2010
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FFIA, Familjeföreningen för
internationell adoption
Box 12027 402 41 Göteborg www.ffia.se

VERKSAMHETSÅRET 2010
Så har det återigen blivit dags att summera verksamheten för 2010. År 1979 bildades FFIA av några
familjer som adopterat. Det har skett många bra förändringar under dessa 30 år – men ur barnets
perspektiv finns det fortfarande ofantligt mycket mer att göra i Sverige och internationellt. FFIA:s 30 år
uppmärksammades på årsmötet där temat var ursprungsfrågor och rotsökning. Dessa frågor rönte i
princip ingen uppmärksamhet alls för trettio år sedan. Medan man nu från alla håll tänker på dessa
frågor redan under adoptionsprocessen och resan till det första hemlandet. Barnet skall redan från början
få med den historia som är hans/hennes.
Tiderna förändras. Situationen för blivande adoptivföräldrar ser mörkare ut nu än då. Det är dock
styrelsens förhoppning även inför kommande år att vi trots motgångar för adoptionsverksamhet ändå ska
finna nya och fler samarbetspartner i nya länder under året som kommer. Svårigheterna består oftast i att
lagstiftning kring adoption saknas eller är inkompatibel med svensk lag. Att det finns barn som är i
behov av adoptivföräldrar är vi övertygade om.
Under de 30 år som föreningen funnits har det vid utgången av 2010 totalt kommit 3349 barn. Antalet
förmedlade adoptioner under 2010 var 80. Förlängda handläggningstider i alla våra samarbetsländer
påverkar antalet anlända barn. Ökade handläggningstider gör också att alltfler sökande inte har möjlighet
att ansöka om adoption eller blir tvungna att avbryta sin adoptionsansökan på grund av att de nekas
medgivande av åldersskäl. Antalet avbrutna familjer var 47 familjer vilket är ett mycket högt antal.
Familjernas hemkommuner avslår allt oftare ansökan om nytt medgivande när det tidigare gått ut. Men
vi ser att det skiljer fortfarande en hel del mellan kommuner om vad man anser vara en för hög ålder.
Glädjande är att vi under 2010 har fått hem två barn från senaste samarbetslandet Kenya. Det har även i
år kommit ytterligare ett barn från ett av FFIA:s äldsta samarbetsländer Sri Lanka. Sri Lanka var ett
mycket vanligt adoptionsland för 20-30 år sedan.
Det mest framträdande är att förmedlingen från Kina via den s.k. 72 timmarslistan/onlinesystemet
(tidigare 48-timmar), där barn med särskilda behov förmedlas, fungerar fortsatt bra och vi hoppas att fler
kan komma att se det som en möjlighet. Under 2010 fick 36 barn föräldrar via denna lista. Vi ser allt
tydligare att de barn som lämnas för internationell adoption är barn med någon slags särskilda behov.
Deras möjligheter att få familj i sina ursprungsländer är mycket små och det är glädjande att
möjligheterna för dessa barn har ökat i Sverige men också i andra länder.
Det har under 2010 hållits 8 protokollförda styrelsemöten. Föreningens medlemsantal uppgick vid
utgången av 2010 till 1266 medlemsfamiljer (2009: 1360). 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. Ytterligare en av styrelsens förhoppningar är att föreningen
ska kunna engagera fler aktiva adoptivföräldrar, blivande adoptivföräldrar och väldigt gärna adopterade
vuxna i den ideella verksamheten. Alla krafter behövs för att bibehålla en levande förening.
Göteborg i mars 2011

Carin Fremling
Ordförande
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SVERIGE
Under år 2010 förmedlades totalt 655 barn genom de auktoriserade organisationerna, jämfört med 750
året innan.

Verksamma auktoriserade organisationer:
Antalet förmedlade barn 2010 fördelat per organisation visas nedan. FFIA har 12 % av det totala antalet
adoptioner. Adoptionsorganisationerna benämns dagligdags och även 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

2010

2009

80
391
7
108
69

117
453
4
112
64

Adoptionsutvecklingen i FFIA
Sedan föreningen bildades 1979 och förmedlade sitt första barn har det kommit hem 3349 barn från 12
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 2011 och med nuvarande samarbetsländer till och med 2011.

Indien 785

Anlända barn 1980-2010

Thailand 123
Vietnam 63
Kina 1561
Colombia 59
Guatemala 169
Sri Lanka 166
Grekland 2
Rumänien 197
Brasilien 222
Ukraina 1
Kenya 2

Diagram 1. Fördelning ursprungsländer anlända barn via FFIA 1980-2010
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Diagram 2. Fördelning ursprungsländer anlända barn 2010

