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STYRETS BERETNING
Verdens Barn er en medlemsorganisasjon
som formidler internasjonale adopsjoner
og driver humanitært hjelpearbeid overfor
vanskeligstilte barn og familier uten økonomisk vinning. Adopsjonsformidlingen
drives på basis av tillatelse fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Grunnleggende for Verdens Barns virksomhet er prinsippet om
prioritert omsorgsrekkefølge for barn, nedfelt i FN-deklarasjonen
om barns rettigheter av 1989 og konkretisert i Haag-konvensjonen
av 1993. Dette prinsippet går ut på at barn primært skal vokse
opp hos sine foreldre eller også hos andre medlemmer av den
biologiske familie. Er dette ikke mulig, skal det forsøkes å skaffe
barnet en annen permanent familie, først og fremst i barnets eget
hjemland, og dernest i et annet land før barnet søkes plassert på
institusjon. Oppvekst i institusjon blir dermed sistevalg.

Bistandsarbeid har i 2016 blitt videreført overfor hjelpetrengende
barn i India, Romania, Sør-Afrika, Sør-Korea, Thailand og NordKorea. Verdens Barn gjennomførte i mai 2016 hjelpesending til
Pyong Song i Nord-Korea, og sendingen besto av bl.a. mat, olje,
tørrmelk, vitaminer og skolemateriell.
Hjelpen skjer i første rekke gjennom fadderskapsordninger og
dernest gjennom godt målrettede og kostnadseffektive prosjekt.
Lokalavdelingene i Verdens Barn spiller en viktig rolle for å
fremme foreningens formål om adopsjonsforberedelse og
etteradopsjonsarbeid, gjennom faglig opplysningsvirksomhet
og gjennom ulike kulturarrangementer og sosiale samlinger for
medlemmene.
Verdens Barn gjennomførte sitt landsmøte lørdag 17. og
søndag 18. september 2016 på Gardermoen. Representanter fra
lokalavdelingene, hovedstyret og administrasjonen møttes til
diskusjon og erfaringsutveksling, og til å drøfte årsberetning 2015
samt godkjenne årsregnskap 2015.
Før oppstart av landsmøtet ble det gjennomført hovedstyremøte.

Adopsjonsvirksomheten til Verdens Barn baseres på en helhetlig
tenkning om adopsjon der i tillegg til selve adopsjonsformidlingen
også foreldrenes forberedelse til adopsjon og de adopterte barnas
oppvekstvilkår inngår. Gjennom foreningens fadderskapsprogram
og hjelpeprosjekter får vanskeligstilte barn i flere samarbeidsland
styrket sine muligheter til å få en positiv oppvekst og utvikling.
Adopsjon og hjelpearbeid blir dermed grunnpilarene i Verdens
Barns virksomhet der adopsjon er hovedvirksomhetsområde.
Verdens Barn drev gjennom 2016 virksomheten sin fra sekretariatet
i Briskebyveien 48 i Oslo.
Utfordringene med lang ventetid og generelt lave adopsjonstall, og
i tillegg økte overføringer til våre samarbeidsorganisasjoner, har de
siste årene forårsaket en noe ustabil driftsmessig og økonomisk
situasjon for Verdens Barn. Ved de kostnadsreduserende tiltak
foreningens styre og administrasjon har foretatt de senere år,
og ved sterk fokus på kostnadseffektiv drift, kombinert med et
øket antall adopsjoner i 2016 i forhold til 2015, er Verdens Barns
økonomiske stilling styrket gjennom 2016. Vi går derfor inn 2017
med en større egenkapital enn på mange år.
Selv om økonomien er forbedret ganske betydelig det siste året,
vil det sterke fokuset på kostnadseffektiv drift fortsette også i
2017.
I 2016 ble det formidlet totalt 47 adopsjoner til Norge, opp fra
37 adopsjoner i 2015. Dette er fordelt på barn fra Sør Korea (24),
Sør-Afrika (12), Thailand (10) og India (1).

Lørdag kveld hadde vi felles middag for delegatene fra lokallagene,
adopsjonskontakter, hovedstyret og administrasjonen i Verdens
Barn.

Frem til landsmøtet i september 2016 bestod styret i
Verdens Barn av følgende medlemmer:
Leder:
Jørn Uggerud		
Nestleder:
Åse Overrein
Styremedlemmer: Ingvild Bryn				
Eva Gripne Svalland			
Helge M. Nesheim
Else-Karin Henriksen
Varamedlemmer: Anne Marit W. Jacobsen
Iren Kydland

Det ble valgt nytt styre under landsmøtet, og det nye
styret består etter dette av følgende medlemmer:
Leder:
Jørn Uggerud
Nestleder:		Iren Kydland
Styremedlemmer: Anne Marit Jacobsen		
Eva Gripne Svalland			
Helge M. Nesheim
Vibeke M. Erichsen
Varamedlemmer: Amine Hansen
Inger Marie Flakstad
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Sammensetningen av hovedstyret i Verdens Barn gjenspeiler
valgkomiteens arbeid for å oppnå god balanse mellom kjønn i
foreningens organer. Hovedstyret har i virksomhetsåret holdt 7
styremøter og behandlet 38 saker. Noen av sakene er behandlet
som hastesaker pr. e-post, og også ordinære styremøter vil i
økende grad bli holdt som telefonmøter der dette er forsvarlig
saksbehandling for å spare tid og penger (reisekostnader).
Verdens Barn samarbeider med søsterorganisasjoner i Norge,
i Norden og på europeisk plan gjennom Norsk Adopsjonsråd
(NAR), Nordisk Adopsjonsråd (NAC) og EurAdopt.
Samarbeidet med den norske adopsjonsmyndigheten (Bufdir) er
bra, og styreleder og daglig leder har sammen med tilsvarende
ledere i Adopsjonsforum og InorAdopt hatt flere kontaktmøter
med Bufdir i året som gikk.
I løpet av 2016 besøkte daglig leder Romania, Sør-Korea og SørAfrika ved NorSAs 10-årsjubilum. En fra sekretariatet reiste til
Korea i sammenheng med BUFDIRs kontrollreise, og styreleder
deltok på europeisk møte (EurAdopt) i Utrecht i juni 2016. 2 ansatte fra Verdens Barn foretok kontrollbesøk til Pyong Song i NordKorea i midten av juni 2016. Nord-koreanske representanter fra
ambassaden i Stockholm besøkte Verdens Barn, og daglig leder
besøkte ambassaden i Stockholm.

oss stor tillit i inn- og utland både hos myndigheter og organisasjoner til å utføre slikt arbeid. Vi vil benytte anledningen til å
sende en stor takk til våre medlemmer, lokalavdelinger og faddere
for stort engasjement for å gi vanskeligstilte barn i våre samarbeidsland bedre forutsetninger for å få en positiv oppvekst og
utvikling. 1 269 barn var ved årsskiftet i våre fadderskapsprogram,
en nedgang på litt under 100 barn fra året før. Behovet for hjelp er
imidlertid meget stort, og vi håper vi kan øke bistanden framover.
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NØKKELTALL
ADOPSJONER I 2016:
SØR-AFRIKA 12

I 2016 har det i sekretariatet arbeidet 7,15 årsverk. Av de 8 faste
medarbeiderne gjennom 2016 var 5 kvinner og 3 menn. Verdens
Barn arbeider for en jevnere fordeling av de ansatte på kjønn.
Antallet stillinger er redusert med 1 årsverk per slutten av 2016, og
foreningen går inn i 2017 med 7 faste medarbeidere. Sykefraværet
har gått ned fra 5,8 % i 2015 til 4,4 % i 2016. Verdens Barn har
avtale med et eksternt medisinsk senter om bedriftshelsetjeneste
for ansatte, «Stamina».

THAILAND 10

INDIA 1

Styret ønsker å gi uttrykk for en stor takk til medarbeiderne i
Verdens Barn for kostnadsbesparende drift og profesjonelt utført
arbeid også gjennom 2016.
Verdens Barn driver ikke virksomhet som forurenser det ytre
miljø. Likevel skal nevnes at internasjonal adopsjonsformidling
innebærer reiser over store avstander.

SØR-KOREA 24

TOTALT 47 ADOPSJONER
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 863 177. Styret i
Verdens Barn vil fortsatt ha stor fokus på kostnadskontroll, uten
at det skal gå ut over faglig kvalitet og etisk standard på arbeidet
som utføres til fordel for adoptivfamilier og faddere.

Forutsetningen for fortsatt drift av Verdens Barn er til stede og
er lagt til grunn for årsregnskapet. Det framlagte årsregnskap gir
etter styrets bedømming et korrekt uttrykk for foreningens økonomiske stilling og resultat.

Verdens Barn hadde 2 000 medlemmer ved årsskiftet, en nedgang på 66 medlemmer fra året før. Færre adopsjoner/nye søkere
og ”utgåtte saker” er årsak til denne reduksjonen. Antall faddere
var 2 232 pr. 31.12.2016, en nedgang med 248 faddere fra året før.

Oslo, 31. mars 2017

Verdens Barn har gjennom mange tiårs samarbeid med partnerorganisasjonene skapt en solid kompetanse som er et verdifullt
fundament for bistandsarbeidet vårt, og denne kompetansen gir

Jørn Uggerud
Styreleder

Andre nøkkeltall:
Antall medlemmer i 2015:
Antall medlemmer i 2016:

2 066
2 000

Antall faddere i 2015:
Antall faddere i 2016:

2 480
2 232

Antall adopsjoner i 2015:
Antall adopsjoner i 2016:

37
47

Antall nye søkere i 2015:
Antall nye søkere i 2016:

66
42

Antall søkere totalt i 2015:
Antall søkere totalt i 2016:
Gebyrer ved adopsjon i Verdens Barn:
Startgebyr:
kr
Registreringsgebyr:
kr
Administrasjonsgebyr:
kr
Translatørgebyr:
kr
Adopsjonsbeløp:
kr

243
204

14 500 *
17 000 *
39 000
12 000 *
117 000 *

Støtte fra myndighetene ved adopsjon pr 31.12.2016: kr. 92 576.
” Fra 1. april 2016
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ADMINISTRASJONENS
BERETNING
Verdens Barn har, i likhet med de aller
fleste adopsjonsorganisasjonene i verden,
opplevd store endringer i adopsjonsarbeidet de siste årene. Internasjonal adopsjon
har globalt hatt en klar, nedadgående tendens.

gjennomført adopsjoner fra ABBA sitt kontor i Western Cape.
Samarbeidet med ABBA er nært, og vi har tro på en gradvis
økning i adopsjonene fra Sør-Afrika.

Verdens Barn ser nå ut til å ha stabilisert antall adopsjoner, og
balansere økonomien i forhold til dette. I 2016 hadde Verdens
Barn et overskudd på kr. 863 177.

I 2016 fikk Verdens Barn igjen mulighet til å sende en hjelpesending til Nord-Korea. Verdens Barn har bistått barnehjem
i Nord-Korea siden 2003. Ikke mange organisasjoner har fått
anledning til å drive nødhjelp i dette lukkede landet. Verdens Barn
har gjennom disse årene opparbeidet tillit hos nordkoreanske
myndigheter.

I 2016 gjennomførte Verdens Barn til sammen 47 adopsjoner fra
4 samarbeidsland, en økning på 10 adopsjoner fra 2015. Sør-Korea
ble det største adopsjonslandet for Verdens Barn. Til sammen ble
24 adopsjoner gjennomført gjennom vår samarbeidsorganisasjon
Holt Children’s Services i Korea.
Fra Sør-Afrika ble det gjennomført 12 adopsjoner, mens det kom
til sammen 10 barn fra Thailand, via samarbeidsorganisasjon
Holt Sahathai Foundation (HSF) og CAC (Child Adoption Center,
adopsjonsmyndighetene i Bangkok).
Det kom ett barn fra India i 2016. Framtidsutsiktene for adopsjoner fra India er svært usikre, blant annet på grunn av uenighet
mellom norske og indiske adopsjonsmyndigheter om retningslinjer for adopsjon.
I Sør-Afrika samarbeider Verdens Barn med ABBA Adoptions når
det gjelder adopsjoner. De siste årene har de norske familiene
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ADOPSJON
3 - 5 år
11 %

Over 5 år
4%

0 - 1 år
19 %

I 2016 ble det ikke gjennomført adopsjoner fra Kina, mot ett barn
året før. Det går fortsatt svært lenge mellom hver tildeling fra
Kina, og ventetiden er nå over 10 år. Ved utgangen av året hadde
Verdens Barn 16 søkere på dette landet.

I løpet av disse årene har vi blant annet sikret hjelpesendinger
til de to barnehjem, samt en internatskole. Fadderprogrammet
trenger ytterligere ca. 100 faddere for å kunne sikre en årlig hjelpesending til disse tre institusjonene.
I 2016 arrangerte Verdens Barn for første gang Fadderuken i uke
43. Medlemmer og tillitsvalgte ble denne uken oppfordret til å
sette fokus på Verdens Barns hjelpearbeid og fadderskap. Målet
er at dette skal bli et årlig arrangement.

Young K. Kim
Daglig leder

2 - 3 år
26 %
1 - 2 år
40 %
ALDERSFORDELING VB: 2016

Det ble i 2016 gjennomført 47 adopsjoner
gjennom Verdens Barn. Flest barn kom
fra Sør-Korea. Over halvparten (59%) av
barna under var 2 år ved ankomst, 85%
var under 3 år. Det ble adoptert langt flere
gutter enn jenter. Både alders- og kjønnsfordeling varierer fra land til land.
THAILAND
Det kom til sammen ti barn fra Thailand i 2016. Av disse var det
seks gutter og fire jenter, i alderen 1- drøye 8 år. Tre av barna var
under to år ved ankomst, to barn var 2-3 år, ett barn var 3-4 år, to
barn 4-5 år, og to barn var over 5 år.
Syv av barna kom via vår samarbeidsorganisasjon holt Sahathai
Foundation (HSF), mens tre ble adoptert direkte gjennom sentralmyndighetene.
Den lave tildelingsfrekvensen som vi så hos HSF i 2015, ble også
en realitet i 2016. Årsaken tilskrives at det i den foregående perioden var et lavere inntak av barn med behov for ny familie via
adopsjon, kombinert med flere barn som har spesielle, eller uavklarte behov. Dette er noe som kan svinge fra periode til periode.
Ventetiden frem til tildeling hos HSF var for de fleste opp mot eller
i overkant av 3 år i 2016. Ventetid etter tildeling til hentereise via
HSF var 7-13 måneder, med et gjennomsnitt på ca. 10 måneder.
Dette er positiv utvikling sett i forhold til de siste par årene.
Tildelingsnivået fra sentralmyndighetene var som forventet
i 2016. Ventetiden til tildeling var noe høyere enn anslaget
på ca. 3 år. Årsaken var individuelle faktorer i disse sakene.

Sentralmyndighetene signaliserte at ventetiden fremover er
estimert til å gå ned mot 2 år for de fleste nye søkere. Ventetid
fra tildeling til hentereise var som forventet 2-4 måneder, med et
gjennomsnitt på 3 måneder.
Verdens Barn opplevde i 2016 et svært lavt inntak av nye søkere
som ønsker å adoptere fra Thailand. Årsaken er nok sammensatt,
men en del kan nok tilskrives relativt korte ventetider, og/eller
lavere alder på barna som adopteres i sammenlignbare land. Det
er signalisert lavere ventetid fremover til tildeling både for adopsjoner via HSF og via sentralmyndighetene. Det er stort behov for
nye søkere, til begge våre samarbeidsinstanser i Thailand.
KOREA
2016 ble et positivt år med hensyn til inntak av nye søkere, og ca.
halvparten av nye søkere var Koreasøkere. I 2015 lå andelen på
om lag en tredjedel. Til tross for en økning er det fortsatt for få
søkere sett opp mot hvor mange barn som kan få en ny familie i
Norge. Få søkere, og et nokså stabilt antall tildelinger, førte til kort
ventetid fra godkjenning til tildeling. Gjennomsnittlig ventetid var
4.5 måneder, med 3 som korteste og 10 som lengste. 17 barn ble
tildelt, mot 18 året før.
Problemer med å rekruttere nok søkere skyldes lang ventetid etter
tildeling. Antall utenlandsadopsjoner skal være lavere enn antall
innenlandsadopsjoner, og med fortsatt få koreanere som velger
adopsjon dannes det en kø av barn som venter på å få reise til
sine nye foreldre i utlandet.
Rask saksbehandlingstid hos sørkoreanske myndigheter bidro
likevel til at mange barn kom hjem til sin nye familie i Norge
i 2016, og en fortsatt nedgang i ventetid sammenlignet med
foregående år. Ventetiden sank siste halvår, og estimatet ble nedjustert fra 10-18 til 9-15 måneder.
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Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) var på tilsynsreise i Korea i mars 2016, der saksbehandler hos Verdens Barn også
var med. Det ble blant annet gjennomført møter med MoHW,
domstolen og Verdens Barns samarbeidspartner Holt Children’s
Services.
Det ble arrangert familietur i påsken med 66 deltakere.
Det trådte i kraft en viktig lovendring i Korea 30. desember 2016,
som vil gjøre det enklere for biologiske mødre å holde en fødsel
hemmelig. Familieregisteret er offentlig tilgjengelig, og det er
også slik at man må legge ved en utskrift herfra ved søknad om
studieplass/jobb.
Ettersom det er et stort stigma knyttet til det å være enslig mor i
Korea risikerer mange å miste muligheten til jobb/studier dersom
det blir kjent at man som enslig har født et barn. Det som nå har
blitt vedtatt er å innføre en forenklet fødselsattest blant annet til
bruk ved søknad om jobb og skoleplass, der opplysninger om en
eventuell barnefødsel ikke vil fremgå. Således vil det være enklere
å holde en barnefødsel skjult.
SØR-AFRIKA
I 2016 kom det til sammen 12 barn fra Sør-Afrika, det samme
antallet som året før. Av disse var 1 jente og 11 gutter. 9 av barna
var under 1 år ved ankomst til Norge, mens 3 av barna var mellom 1 og 2 år.
Verdens Barn har samarbeidet med Sør-Afrika siden 2003. Vi
samarbeider med organisasjonen ABBA om adopsjon, som
hjelper barn å finne foreldre både i Sør-Afrika og til andre land
i Nord-Europa. ABBA har et omfattende nettverk og driver ulike
prosjekter rettet mot kvinner og barn på ulike steder i Sør-Afrika.
ABBA har en kristen profil og forankring.
Daglig leder besøkte Sør-Afrika høsten 2016 i forbindelse med
organisasjonen NorSA sitt 10-årsjubileum.
Færre tildelinger fra Sør-Afrika etter at den nye adopsjonsloven
ble innført, samt flere nye søkere i perioden 2010-2014, har ført
til at ventetiden for søkere på Sør-Afrika har økt. Også ventetiden
i Norge før saken kan sendes til Sør-Afrika har blitt lengre. Det
innebærer at en større andel av ventetiden etter godkjenning vil
være mens papirene fortsatt er i Norge. Det vil fortsatt være store
forskjeller i ventetid i Sør-Afrika for hver enkelt familie.
Vi ser at flere enn tidligere av barna som har blitt tildelt fra SørAfrika har helsemerknader. Utfordringene er vanligvis mindre
omfattende i Sør-Afrika enn i mange andre land, men vi har hatt
flere saker i faglig utvalg de siste par årene enn tidligere.
Innenlandsadopsjonene har økt i Sør-Afrika, blant annet som
følge av lovendringen som ble vedtatt i 2010. Imidlertid er det
fortsatt mange barn som man ikke klarer å finne en ny familie til
i Sør-Afrika.

INDIA
Det ble gjennomført 1 adopsjon fra India i 2016, ei jente i alderen
2-3 år. De nye retningslinjene som ble innført av sentralmyndighetene (CARA) i 2011 har ført til at våre søkere nå kan få tildeling fra
alle godkjente adopsjonsorganisasjoner i hele India, med unntak
av nettopp disse organisasjonene. Nye retningslinjer som trådte
i kraft sommeren 2015 sier at alle adopsjonene skjer gjennom
sentralmyndighetene i India.
I henhold til de nye retningslinjene kan ikke lenger en organisasjon i India både jobbe med adopsjon og samtidig motta penger
for sitt bistandsarbeid. Vi har per i dag nesten 1000 fadderbarn
hos CWB og BSSK som er avhengig av vår bistand. For å kunne
fortsette dette arbeidet, var Verdens Barn derfor nødt til å avslutte
adopsjonssamarbeidet med disse to organisasjonene.
Indiske adopsjonsmyndigheter innførte i 2015 nye retningslinjer,
og norske myndigheter mener enkelte av disse er i strid med
internasjonale retningslinjer (Haagkonvensjonen). Norske myndigheter har derfor ikke gitt tillatelse til videre samarbeid.
Verdens Barn kan derfor ikke ta imot nye søkere på India, før
eventuelt norske og indiske adopsjonsmyndigheter kommer til
en enighet.
KINA
I 2016 ble det ikke gjennomført adopsjoner fra Kina, mot ett
barn året før. Det går fortsatt svært lenge mellom hver tildeling
fra Kina, og ventetiden er nå over 10 år. Ved utgangen av året
hadde Verdens Barn 16 søkere i dette landet. Dette er hovedsakelig søkere som ikke har andre alternative land de kan søke om
adopsjon fra.
Kina gjennomfører fortsatt svært mange adopsjoner til utlandet,
men de aller fleste av disse, er adopsjon av barn med spesielle
behov. Ventetiden for å adoptere barn gjennom Kinas 72-timers
program, eller Special Focus program, er normalt sett relativt kort.
De siste årene har Verdens Barn kun tatt imot nye søkere på Kina
som ønsker å adoptere barn med spesielle behov. Det kom en ny
søker på Kina i 2016.
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FADDERSKAP OG
HJELPEARBEID
Fadderskap og hjelpearbeid har i 2016,
slik som de siste år, stått sterkt i fokus i
Verdens Barns virksomhet.
Fadderkontingenten ble 1/1-2016 økt med kr.50,- pr måned slik
at den årlige kontingenten nå ble kr.3.000,-. Denne ble sist økt
i januar 2012. Verdens Barn ligger langt under de fleste andre
fadderorganisasjoner når det gjelder kontingentens størrelse.
Dette er mulig fordi vi driver kostnadseffektivt, og blant annet
overfører midlene direkte til programmene uten fordyrende
mellomledd og/eller moderorganisasjon som også skal driftes.
Grunnet økte kostnader i utlandet samt lav kronekurs besluttet
Verdens Barns hovedstyre å øke kontingenten fra 1.januar
2016. Dette for å kunne opprettholde tilbudene til familiene i
fadderordningen.
Ved utgangen av året hadde Verdens Barn 2232 faddere som
støtter 1269 fadderbarn og deres familier, samt barna på de tre
institusjonene i vårt kollektive fadderprogram i Nord-Korea hvor
det er ca. 750 barn.
Disse fordeler seg slik:
Children of the World Bombay (CWB),
India
Bharatiya Samaj Seva Kendra (BSSK),
India
Holt Children’s Services (HCS),
Sør-Korea
Holt Sahathai Foundation (HSF),
Thailand

730
729

faddere
fadderbarn

131
131

faddere
fadderbarn

212
105

faddere
fadderbarn

197
60

faddere
fadderbarn

Pentru Fiecare Copil O Familie (PAFCAF),
Romania
359 faddere
108 fadderbarn
SA Cares for Life, Sør-Afrika
182 faddere
49 fadderbarn
NORSA, Sør-Afrika
338 faddere
87 fadderbarn
Nord-Korea
83 faddere
		
750 barn i 3 institusjoner

Innsamlede midler 2016:
Fadderkontingent
Økonomiske bidrag

kr. 5.898.000,kr.
214.717,-

Provisjonen som Verdens Barn inntektsfører er 20 % av
fadderkontingenten, og andre økonomiske bidrag og donasjoner
overføres i sin helhet til programmene/prosjektene.
Verdens Barn startet høsten 2003 med oppbygging av kontaktnett
med tanke på å starte hjelpeprosjekt i Nord-Korea. I desember
2004 fikk to barnehjem med til sammen over 300 foreldreløse
barn i Pyong Song i Nord-Korea varme vinterklær, mat og utstyr
fra Verdens Barn. Hjelpearbeidet er siden da utvidet og gjelder
nå de to barnehjemmene samt en internatskole og et drivhus.
Drivhuset ble bygget ved midler som ble donert til Verdens Barn
i 2013. Drivhuset har siden blitt utvidet både med areal og med
både grise og hønsehold. Dette driftes godt og gir mattilskudd til
de tre institusjonene bl.a. ved hjelp av kvalitetsfrø som har blitt
sendt med hjelpesendingene fra Verdens Barn.
Ved ytterligere åtte anledninger har Verdens Barn fått anledning
til å komme inn i Nord-Korea med hjelpesendinger, den siste i
mai 2016. To representanter fra Verdens Barn var på kontrollreise
i etterkant av sendingen og konstaterte at sendingen var kommet
frem og tatt i bruk på de tre institusjonene vi støtter. Barna på disse
tre institusjonene ser nå langt friskere ut og det er med stor glede
vi kunne konstatere at vår tilnærmingsmåte til nordkoreanske
myndigheter har båret frukter. Foreldreløse barn i Nord-Korea har
lav status og vårt langsiktige mål var og er å øke myndighetenes
bevissthet rund disse og å øke statusen til alle foreldreløse barn
i Nord-Korea. De tre institusjonene hadde nå flyttet inn i nye
flotte lokaler og vi ble i møte med myndighetene fortalt at det
var besluttet å bygge nye barnehjem i alle 12 provinser. Til tross
for den glitrende fasaden vi ser på disse tre institusjonene er
nøden enorm. FN anslår at rundt halve befolkningen er konstant
underernært og siden avlingene nok en gang har slått feil står
millioner i fare for å sulte i hjel.
Verdens Barn fikk i 2012 tillatelse fra nordkoreanske myndigheter
til å starte et fadderprogram i tilknytning til disse barnehjemmene.
Vi ser også dette som et signal på at vår langsiktige, tålmodige og
forsiktige tilnærmingsmåte har vært riktig. Nytt i Verdens Barn er
at dette er et kollektivt fadderprogram. Her knyttes ikke fadderen
mot ett enkelt barn, men alle barna på barnehjemmet vil nyte
godt av den støtten som kommer fra norske faddere. Programmet
ansees fremdeles å være i oppbyggingsfasen og vi trenger
ytterligere ca. 100 faddere for å kunne sikre en årlig hjelpesending
til disse tre institusjonene. Vi oppfordrer alle som har anledning
til å melde seg som faddere i dette programmet, og til å gjøre en
innsats for å verve faddere utenfor organisasjonen.
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I påsken 2016 besøkte en gruppe på 70 personer som var på
familie/faddertur til Sør-Korea vårt program på Ilsan senter
utenfor hovedstaden Seoul. Verdens Barn har 109 fadderbarn her
på dette hjemmet hvor det er ca. 250 beboere med store fysiske
og psykiske handikap.

En stor og varm takk rettes også til alle dere som har bidratt, som
faddere, med donasjoner, verving av nye faddere og andre ting for
å hjelpe nødstilte barn i våre program og prosjekter!

Jevnt fordelt over hele året har det vært mange faddere og
adoptivfamilier som har besøkt våre program også i SørAfrika, India, Thailand og Romania. Vi har fått mange hyggelige
tilbakemeldinger fra besøkende som har blitt ekstra engasjerte
etter å ha besøkt programmene.

Nytt i organisasjonen er at styret har besluttet å ha en
egen Fadderuke. Fadderuken vil arrangeres Uke 43 hvert år.
Lokalavdelingene vil denne uken gjøre en ekstra innsats for å
promotere fadderskap med mål å øke faddermassen i Verdens
Barn. Vi sender en ekstra takk til de som er med på å bygge
opp Fadderuken og gjør en innsats for å øke bevisstheten rundt
organisasjonens hjelpearbeid!

Mange faddere sender gaver i posten eller husker på fadderbarna
og deres søsken ved bursdager og høytider. Dette er både til nytte
og stor glede både for barna og familiene deres. Tusen takk på
vegne av alle som denne ekstra oppmerksomheten bringer stor
glede til.

En stor og varm takk rettes også til alle dere
som har bidratt, som faddere, med donasjoner,
verving av nye faddere og andre ting for å hjelpe
nødstilte barn i våre program og prosjekter!

OPPSUMMERT RESULTATREGNSKAP
RESULTAT PR 31.12

2 016

2 015

Kontingenter
Adopsjon
Fadderskap
Gruppereiser
Salg og leie
Renter og tilskudd
BRUTTO INNTEKTER

820 450
9 367 003
6 113 127
2 059 350
688 890
19 048 820

866 849
7 028 000
5 416 865
2 683 586
300
746 437
16 742 037

2015-2014

NOTER

-46 399
2 339 003
R1
696 262
-624 236
-300
-57 547
R2
2 306 783 	 

Kontingent refusjon lok.avd.
84 000
108 000
-24 000
Adopsjon
3 763 170
2 071 334
1 691 836
Fadderskap - FA & ØB
4 933 445
4 396 063
537 382
Varer og Bøker
41 096
41 096
Gruppereiser
1 686 631
2 512 615
-825 984
OVERFØRINGER
10 508 342
9 088 012
1 420 330 	 
				
DRIFTSINNTEKTER
8 540 478
7 654 025
886 453 	 
Lønn og avgifter
5 073 872
5 058 408
15 464
R3
Kontor og data
1 141 730
1 269 792
-128 062
Blad og informasjon
645 315
676 801
-31 486
Adopsjonsutgifter Norge
186 881
222 880
-35 999
Adopsjonsutgifter Utland
63 355
81 803
-18 448
Andre administr. kostnader
146 152
165 744
-19 592
Reise- og møtekostnader
419 996
340 878
79 118
DRIFTSKOSTNADER
7 677 301
7 816 306
-139 005 	 
				
DRIFTSRESULTAT
863 177
-162 281
1 025 458 	 

OPPSUMMERT BALANSE
BALANSE

2016

2015

2016-2015

NOTER		

Inventar
42 280
54 656
-12 376
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER
42 280
54 656
-12 376
	  
Varelager
41 096
-41 096
Andre kortsiktige fordringer
451 702
98 342
353 360
Pengebeholdning
11 127 016
11 861 754
-734 738
SUM OMLØPSMIDLER
11 578 718
12 001 192
-422 474 	 
				
SUM EIENDELER
11 620 998
12 055 848
-434 850 	 
				
Grunnkapital
500 000
500 000
Fri egenkapital
1 269 090
559 648
709 442
Årsresultat
863 177
-162 281
1 025 458
SUM EGENKAPITAL
2 632 267
897 367
1 734 900
B1
				
Avsatte gebyrer
6 996 097
8 233 234
-1 237 137
Skyldige overføringer
191 896
266 145
-74 249
Skyldig leverandør
598 099
117 747
480 352
Skyldig offentlige avgifter
752 971
805 941
-52 970
Annen kortsiktig gjeld
449 668
1 735 412
-1 285 744
SUM GJELD
8 988 731
11 158 479
-2 169 748 	 
				
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
11 620 998
12 055 846
-434 848 	 
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HOVEDMOMENTER I
VERDENS BARNS ØKONOMI

JØRN UGGERUD
Styreleder

EVA G. SVALLAND
Styremedlem

HELGE M. NESHEIM
Styremedlem

IREN KYDLAND
Nestleder

ANNE MARIT W. JACOBSEN
Styremedlem

YOUNG K. KIM
Daglig leder
		
(OSLO, 22.04.2017)

VIBEKE M. ERICHSEN
Styremedlem

•

Nedgang i antall medlemmer - fra 2066 til 2000 (-3,3 %)

•

Nedgang i antall faddere - fra 2480 til 2232 (-10,0 %)

•

Økning i antall adopsjoner - fra 37 til 47 (27,0 %)

•

Nedgang i antall nye adoptivsøkere - fra 66 til 42 (-36,4 %)

•

Flere kostnadsreduserende tiltak

•

Økning i driftsinntekter - fra kr. 7 654 025 til kr. 8 540 478 (11,6 %)

•

Nedgang i driftskostnader - fra kr. 7 816 306 til kr. 7 677 301 (-1,8 %)

•

Nedgang i pengebeholdning - fra kr. 11 861 754 til kr. 11 127 016 (-6,2 %)

•

Økning i egenkapital – fra kr. 897 367 til kr. 2 632 267 (193,3 %)

•

Nedgang i avsatte gebyrer - fra kr. 8 233 234 til kr. 6 996 097 (-15,0 %)

•

Årsresultat er overskudd på kr. 863 177 (underskudd på kr. 162 281 i 2015)

Både antall medlemmer og faddere er nedadgående.
Fadderkontingenten ble i januar 2016 endret fra kr. 2 400 til kr.
3 000, og landsmøtet 2016 vedtok å øke medlemskontingenten i
2017, fra kr. 450 til kr. 600 per år.

Flere adopsjoner, økt fadderkontingent og flere vellykkede kostnadsreduserende tiltak er årsakene til overskudd i 2016. Verdens
Barn snur hver stein i arbeidet med å sikre en bærekraftig fremtid
for virksomheten.

Med 47 gjennomførte adopsjoner i 2016 ble det gjennomført 10
flere adopsjoner enn i 2015.

Verdens Barns egenkapital per 31.des.2016 er kr. 2 632 267, og det
er god likviditet med pengebeholdning på kr. 11 127 016.

Årets resultat er et overskudd på kr. 863 177, og soliditeten er
forbedret.

Det er foretatt 2 revisjoner for regnskapet 2016.
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NOTER

Noter til balansen
NOTE B1:

Noter til regnskapet
NOTE R1:
REGNSKAP PR 31.12
2016
2015
2016-2015
STARTGEBYR
550 000
732 000
-182 000
REGISTRERINGSGEBYR
439 000
264 500
174 500
ADMINISTRASJONSGEBYR
1 378 500
958 000
420 500
TRANSLATØRGEBYR
378 500
410 000
-31 500
ADOPSJONSBELØP
5 097 000
3 599 000
1 498 000
“TRAVEL FEE” - KOREA
170 600
56 000
114 600
UTGÅTTE SAKER
1 248 000
996 500
251 500
ANDRE ADOPSJONSINNTEKTER
105 403
12 000
93 403
ADOPSJONSINNTEKTER
9 367 003
7 028 000
2 339 003
Antall adopsjoner
47
37
10
		
”Verdens Barn inntektsfører innbetalte adopsjonsgebyrer etter gjennomføring av adopsjon - unntatt startgebyr og translatørgebyr, som inntektsføres ved innbetaling. Av administrasjonsgebyret overføres kr. 500 for hver adopsjon til Stiftelsen

BALANSE PR 31.12
GRUNNKAPITAL
AVSATT VALUTAAVREGNING
STYRETS DISPOSISJON
ÅRSRESULTAT
FRI EGENKAPITAL

2016
500 000
245 460
1 023 630
863 177
2 632 267

2015
500 000
245 460
314 188
-162 281
897 367

2016-2015
0
0
709 442
1 025 458
1 734 900

2016
2 472 000
4 522 500
2 315 500
9 310 000
-2 313 903
6 996 097

2015
2 623 000
5 315 000
3 680 500
11 618 500
-3 385 266
8 233 234

2016-2015
-151 000
-792 500
-1 365 000
-2 308 500
1 071 363
-1 237 137

NOTE B2:
BALANSE PR 31.12
REGISTRERINGSGEBYR
ADMINISTRASJONSGEBYR
ADOPSJONSBELØP
SAMLEDE ADOPSJONSGEBYRER
MELLOMAVREGNINGS KONTO*
AVSATTE ADOPSJONSGEBYRER

Verdens Barn Fond. Verdens Barns politikk er at alle adopsjoner skal koste like mye uansett hvilket land det adopteres fra.”
*Tidsavgrensninger
Verdens Barn inntektsfører innbetalte adopsjonsgebyrer etter gjennomføring av adopsjon - unntatt startgebyr og translatørgebyr, som inntektsføres ved innbetaling.

NOTE R2:
REGNSKAP PR 31.12
TILSKUDD FRA BUFDIR - DRIFTSSTØTTE

2016

2015

638 280

455 734

182 546

266 666

-266 666

TILSKUDD FRA BUFDIR - UTVIKLING		

2016-2015

RENTEINNTEKTER

33 967

23 348

10 619

AGIO

16 643

689

15 954

688 890

746 437

-57 547

RENTER OG TILSKUDD

NOTE R3:
REGNSKAP PR 31.12
LØNN ANSATTE
STYREHONORAR
LØNN OVERSETTERE
LØNN ANDRE
FERIEPENGER OG AVGIFTER
REFUSJON FRA NAV
KOLLEKTIV PENSJONSFORSIKRING
YRKESSKADEFORSIKRING
ANDRE PERSONALKOSTNADER
LØNN OG AVGIFTER

2016
3 336 521
147 367
179 260
18 107
971 574
-103 078
423 679
17 106
83 335
5 073 871

2015
3 416 045
129 850
190 740
19 191
1 002 153
-136 353
337 311
16 771
82 700
5 058 408

2016-2015
-79 524
17 517
-11 480
-1 084
-30 579
33 275
86 368
335
635
15 463

BUDSJ.2016
3 367 000
135 000
200 000
20 000
937 000
0
400 000
18 000
70 000
5 147 000

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som pensjonskostnad.
Daglig leders samlede lønn i 2016 er kr. kr 703 372 inklusive andre godtgjørelser.

h-design@altiboxmail.no

Verdens Barn
Frognerveien 10
0257 Oslo
Tlf.: 22 59 52 00
E-post: adopsjon@verdensbarn.no
fadderskap@verdensbarn.no
Hjemmeside: www.verdensbarn.no

