kr
-1 164 893 kr
-405 009 kr
-4 362 511 kr

-3 204 481 kr
-400 372 kr
-331 919 kr
-1 015 788 kr
-418 752 kr

-28 397 545 kr

-30 547 159 kr

-5 371 312 kr

Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper
FFIA:s redovisning är upprättad i tillämpliga delar enligt årsredovisningslagen och i övrigt enligt MIA:s
beslutade villkor för auktoriserade adoptionsorganisationer. Fordringar har upptagits till det belopp
varmed de beräknas inflyta och skulder har värderats till anskaffningsvärde. Övriga tillgångar är
redovisade till anskaffningsvärde med avdrag, i förekommande fall, för avskrivning. Periodisering av
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Inventarier avskrivs under beräknad
ekonomisk livslängd, 3 - 5 år.

Not 1

Adoptionsavgifter
Adoptionsavgifter
Adoptionsavgifter vid ansökan

Not 2

963 417 kr
4 544 049 kr

2012
87 200 kr
69 455 kr
31 757 kr
188 412 kr

2011
112 000 kr
142 737 kr
48 197 kr
302 934 kr

Arvoden till styrelse & revisorer, förvaltningskostnader
Arvoden till styrelsen
Kostnad för revisorer
Övriga kostnader styrelsen

Not 4

2011
3 580 632 kr

Övriga intäkter adoptionsverksamhet
Avgifter för uppföljningsrapporter
Avgift avbrutna adoptioner
Övrigt

Not 3

2012
2 760 967 kr
1 099 080 kr
3 860 047 kr

2012
17 700 kr
57 675 kr
34 797 kr
110 172 kr

2011
17 000 kr
95 277 kr
27 215 kr
139 492 kr

Övriga kostnader
Informationsmaterial
Försäkringar
Legala kostnader
Bank- & postgirokostnader
Medlemsavgifter
Övrigt

2012
215 146 kr
177 998 kr
32 635 kr
13 583 kr
34 622 kr
134 191 kr
608 174 kr

2011
216 204 kr
121 218 kr
5 267 kr
12 374 kr
16 890 kr
57 208 kr
429 160 kr

Not 5

Övriga kostnader medlemsverksamhet
Informationsmaterial
Övrigt

Not 6

2012
1 393 298 kr
0 kr
-1 346 094 kr
-14 295 kr
32 909 kr

2011
1 371 735 kr
21 563 kr
-1 330 975 kr
-15 119 kr
47 204 kr

2012
26 859 kr
26 859 kr

2011
68 609 kr
68 609 kr

2012
8 284 kr
0 kr
45 932 kr
755 kr
23 246 kr
78 216 kr

2011
5 718 kr
0 kr
-7 570 kr
374 kr
16 719 kr
15 240 kr

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda utlandskostnader
Övriga förutbetalda kostnader

Not 10

19 542 kr

Övriga fordringar
Fordringar personal
Fordran bistånd
Oredovisade utlandsförskott
Skattefordringar
Diverse övr fordringar

Not 9

8 000 kr
11 542 kr

Fordran föräldrar
Fordran föräldrar ej avräknade

Not 8

2011

Materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 7

2012
22 094 kr
1 780 kr
23 874 kr

2012
24 888 kr
792 661 kr
817 549 kr

2011
0 kr
1 120 679 kr
1 120 679 kr

Bank och postgiromedel
Kassa
Postgiro
Bankkonto
Specialinlåning
Placeringskonto
Valutakonto Thailand
Klientmedelskonto

2012
15 771 kr
4 268 kr
1 503 006 kr
17 869 740 kr
5 700 000 kr
0 kr
2 349 227 kr
27 442 012 kr

2011
15 240 kr
4 348 kr
760 394 kr
19 584 559 kr
5 700 000 kr
3 791 kr
3 227 095 kr
29 295 427 kr

Not 11

Reservfond
Ingående balans
Avsättning till reservfond
Insättning/uttag ur reservfond
Utgående balans

Not 12

369 944 kr
-500 000 kr
6 769 681 kr

2012
1 062 008 kr
269 803 kr
0 kr
1 331 811 kr

2011
768 488 kr
293 520 kr
0 kr
1 062 008 kr

Reservfond utbildningsverksamhet
Ingående balans utbildningsverksamhet
Avsättning/uttag fond utbildningsverksamhet
Utgående balans

Not 14

2011
6 899 737 kr

Reservfond medlemsverksamhet
Ingående balans medlemsverksamhet
Avsättning till reservfond medlemsverksamhet
Uttag ur fond
Utgående balans