Antal sökande
Antalet nyanmälningar har under år 2010 för första gången på tre år ökat mot föregående år.
2010 anmälde sig 146 nya familjer mot 112 året innan. Antalet nyanmälda och återanmälda var vid
årsskiftet 390. Antalet är betydligt lägre än toppåren 2005-2006 men det är ändå en vändning. Antal
familjer med ansökan i utlandet var vid 2010 års början ca 200 och vid året slut ca 100. 47 familjer har
avbrutit sina ansökningar under året. De flesta var avbrutna ärenden i Kina där många familjer tvingas
avbryta då de svenska åldersreglerna gör att de inte beviljats nya medgivanden. Till Kina skickas
numera i princip inga ansökningar alls till den ”vanliga kön” utan alla ansökningar gäller barn med
särskilda behov. I och med stoppet i Thailand har inte nya ansökningar kunnat skickas dit under året
vilket också bidraget till det sjunkande antalet familjer som har ansökan i utlandet. Antalet ansökningar i
Colombia har under året varit tämligen konstant. Nya familjer har valt att påbörja ansökningar till
landet i samma utsträckning som det har kommit hem familjer med barn därifrån. Under året har vi tagit
emot 60 utredningar. Detta är en ökning jämfört mot föregående år. Men antalet familjer som ansöker
om medgivande hos socialtjänsten sjunker totalt sett i hela Sverige.
Nyanmälda till adoptionsregistret 2000-2010
600
500
400
300
200
100
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
Diagram 3. Nyanmälda till adoptionsregistret 2000- 2010
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FFIA har inte under någon period haft väntetid för att få ansökan prövad i Sverige. I utlandet har det
dock varit väntetid i registret för att skicka ansökningar till Kolkata och Pune i Indien samt till DSDW
och Röda Korset i Thailand. Till övriga kontakter har det funnits möjlighet att sända ansökningar
kontinuerligt. Sedan verksamheten i Vietnam upphört har vi mycket små möjligheter att förmedla
ansökningar från ensamstående. För ensamstående sökande har vi haft väntetid på ca 4,5 år till
barnhemmet i Kolkata, som tar emot ett fåtal ansökningar från ensamstående. En annan möjlighet för
ensamstående är att adoptera barn med särskilda behov under vissa förutsättningar i Kenya och barn i
skolåldern i Colombia.
FFIA har inte haft någon väntetid för familjerna som inkommit med medgivandeutredning för att få s.k.
förmedlingsbeslut i vilket vi meddelar familjerna vilka utlandskontakters krav de uppfyller och hur
kösituationen ser ut. Till kontakterna i Indien och Thailand är det kö för att få skicka ansökan. I Indien
är det ca tre år för att sända en ansökan till barnhemmet i Kolkata (för ensamstående ca 4,5 år), och i
Pune för det mesta bara några månaders väntetid eftersom barnhemmet där endast tar emot ansökningar
från familjer med anknytning till Indien. Till DSDW i Thailand har kön hos FFIA under 2010 stått still
eftersom myndigheten där inte tog emot några nya ansökningar alls år 2010 efter att tidigare har kvoterat
antalet ansökningar per organisation och år. Till Röda Korset i Thailand har väntetiden varit ca 2 år.
Med väntetid eller kötid menas tidsintervallet mellan familjens turordningsdatum fram till dess att
ansökan kan ställas samman till en specifik utlandskontakt.

Konferenser och möten
FFIA har deltagit i bland annat följande konferenser och möten under 2009:
 MIA:s organisationsträffar
 Land och tematräffar för organisationerna arrangerade av MIA.
 Referensgruppsmöte för MIA:s projekt: Adoptionernas historia
 Inbjudna till Familjerätten i Göteborg
 Nordiska adoptionsrådets ordförandekonferens i Helsingfors
 Euradopts konferens i Oslo
 Inbjudna till Kinas Generalkonsulat i Göteborg
 Adoptionskonferens i Vietnam

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 och vid ett tillfälle har
extra nyhetsbrev om ”Barn som söker föräldrar” även sänts ut.
Under året som gått så har FFIA haft två informationsträffar för nya sökande och adoptionsintresserade.
En under våren och en under hösten. Träffarna ägde rum på FFIA:s kontor och blev mycket uppskattade.
I samband med vårt 30-årsjubilem och våra tillresta gäster från Indien och Colombia erbjöds
adoptionsutredarna i Västsverige en halv utbildningsdag om adoptionsprocessen och förutsättningarna i
dessa länder. Denna träff ägde rum på familjerättens kontor i Göteborg.
I samband med att vår nya hemsida lanserades ökade intresset för vår s.k. Välkomstmapp. Detta intresse
har stått sig även under 2010. Den sändes ut till 372 intresserade jämfört mot 207 föregående år.
I slutet av året gjordes vissa förbättringar på vår hemsida i enlighet med de önskemål som framkommit
vid en webbenkät som utfördes under en begränsad tid under hösten. FFIA finns också på Facebook.
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Kontor och medarbetare
Under året har organisationen varit oförändrad förutom att en medarbetare är åter från föräldraledighet.
Antalet årsarbetare var 6,4 (2010: 5,65). Arbetsuppgifterna har setts över och omfördelats mellan alla
medarbetare. Uppgifterna har också förändrats något i och med förändrade behov hos våra sökande.
Några arbetsuppgifter har kommit till, minskat och andra har ökat i och med de ökade
handläggningstiderna.
I Kina har vi haft motsvarande 0,25 årsarbetare anställd och i Colombia en person som arbetar något
mer än halvtid. I Bolivia har vi haft en person uppdragsanställd.

UTLAND
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) beviljade under 2009 fortsatt auktorisation
t.o.m. 2011 för samtliga av våra samarbetsländer. I Colombia samarbetar vi med den colombianska
centralmyndigheten Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). I Kina samarbetar vi med den
statliga adoptionsmyndigheten China Center of Adoption Affairs (CCAA). 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 med organisationerna Society of Friends of the Sassoon Hospitals
(SOFOSH) i Pune samt Indian Society for Rehabilitation of Children (ISRC) i Kolkata. I Sri Lanka
samarbetar vi med den lankesiska centralmyndigheten Department of Probation and Child Care
Services, DPCCS och vår senaste samarbetskontakt är Little Angels Network i Kenya.
Antalet anlända barn under 2010 blev 80. Barnen har kommit från sex länder; Kina, Indien, Colombia,
Kenya, Sri Lanka samt Thailand. Det jämförelsevis låga antalet adoptioner beror på att
handläggningstiderna i våra respektive länder har fortsatt att öka. Samt att antalet
medgivandeansökningar hos socialtjänsten sjunker. Fördelningen mellan könen blev 33 flickor och 47
pojkar. Även i år har fler pojkar än flickor kommit till Sverige. Detta beror främst på att det numera
kommer många fler pojkar även från Kina.
Ålder- och könsfördelning på de 80 barn som kom hem under 2010
Åldersfördelning anlända barn FFIA
2010
50
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42
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40
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Könsfördelning anlända barn FFIA
2010
47
33

20

10

10

0

0
Flickor

0-12 mån 13-24 mån 25-36 mån 37 mån<

Diagram 4. Åldersfördelning anlända barn 2010

Pojkar

Diagram 5. Fördelning flickor/pojkar 2010
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Kina
2010 förmedlade FFIA 48 barn från Kina, jämfört med 87 barn 2009. Av dessa 48 barn var 29 pojkar
och 19 flickor. 36 av barnen, 25 pojkar och 11 flickor, hade någon form av särskilda behov.
Handläggningstidens utveckling i den ordinarie handläggningen följer en stadigt uppåtgående kurva
sedan flera år. I början av 2010 låg handläggningstiden på 3 år och 10 månader för att i slutet av året
ligga på 4 år och sju månader. Fler och fler familjer väljer att adoptera via CCAA´s särskilda
handläggning för adoption av barn med i förväg kända särskilda behov. Processen för familjerna som
adopterade ett barn med särskilda behov har tagit i genomsnitt mellan cirka 3-6 månader från det att de
blev utvalda till ett barn till dess att de kom hem. Arbetet med att finna familjer till barn med i förväg
kända särskilda behov i Kina sker genom CCAA´s webbaserade system, det s.k. 72 timmarssystemet.
Organisationerna utser genom detta system föräldrar till ett barn utifrån inkomna intresseanmälningar
och föreslår matchningen till CCAA som fattar beslutet om att godkänna familjen eller ej.
Colombia
Under 2010 förmedlades tio barn från den statliga myndigheten ICBF i Colombia jämfört med fem barn
anlända barn 2009. Det är mestadels tålmodiga familjer som haft sin ansökan i landet sedan 2006 som
under året kommit hem med sina barn. Många av barnen har varit i tvåårsåldern vid hemkomst. Två
familjer fick mycket kort handläggningstid, ca 6 månader. I ena fallet rörde det sig om ett barn i
skolåldern som adopterades och i det andra fallet om en familj med Colombiansk ursprung som inte
behöver gå via den internationella kön. Vi har cirka 20 ansökningar i landet för närvarande. Vi har ingen
väntetid i Sverige för att kunna skicka en ansökan och ICBF välkomnar fler ansökningar då behovet av
internationell adoption fortfarande är stort, framför allt för äldre barn och för syskongrupper.
Kenya
Två familjer kom hem med sina barn från Kenya 2010 efter sju respektive nio månaders vistelse i
landet. Dessa två första ärenden i Kenya löpte på som förväntat . Antalet adoptioner i landet har ökat
som helhet och positivt är att vistelsetiderna håller sig trots ökningen inom samma tidsramar. FFIA har
för närvarande en ansökan i landet och välkomnar gärna fler. Verksamheten i landet fungerar väl och det
finns en hög kompetens på adoptionsområdet.
Sri Lanka
FFIA har en ansökan på plats i väntan på barnbesked. Det kom hem ett barn från Sri Lanka under 2010.
Läget i landet ser ut att fortsätta vara stabilt.
Indien
Det kom hem tolv barn från Indien under 2010, att jämföra med sex barn 2009. Tre barn kom från ISRC
i Kolkata, åtta barn från SOFOSH i Pune och ett barn kom från Asha Sadan i Mumbai. Till
samarbetskontakten SOFOSH i Pune har de senaste åren bara par med indisk anknytning kunnat ansöka,
dvs. blivande adoptivföräldrar där den ena parten är adopterad från Indien eller har indiskt ursprung.
Under föregående år gjordes två undantag från det kravet. När det gäller ISRC i Kolkata så bör man som
sökande ha en beredskap på att barnen kommer att ha något särskilt behov. Handläggningstiden vid en
adoption från Indien har pendlat mellan 1,5–2,5 år.
Thailand
Från den thailändska myndigheten DSDW förmedlades sju adoptioner från olika barnhem i Thailand,
samma antal som föregående år. Det kom ett barn från Röda Korsets barnhem i Bangkok, fem av barnen
förmedlades genom den s.k. kvoten, ett av barnen förmedlades utanför kvoten. DSDW delade inte ut
någon ny kvot under 2010 – detta för att inte bygga på den befintliga kön ytterligare. Man vill istället ta
hand om de ansökningar som redan finns väntande i landet. Handläggningstiden från DSDW varierade
från 24-32 månader under året.
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Vietnam
Inga barn förmedlades från Vietnam 2010 sedan adoptionsavtalet upphört året innan. FFIA följer
utvecklingen i landet och försöker påverka verksamheten med syfte att stärka barnperspektivet i den nya
lag som arbetats fram under året. FFIA deltog därför i och var även med och sponsrade en workshop,
tillsammans med andra nordiska adoptionsorganisationer, som hölls i Vietnam i januari 2010 där
utkastet till den nya lagen diskuterades. I workshopen deltog provinsmyndigheter, utländska
organisationer, Permanenta byrån i Haag, UNICEF och andra länders centralmyndigheter
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.
Resor/Besök
Året inleddes med en resa till Guatemala och Colombia. I Colombia besöktes bl. a ICBF. I samband
med resan till Colombia besöktes även FFIA:s tidigare samarbetsland Guatemala där man från
centralmyndigheten (CNA) har önskemål om att starta ett projekt för att utvärdera sitt nya system och
för att placera barn med särskilda behov.
En resa gjordes tillsammans med BV till Sri Lanka för att besöka adoptionsmyndigheten, samt för att
besöka vårt biståndsprojekt i landet. I samband med den resan besöktes även adoptionskontakter i Indien
- Asha Sadan i Mumbai och ISCR/Matri Snea i Kolkata.
I samband med vårt årsmöte i maj besökte Dipika Maharaj Sing från SOFOSH i Pune samt vår
representant i Colombia; Martha del Castillo Schrader.
I maj 2010 fick Sverige besök av en delegation från Kina bestående av personal från
adoptionsmyndigheten CCAA samt Yunnan Adoption Service och Beijing Childrens Welfare Institute.
Delegationens besök genomfördes till största delen i Stockholm med bl.a. ett besök på MIA, där även
Socialstyrelsen var närvarande. Delegationen besökte också AC:s kontor där AC, BV och FFIA bl.a.
hade ordnat med en mindre familjesammankomst. På väg mot Oslo hann delegationen också med ett
kort besök på FFIA:s kontor i Göteborg.
I november 2010 reste FFIA till Kina tillsammans med AC och BV för gemensamma möten med
CCAA, Svenska ambassaden och våra kontaktpersoner.
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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 2010 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. Avvikelser mot budget brukar vara marginella. I år är antalet anlända barn lägre än
budgeterat men verksamheten har trots detta gett ett visst överskott beroende på åtstramningar på
kostnadssidan. 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.

Adoptionskostnader 2010
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 2009 betalt en kostnad på mellan 67 500 kr och 144 000 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 och är samma belopp oavsett land eller kontakt. Den svenska delen omfattar alla
kostnader som uppkommer i Sverige. Under hela år 2010 har kostnaden för svensk administration varit
46 000 kr per adoption. Kostnaden för kontaktuppehållande verksamhet och som också ingår i
Sverigekostnaden var för året 5 500 kr.
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Fondering uppföljningsrapportering
Land/kontakt

Kostnader
i Sverige

Utlandskostnad

Fondering
uppföljning

AdoptionsKostnad*

1 600 kr

Fondering
utveckling
& rotsökn.
4 500 kr

Kina
Indien
Kolkata
Pune
Thailand
Röda Korset
DSDW
Colombia
ICBF
Sri Lanka
Kenya

51 500 kr

67 900 kr

51 500 kr
51 500 kr

34 900 kr
34 900 kr

2 600 kr
5 600 kr

4 500 kr
4 500 kr

93 500 kr
96 500 kr

51 500 kr
51 500 kr

11 000 kr
9 500 kr

2 000 kr
2 000 kr

4 500 kr
4 500 kr

69 000 kr
67 500 kr

51 500 kr
51 500 kr
51 500 kr

48 100 kr
15 250 kr
82 600 kr

3 400 kr
6 750 kr
5 400 kr

4 500 kr
4 500 kr
4 500 kr

107 500 kr
78 000 kr
144 000 kr

125 500 kr

*tabellen avser adoptionskostnaderna per 31 december 2010.
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, 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 4 000 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
FFIA:s målsättning för medlemsverksamheten är att behålla och utveckla kontakten med adoptivbarn
och deras familjer efter adoptionen samt att skapa förutsättningar för ett nätverk mellan familjerna.
Detta i sin tur ger våra adoptivbarn förutsättningar till ett kontaktnät bland andra adopterade. Det visar
sig oftast vara värdefullt för de adopterade att ha vänner med ungefär samma bakgrund. Särskilt när de
adopterade kommer i tonåren kan det vara skönt att ha andra adopterade att utbyta tankar med. Även
som förälder kan det kännas bra att träffa andra adoptivföräldrar att dela erfarenheter med.
Familjeverksamheten är helt beroende av medlemmarnas intresse och entusiasm. En förutsättning för
aktiva familjegrupper och medlemsaktiviteter är att enskilda medlemmar fungerar som initiativtagare.
På FFIA:s kontor finns personal där medlemmar kan få stöd och hjälp med exempelvis arrangemang av
familjeträffar och andra medlemsaktiviteter.

Familjeverksamhet
Bland familjerna som reser i grupp till Kina för att hämta sina barn uppstår en mycket speciell
gemenskap eftersom man delar den kanske viktigaste händelsen i en familjs liv. Man knyter band som
man vill behålla. Många av familjerna fortsätter att hålla kontakten sedan de kommit hem och de flesta
grupperna har som tradition att träffas en gång om året. Familjerna träffas på olika platser i landet och
turas om sinsemellan att hålla i arrangemanget. Ofta träffas man över en helg med en till två
övernattningar. I flera av grupperna har man gjort gemensamma återresor till Kina medan andra är på
planeringsstadiet inför sina resor. På olika platser i landet samlas man också för att fira det kinesiska
nyåret.
Flera grupper med barn och ungdomar från Indien har under många år gjort det till en tradition att träffas
varje sommar. Familjer med barn med anknytning till Asha Sadan samlades även i år för sin årliga träff
och i år var det för sextonde gången som man träffades.
Årets träff för familjer med barn från barnhemmet Shreevatsa, Pune var i slutet av augusti. I år träffades
17 familjer på Sjöhaga lägergård utanför Skövde. På programmet stod bl.a. korvgrillning och
tipspromenad och lördagskvällen avslutades med en gemensam buffé. Familjerna har träffats varje år
sedan början av 1990-talet.
Till vår glädje fortsätter familjerna som under 1983 fick barn från Faith Home i Chennai att träffas
traditionsenligt i Sporrsjö, Småland. Gruppen bildades 1985 och det var för 25:e gången som man
träffades på samma plats.
På initiativ av en medlemsfamilj träffades i november för första gången en grupp familjer med barn från
Thailand. Man fikade tillsammans och gick en tipspromenad och avslutade eftermiddagen med middag
på en Thairestaurang.
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Under året har olika aktiviteter genomförts i Jönköping och då i samarbete med AC-Jönköping och
Studiefrämjandet. I mitten av januari samlades man traditionsenligt för ”Julgransplundring”. Det var
dans och lek kring granen och tomten kom också på besökt. I slutet av januari var det dags att samlas för
en baddag med lek och stoj i Norrahammars sportcenter. I februari genomfördes en ”Temadag”.
Programmet bestod av olika föreläsningar och från FFIA medverkade personal från kontoret med en
föreläsning om barn med särskilda behov. I september genomfördes en familjeutflykt till Dumme
mosse. Familjer med barn i olika åldrar och väntande familjer gavs möjlighet att träffas för att ha trevligt
tillsammans samt för att knyta kontakter.
”Välkommen hem” träffar har under hösten arrangerats i Helsingborg och Jönköping. I Jönköping hölls
träffen i samarbete med AC-Jönköping och Studiefrämjandet. Träffarna är alltid välbesökta och
uppskattade. Familjerna bjuds på fika och barnen hälsas välkomna till sin familj och får en liten
välkomstpresent.

Övriga aktiviteter
30-års Jubileum i samband med Årsmöte den 8 maj firades på Nordiska högskolan för
folkhälsovetenskap, Nya Varvet i Göteborg. Ett stort antal medlemmar slöt upp för att fira.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds underhållning och aktiviteter med anknytning till de
adopterades ursprungsländer, seminarier med utlandsgäster, fika, biståndslotteri med mera. Speciellt
inbjudna utländska gäster var Mrs Dipika Maharaj Sing från SOFOSH, Pune i Indien och Mrs Martha
del Castillo Schrader, vår kontaktperson i Colombia. Dipika talade om ”rötter” och om hur man tar hand
om sina ”återvändande” barn och Martha tog oss med till Colombia och lät oss ta del av de övergivna
barnens situation och villkor. Vi underhölls också av tre tjejer med härlig Bollywood-dans och två
aktiva i VIA (Vuxen Internationellt Adopterad) berättade om föreningen. Barn över 4 år fick möjlighet
att måla eller skriva sitt namn med kinesiska tecken, måla drakar med mera. I samband med
utlandsbesöket från Indien och Colombia anordnades också familjeträffar för familjer och adopterade
från respektive land för att ge möjlighet till gemenskap i ett mindre sammanhang.
De diskussioner till samarbete mellan Barnen Framför Allt-Adoptioner, BFA och FFIA när det gäller
medlemsaktiviteter som påbörjades hösten 2009 gav under året frukt med två gemensamma aktiviteter. I
mars genomfördes den första aktiviteten med föreläsningar av Sara Larsson under temat ”Anknytning”
och BFA:s Kristina Gustavsson och Katarina Petterson om ”Adoptivbarn i skolan”. I höstens
gemensamma aktivitet medverkade Mary Juusela som talade kring sin då nyutkomna bok ”Adoption.Banden som gör oss till familj”. Vuxna adopterade medverkade också i en ”Adopterades panel” där de
berättade om och svarade på frågor om sina upplevelser och erfarenheter av att vara adopterad. Båda
arrangemangen var välbesökta och uppskattade vilket gör att vi även fortsättningsvis planerar för
gemensamma aktiviteter.
Precis innan jul gästade medlemsfamiljer från Göteborg med barn från Kina i åldern 5 -15 år, FFIA:s
personal och styrelse Kinesiska Generalkonsulatet i Göteborg. Det var en kväll som gick i
gemenskapens tecken och som avslutades med en läcker kinesisk buffé. Inbjudan till konsulatet innan
jul har blivit en mycket uppskattad tradition som alla ser fram emot.
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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.
Tidningens målgrupp är alla medlemmar, i första hand familjer som redan har adopterat. Vi
Adoptivfamiljer vänder sig också 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 2010 ut med
fyra nummer – mars, augusti, oktober och december - med 20 eller 24 sidor.
Att FFIA fyllde trettio år präglade de två första numren, med historik, reportage från årsmötet och möten
mellan familjer och utlandskontakter. Nr 2 var också ett specialnummer om rotsökning och dess
konsekvenser, för de adopterade och för kontakterna i hemländerna.
Fler och fler barn som adopteras numera är barn med särskilda behov och ”äldre” barn, och det har
avspeglat sig i tidningen under året. Familjer som fått barn med olika funktionsnedsättning har delat
med sig av sina erfarenheter. Samtidigt har läsarna kunnat få bra information om vilka olika
funktionshinder barnen kan ha och vad dessa innebär.
I höstnumret nr 3 berättade vår allra första Kenya-familj om sin adoption och sin långa vistelse i landet.
Återkommande inslag har varit ledare, rapporter från förmedlingskontoret, medlemssekreterarens spalt,
familjesidor samt notiser om utbildning, återresor, biståndskonton, rådgivning med mera. Böcker med
teman som anknyter till adoption har recenserats. Vi har haft reseberättelser av olika slag.
Medlemstidningen görs ideellt av aktiva medlemmar. Redaktör för Vi Adoptivfamiljer har varit IngMarie Söderberg. Hon har ansvarat för utgivningsplanen, haft kontakt med kontoret och styrelsen,
samlat ihop och redigerat material samt skrivit artiklar. I redaktionsgruppen ingick också Kerstin Krebs
som kommit med idéer och synpunkter och skrivit artiklar. Vi hade ytterligare en medarbetare: Rinki
Hulth. Rinki, 22 år, journaliststuderande och adopterad från Kolkata.

Återresor och rötter
Precis som tidigare år hör många adopterade och deras familjer av sig till oss med frågor kring återresor,
sin adoption och sitt ursprung. Det kan vara frågor som t.ex. adresser till barnhem, kontaktpersoner i
ursprungsländerna, funderingar kring ursprunget och möjligheten att söka vidare efter de biologiska
föräldrarna. En del adopterade kontaktar oss för att få ta del av sina adoptionshandlingar, man känner att
det kan vara svårt att be sina adoptivfamiljer om detta. I dessa fall skickas kopior av handlingar till den
adopterade. Ibland vänder man sig också till oss för att få hjälp med att tyda sina adoptionshandlingar. I
något fall har den adopterade besökt FFIA för att gemensamt med personal gå igenom handlingarna.
Samarbetet med Kinaresor kring återresor till Kina har under året fortgått. Kinaresor i sin tur har
samarbetat med Beijing Jade-Rainbow International Culture Consultant Co. Ltd, BJRC när det gäller
den kinesiska delen av resan. Under våren har en resa genomförts och de ursprungsprovinser som
besöktes var Jiangxi och Anhui. I resan deltog 5 familjer (16 personer). En representant för FFIA deltog
i resan. Under åter har också planerings- och förberedelsearbete gjorts inför en resa planerad till våren
2011.
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BISTÅNDSVERKSAMHET
Under 2010 samlade biståndsverksamheten in 293 000 kronor. Det är en ökning jämfört med föregående
år då 264 000 kr samlades in. Medlemsavgifterna har även i år helt finansierat administrationen av
biståndet.
MIA:s arbete med riktlinjer för organisationernas arbete med bistånd har under 2010 legat nere. I en tid
då omvärlden i allt större utsträckning ställer bistånd som villkor för att t ex bevilja en
adoptionsorganisation licens att verka i det egna landet, är det svårt att fastställa riktlinjer som kan
fungera utan att inskränka organisationernas utvecklingsmöjligheter.
SIDA:s direktiv stipulerar att adoptionsorganisationerna skall kunna påvisa att man såväl i Sverige som i
samarbetslandet har separerat aktiviteter inom utvecklingssamarbete och adoptionsverksamhet. Denna
uppdelning är sund och vinner internationellt gehör på många håll.
FFIA har under 2010 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
Nanjing 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 2010 bidrog FFIA med 146 000 kr för kostnader till material och efterbehandlingar av barnen
som ingår i projektet samt för ett nationellt utbildningsseminarie genomfört i Nanjing i maj 2010.
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. Totalt har TARA 2010 fått bidrag med 77 000 kr.
Sudhantra- Madurai
Kvinnohuset Sudhantra verkar för stöd och hjälp till utsatta kvinnor. 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. FFIA har bidragit till detta projekt med 25 000 kr under 2010.
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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 2010 var 15-20 barn boende på Nazareth.
FFIA har stött barnhemmets drift med 22 000 kr under 2010
Ahmedabad
I Ahmedabad stödjer FFIA sedan 80-talet skolbarn i ett sponsorprogram, som leds av organisationen
Akhand Joyt 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 skolbarn i åldrarna 6-17 år.
Under 2010 har FFIA lämnat stöd till projektet med 11 000 kr
Asha Sadan -Mumbai
Inget stöd har under året lämnats till projektet. 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. Bertil Reis
har under hösten 2010 tagit över projektledningen och kommer att ansvara för projektet framöver.
Beautiful Smile - Madhur Muskaan -Kolkata
Under 2009 startade vi stödet till de fysiskt och mentalt handikappade barnen som blir kvar på
barnhemmet. I projektet Beautiful Smile arbetar man för att skapa en separat enhet för bättre vård av
dessa barn. Kvalificerad personal skall ansvara för skötseln för dessa barn. För tillfället finns det ca 15
handikappade barn på barnhemmet. Inga utbetalningar har skett under 2010.
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.
Under 2010 har 24 000 kr utbetalats till driften av daghemmet.
Nepal
Bal Mandir - Kathmandu
En donation har gjorts till organisationen Bal Mandir i Kathmandu som stöd till deras arbete med att
integrera unga pojkar uppvuxna på barnhem i samhället.
Under 2010 utbetalades 21 000 kronor till projektet.
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Resultaträkning
2010
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, förvaltningskostnader
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
Övriga kostnader
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

2009

981 000 kr
7 331 553 kr
337 446 kr
370 531 kr
9 020 530 kr

1 192 800 kr
12 103 248 kr
336 667 kr
206 722 kr

498 350 kr
8 284 kr
506 634 kr

568 300 kr
5 875 kr

9 527 164 kr

14 413 612 kr

-3 679 518 kr
-76 799 kr
-623 155 kr
-241 228 kr
-499 077 kr
-5 119 777 kr

-3 258 044 kr
-149 926 kr
-936 925 kr
-164 823 kr
-496 957 kr
-5 006 674 kr

-136 829 kr
-284 518 kr

-183 538 kr
-267 171 kr

-2 257 337 kr
-175 647 kr
-244 889 kr
0 kr
-265 272 kr
0 kr
-3 364 491 kr
-8 484 269 kr

-4 030 782 kr
-50 136 kr
-375 808 kr
-18 667 kr
-299 509 kr
0 kr

-138 441 kr
-26 030 kr
-17 233 kr
-31 410 kr
-213 114 kr
-213 114 kr

13 839 437 kr

574 175 kr

-5 225 611 kr
-10 232 285 kr

-53 640 kr
-12 595 kr
0 kr
-19 403 kr
-85 638 kr
-85 638 kr

-8 697 383 kr

-10 317 923 kr

829 781 kr
-24 618 kr
805 163 kr
369 944 kr
1 175 107 kr
-369 944 kr
32 477 kr
-293 520 kr
-544 120 kr

4 095 689 kr

4 442 029 kr
-465 855 kr
-1 563 398 kr
-399 769 kr
-2 013 007 kr

0 kr

0 kr

-74 890 kr
4 020 799 kr
421 231 kr

Balansräkning
2010
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Fordran föräldrar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

40 760 kr
40 760 kr

15 465 kr

Not 7
Not 8
Not 9
Not 10

151 550 kr
116 802 kr
1 346 349 kr
0 kr

765 704 kr
415 333 kr
1 003 448 kr
2 749 653 kr

Not 11

30 930 837 kr
32 545 538 kr

32 470 379 kr

32 586 298 kr

32 485 844 kr

-6 899 737 kr
-768 488 kr
-92 828 kr
-9 572 747 kr
-6 218 406 kr
-1 175 107 kr
-24 727 313 kr

-6 433 882 kr
-368 719 kr
-92 828 kr
-8 009 349 kr
-3 887 978 kr
-4 442 029 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

2009

Not 12
Not 13
Not 14
Not 17
Not 18

Not 15
Not 16

Not 19
Not 20
Not 21

-526 892 kr
-656 603 kr
-1 183 495 kr

15 465 kr

27 536 241 kr

-23 234 785 kr
-504 395 kr
-616 603 kr
-1 120 998 kr

-4 819 704 kr
-194 002 kr
-162 976 kr
-903 581 kr
-595 226 kr
-6 675 489 kr

-6 441 232 kr
-233 896 kr
-127 694 kr
-742 285 kr
-584 954 kr

-32 586 298 kr

-32 485 844 kr

-8 130 061 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

10 957 210 kr
1 146 038 kr
12 103 248 kr

2010
108 100 kr
212 765 kr
49 666 kr
370 531 kr

2009
78 800 kr
116 250 kr
11 672 kr
206 722 kr

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

Not 4

2009

Övriga intäkter adoptionsverksamhet
Avgifter för uppföljningsrapporter
Avgift avbrutna adoptioner
Övrigt

Not 3

2010
6 203 343 kr
1 128 210 kr
7 331 553 kr

2010
12 100 kr
38 434 kr
26 265 kr
76 799 kr

2009
13 200 kr
79 813 kr
56 913 kr
149 926 kr

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

2010
262 304 kr
110 261 kr
15 723 kr
12 639 kr
23 623 kr
74 527 kr
499 077 kr

2009
267 683 kr
101 997 kr
4 944 kr
15 504 kr
14 756 kr
92 075 kr
496 957 kr

Not 5

Övriga kostnader medlemsverksamhet
Informationsmaterial
Övrigt

Not 6

2010
1 321 822 kr
49 913 kr
-1 306 357 kr
-24 618 kr
40 760 kr

2009
1 321 822 kr
0 kr
-1 231 467 kr
-74 890 kr
15 465 kr

2010
0 kr
151 550 kr
151 550 kr

2009
-6 000 kr
771 704 kr
765 704 kr

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

Not 9

9 403 kr
19 403 kr

Fordran föräldrar
Avräkn föräldraförskott
Fordran föräldrar ej avräknade

Not 8

2009
10 000 kr

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

Not 7

2010
8 000 kr
23 410 kr
31 410 kr

2010
20 560 kr
41 720 kr
-7 010 kr
947 kr
60 586 kr
116 802 kr

2009
12 975 kr
22 331 kr
378 770 kr
947 kr
310 kr
415 333 kr

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda utlandskostnader
Övriga förutbetalda kostnader

2010
9 564 kr
1 336 785 kr
1 346 349 kr

2009
73 637 kr
929 811 kr
1 003 448 kr

Not 10

Kortfristiga placeringar
Fondkonton

Not 11

2009
10 024 kr
298 742 kr
1 000 296 kr
16 714 098 kr
3 000 000 kr
3 791 kr
6 509 291 kr
27 536 241 kr

2010
6 433 882 kr
465 855 kr
0 kr
6 899 737 kr

2009
5 503 882 kr
937 000 kr
-7 000 kr
6 433 882 kr

2010
368 719 kr
399 769 kr
0 kr
768 488 kr

2009
305 176 kr
63 543 kr
0 kr
368 719 kr

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

Not 15

2010
14 147 kr
159 860 kr
859 749 kr
19 055 423 kr
6 000 000 kr
3 791 kr
4 837 867 kr
30 930 837 kr

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

Not 14

2 749 653 kr

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

Not 13

2009
2 749 653 kr

Bank och postgiromedel
Kassa
Postgiro
Bankkonto
Specialinlåning
Placeringskonto
Valutakonto Thailand
Klientmedelskonto

Not 12

2010
0 kr
0 kr

2010
92 828 kr
0 kr
92 828 kr

2009
92 828 kr
0 kr
92 828 kr

Rapportfond
Ingående balans
Avsättning till fond
Uttag ur fond
Utgående balans

2010
504 395 kr
188 400 kr
-165 903 kr
526 892 kr

2009
344 039 kr
281 750 kr
-121 394 kr
504 395 kr

Not 16

Rotsökningsfond
Ingående balans
Avsättning till fond
Uttag ur fond
Utgående balans

Not 17

616 603 kr

2010
8 009 349 kr
1 563 398 kr
0 kr
9 572 747 kr

2009
6 741 410 kr
1 267 940 kr
0 kr
8 009 349 kr

2010
3 887 978 kr
2 413 007 kr
-82 579 kr
6 218 406 kr

2009
2 634 254 kr
1 298 495 kr
-44 770 kr
3 887 978 kr

2010
4 818 104 kr
1 600 kr
4 819 704 kr

2009
6 438 832 kr
2 400 kr
6 441 232 kr

Övriga skulder
Sociala avgifter
Källskatt
Skulder föräldrar
Skatteskuld

Not 21

0 kr

Förskott från föräldrar preliminär adoptionsavgift
Föräldraförskott innevarande år
Övr skulder

Not 20

60 500 kr

Utlandsfond
Ingående balans
Avsättning till fond
Uttag ur fond
Utgående balans

Not 19

2009
556 103 kr

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

Not 18

2010
616 603 kr
40 000 kr
0 kr
656 603 kr

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

2010
68 642 kr
59 494 kr
11 815 kr
23 025 kr
162 976 kr

77 651 kr
119 200 kr
102 400 kr
41 800 kr
26 550 kr
142 273 kr
85 353 kr
595 226 kr

2009
61 133 kr
53 842 kr
11 815 kr
904 kr
127 694 kr

214 121 kr
115 200 kr
80 000 kr
74 800 kr
55 800 kr
0 kr
45 033 kr
584 954 kr

FFIA:s biståndsverksamhet
RESULTATRAPPORT
INTÄKTER
FFIA:s allmänna biståndskonto
Indien
Nazareths vänner
Ahmedabad
Kolkata
Poona
Kvinnohuset Sudhanthra
Asha Sadan
Allmänt
Sri Lanka - Kurunegala
Kina
Thailand
Colombia
Vietnam
Ränta
Summa intäkter
KOSTNADER
FFIA:s allmänna biståndskonto
Indien
Nazareths vänner
Ahmedabad
Kolkata
Poona
Kvinnohuset Sudhanthra
Asha Sadan
Allmänt
Sri Lanka - Kurunegala
Kina
Thailand
Colombia
SIDA-projekt
SIDA Vietnam
SIDA Kina
Brasilien
Rumänien
Katastrofhjälp
Summa kostnader
Årets förändring enligt ovan:

TILLGÅNGAR
Bank
Post
Del av placering SEB
Fondkonto
Summa tillgångar
SKULDER
Skuld FFIA
Behållning biståndsmedel
Övr interrimsskulder
Summa skulder

2010

2009

26 884 kr

21 784 kr

63 746 kr
5 400 kr
22 370 kr
47 070 kr
22 660 kr
8 100 kr
0 kr
18 350 kr
64 700 kr
10 900 kr
1 800 kr
1 800 kr
0 kr
293 780 kr

52 756 kr
11 200 kr
20 600 kr
46 802 kr
22 160 kr
7 800 kr
1 250 kr
21 400 kr
49 250 kr
4 950 kr
2 960 kr
1 900 kr
693 kr
265 505 kr

-28 853 kr

-12 574 kr

-22 349 kr
-10 874 kr
0 kr
-77 205 kr
-24 704 kr
0 kr
0 kr
-24 016 kr
-145 572 kr
0 kr
0 kr

-43 944 kr
0 kr
-15 718 kr
-20 996 kr
-17 567 kr
0 kr
0 kr
-16 772 kr
-44 457 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
-333 573 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
-172 027 kr

-39 793 kr

93 478 kr

215 635 kr
56 973 kr
142 273 kr
155 272 kr
570 153 kr

158 598 kr
128 950 kr
0 kr
305 235 kr
592 783 kr

-41 720 kr
-568 226 kr
0 kr
-609 946 kr

-22 331 kr
-474 748 kr
-2 227 kr
-499 305 kr

-39 793 kr

93 478 kr