Not 13

2012
6 769 681 kr
776 181 kr
0 kr
7 545 862 kr

2012
92 828 kr
0 kr
92 828 kr

2011
92 828 kr
0 kr
92 828 kr

Rapportfond
Ingående balans
Avsättning till fond
Uttag ur fond
Utgående balans

2012
488 550 kr
167 000 kr
-138 819 kr
516 731 kr

2011
526 892 kr
112 950 kr
-151 292 kr
488 550 kr

Not 15

Rotsökningsfond
Ingående balans
Avsättning till fond
Uttag ur fond
Utgående balans

Not 16

-4 000 kr
673 603 kr

2012
9 377 320 kr
-1 651 512 kr
-93 414 kr
7 632 394 kr

2011
9 572 747 kr
-32 477 kr
-162 950 kr
9 377 320 kr

2012
6 837 299 kr
573 085 kr
-46 974 kr
7 363 410 kr

2010
6 218 406 kr
686 620 kr
-67 727 kr
6 837 299 kr

2012
2 312 406 kr
4 285 kr
2 316 691 kr

2010
3 179 481 kr
25 000 kr
3 204 481 kr

Övriga skulder
Källskatt
Skuld bistånd
Skulder föräldrar
Skatteskuld

Not 20

21 000 kr

Förskott från föräldrar preliminär adoptionsavgift
Föräldraförskott innevarande år
Övr skulder

Not 19

656 603 kr

Utlandsfond
Ingående balans
Avsättning till fond
Uttag ur fond
Utgående balans

Not 18

2011

Fond för utjämning och utveckling
Ingående balans
Avsättning till fond
Uttag ur fond
Utgående balans

Not 17

2012
673 603 kr
18 500 kr
0 kr
692 103 kr

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
Förskottsinbetalning medlemsavgift
Förskottsinbetalning sökandeavgift
Förskottsinbetalning basadministrationsavgift
Förskottsinbetalning övrigt
Del av placering SEB
Utlandsskuld

2012
60 223 kr
102 218 kr
25 665 kr
0 kr
188 106 kr

55 973 kr
86 400 kr
83 200 kr
26 400 kr
7 890 kr
0 kr
145 146 kr
405 009 kr

2011
57 649 kr
244 258 kr
25 665 kr
4 347 kr
331 919 kr

66 686 kr
104 000 kr
99 200 kr
35 200 kr
7 640 kr
0 kr
106 026 kr
418 752 kr

FFIA:s biståndsverksamhet
RESULTATRAPPORT
INTÄKTER
FFIA bistånd
Allmänt biståndskonto
Indien
Nazareths vänner
Ahmedabad
Kolkata
Poona
Kvinnohuset Sudhanthra
Asha Sadan
Sri Lanka - Kurunegala
Kina
Thailand
Colombia
Vietnam
Ränta
Summa intäkter

2012

2011

0 kr
33 490 kr

500 000 kr
36 040 kr

44 345 kr
6 800 kr
23 650 kr
59 090 kr
21 980 kr
9 300 kr
19 400 kr
68 380 kr
5 200 kr
1 800 kr
1 500 kr
0 kr
294 935 kr

44 954 kr
4 500 kr
24 100 kr
55 442 kr
21 160 kr
9 400 kr
17 900 kr
62 800 kr
7 700 kr
1 800 kr
1 800 kr
0 kr
787 596 kr

0 kr

-13 524 kr

-42 283 kr
-10 507 kr
0 kr
0 kr
-25 000 kr
0 kr
-17 893 kr
-18 502 kr
0 kr
0 kr
-114 184 kr

-63 067 kr
-10 638 kr
-10 698 kr
-84 206 kr
-44 656 kr
0 kr
-17 539 kr
-280 644 kr
-26 762 kr
0 kr
-551 733 kr

180 751 kr

235 863 kr

TILLGÅNGAR
Bank
Post
Fordran FFIA
SEB placeringskonto
Övr kortfristiga fordringar
Summa tillgångar

339 508 kr
40 750 kr
102 218 kr
500 000 kr
1 312 kr
983 788 kr

163 702 kr
5 643 kr
244 259 kr
350 000 kr
0 kr
763 603 kr

SKULDER
Skuld FFIA
Behållning biståndsmedel
Övr kortfristiga skulder
Summa skulder

0 kr
-778 037 kr
-25 000 kr
-803 037 kr

0 kr
-527 740 kr
0 kr
-527 740 kr

180 751 kr

235 863 kr

KOSTNADER
Allmänt biståndskonto
Indien
Nazareths vänner
Ahmedabad
Kolkata
Poona
Kvinnohuset Sudhanthra
Asha Sadan
Sri Lanka - Kurunegala
Kina
Thailand
Colombia
Summa kostnader
Årets förändring enligt ovan:

