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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.
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 2018 virksomheten sin fra lokaler i
Frognerveien 10 i Oslo.
Foreningens styre og administrasjon har gjennom 2018 fortsatt
hatt et sterkt fokus på kostnadsreduserende tiltak, og Verdens
Barns økonomiske stilling er styrket gjennom 2018, og vi går
derfor inn 2019 med en tilfredsstillende egenkapital.
Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr. 102 583,-.
Selv om økonomien er forbedret betydelig de siste årene med
overskudd, vil styret i Verdens Barn sammen med administrasjonen
fortsatt ha stort fokus på kostnadskontroll i 2019, uten at det skal
gå ut over faglig kvalitet og etisk standard på arbeidet som utføres
til fordel for adoptivfamilier og faddere.
I 2018 ble det formidlet totalt 42 adopsjoner til Norge, nesten
samme antall adopsjoner som i 2017 hvor vi gjennomførte samlet
44 adopsjoner. Adopsjonene i 2018 er fordelt på barn fra Sør
Korea (20), Sør-Afrika (14), Thailand (8).

Til sammen kom 95 barn (125 i 2017) til Norge gjennom de tre
norske adopsjonsorganisasjonene. Verdens Barns andel av de
totale adopsjoner er 44,2 % (35,2% i 2017). 31 nye søkere er
registrert i 2018 (45 i 2017).
Verdens Barn hadde 1 827 medlemmer ved årsskiftet, en nedgang
på 84 medlemmer fra året før. Færre adopsjoner/nye søkere og
”utgåtte saker” er årsak til denne reduksjonen. Antall faddere var
2 055 pr. 31.12.2018, en nedgang med 97 faddere fra året før.
Bistandsarbeid har i 2018 blitt videreført overfor hjelpetrengende
barn i India, Romania, Sør-Afrika, Sør-Korea og Thailand. Hjelpen
skjer i første rekke gjennom fadderskapsordninger og dernest
gjennom godt målrettede og kostnadseffektive prosjekt. På grunn
av den utfordrende politiske situasjonen i Nord-Korea, og de
sanksjonene som er iverksatt hvoretter også humanitær bistand
til Nord-Korea møter tilnærmet uoverstigelige problemer mht.
gjennomføring, har det vist seg nødvendig for Verdens Barn å
sette fadderskapsprogrammet mot Nord-Korea på hold i 2018.
Lokalavdelingene i Verdens Barn spiller som tidligere 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 21. og søndag
22. april 2018 på Scandic Hotell Gardermoen. Representanter
fra lokalavdelingene, hovedstyret og administrasjonen møttes
til diskusjon og erfaringsutveksling, og til å drøfte og vedta
årsberetning og årsregnskap for 2017.
Før oppstart av landsmøtet ble det gjennomført hovedstyremøte.
Lørdag kveld hadde vi felles middag for delegatene fra lokallagene,
hovedstyret og administrasjonen i Verdens Barn.

Frem til landsmøtet i april 2018 bestod styret i Verdens
Barn 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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På landsmøtet i april 2018 ble følgende nye styre i Verdens
Barn valgt:
Leder:
Jørn Uggerud			
Nestleder:		Iren Kydland			
Styremedlemmer: Anne Marit Jacobsen		
Helge M. Nesheim
Vibeke M. Erichsen
Inger Marie Flakstad
Varamedlemmer: Terje Pahr Haare
Ida Ribler

Sammensetningen av hovedstyret i Verdens Barn gjenspeiler
valgkomiteens arbeid for å oppnå god balanse mellom kjønn i
foreningens organer.
Hovedstyret har i virksomhetsåret holdt 5 styremøter (inkl. 1
telefonmøte) og behandlet 33 saker. Noen av sakene er behandlet
som hastesaker pr. e-post, og også ordinære styremøter vil fremover økende grad kunne 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 kontaktmøte med
Bufdir i året som gikk.

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 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
171 barn (utover Nord-Korea) var ved årsskiftet 31. desember 2018
i våre fadderskapsprogram. Behovet for hjelp er imidlertid meget
stort, og vi håper vi kan øke bistanden framover.

NØKKELTALL
ADOPSJONER I 2018:
THAILAND 8

SØR-AFRIKA 14

I 2018 har det i sekretariatet arbeidet 6,3 årsverk. Av de 7 faste
medarbeiderne gjennom 2018 var 4 kvinner og 3 menn. Verdens
Barn arbeider for en jevnere fordeling av de ansatte på kjønn.
Sykefraværet har gått ned fra 5,0% i 2017 til 3,7% i 2018. Verdens
Barn har avtale med et eksternt medisinsk senter om bedriftshelsetjeneste for ansatte, «Stamina».
Styret ønsker å gi uttrykk for en stor takk til medarbeiderne i
Verdens Barn for kostnadsbesparende drift og profesjonelt utført
arbeid også gjennom 2018.

KOREA 20

Verdens Barn driver ikke virksomhet som forurenser det ytre
miljø. Likevel skal nevnes at internasjonal adopsjonsformidling
innebærer reiser over store avstander.

TOTALT 42 ADOPSJONER
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.

Andre nøkkeltall:
Antall medlemmer i 2017:		
Antall medlemmer i 2018:		

1 911
1 827

Antall faddere i 2017:		
Antall faddere i 2018:		

2 152
2 055

Antall adopsjoner i 2017:		
Antall adopsjoner i 2018:		

44
42

Euradopt: Helge Solberg, Una Sveen og Janita Skjortnes deltok på
Euradopts Milano-møte i mai 2018.

Antall nye søkere i 2017:		
Antall nye søkere i 2018:		

45
31

Sverige: Young K. Kim i Stockholm (august 2018) – møte angående Nord-Korea.

Antall søkere totalt i 2017:
Antall søkere totalt i 2018:

Korea: Young K. Kim (nov. 2018) – besøket ble gjennomført blant
annet for at Verdens Barns daglige leder kunne møte den nye
presidenten i HOLT.

Gebyrer ved adopsjon i Verdens Barn i 2018:
Startgebyr:
kr. 14 500
Registreringsgebyr:		kr. 17 000
Administrasjonsgebyr:		kr. 45 000
Translatørgebyr:		kr. 12 000
Adopsjonsbeløp:		kr. 126 000

I løpet av 2018 gjennomførte sekretariatet følgende reiser:
Sør-Afrika: Helge Solberg og Elin Stad Karlsen (Pretoria og
Western Cape, februar 2018) og Young K. Kim (Pretoria og
Western Cape, september 2018).

Gjennom 2018 hadde Verdens Barn besøk av følgende:

Oslo, 15. mars 2019

Jørn Uggerud
Styreleder

		
		

169
136

Korea: Fostermødre fra Korea i juni og 2 forskere (intervju med
adopterte og adoptivfamilier - etteradopsjonsarbeid) i juli 2018.
Nord-Korea: 2 gjester fra ambassaden i Stockholm (juni 2018).
Sør-Afrika: 2 gjester fra NorSA (uke 43, oktober 2018) – Oslo,
Kr.sand og Stavanger.

Støtte fra myndighetene ved adopsjon pr 31.12.2018: kr. 93 634
(kr. 92 576 i 2017).
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ADMINISTRASJONENS
BERETNING
Adopsjonssituasjonen er nå blitt stabil,
men fortsatt utfordrende, og ventetiden
(særlig på Korea) er blitt betydelig kortere
enn før. Vi har på nytt registrert færre nye
søkere enn antall gjennomførte adopsjoner. Vi trenger flere nye søkere, spesielt på
Korea og Thailand.
Det ble gjennomført 20 adopsjoner fra Korea i løpet av 2018.
Adopsjonssituasjonen i Korea er nå blitt stabil, og ventetiden er
redusert ytterligere i løpet av 2018. Som følge av lovendringer og
strengere krav har Holt stadig færre barn som frigis for internasjonale adopsjoner. Verdens Barn er fortsatt den største og viktigste
samarbeidsorganisasjonen i Europa for Holt.
Fra Thailand ble det i 2018 gjennomført 8 adopsjoner. Pr. desember 2018 har Verdens Barn 33 registrerte søkere på Thailand (38
i 2017). Vi har stort behov for nye søkere på Thailand, både hos
DCY (Department of Children and Youth) og HSF. Via DCY sender vi langt færre søknader enn vi kan.
Gjennom vår samarbeidspartner i Sør-Afrika, ABBA Adoptions,
gjennomførte Verdens Barn 14 adopsjoner i 2018 (15 i 2017).
Innenlandsadopsjonene har økt i Sør-Afrika, blant annet som
følge av lovendring som ble vedtatt i 2010, men samtidig har
antall barn som trenger ny familie også økt. Det er fortsatt mange
barn som man ikke klarer å finne ny familie til innenlands i SørAfrika.
Alle land vi samarbeider med indikerer behov for søkere som kan
ta seg av barn med spesielle omsorgsbehov.
I oktober 2018 fikk Verdens Barn endelig avslag på søknad om
fornyelse av formidlingstillatelse for barn fra India. Etter 40 års
arbeid måtte Verdens Barn avvikle adopsjonsprogrammet i India.

var nok påmeldte.

ADOPSJON
ALDERSFORDELING
3-4 år
2%
2-3 år
14%

Antall medlemmer er nedadgående, og antall fungerende lokalavdelinger er redusert med 4 i løpet av 2017-2018.
Til tross for ekstra innsats, for eksempel fadderuken 43, er det
vanskelig å snu nedgående utvikling i antall faddere.
I juni 2018 vedtok styret (SAK 23/18) midlertidig nedlegging av
fadderskapsprogram i Nord-Korea, som følge av manglende
mulighet til å overføre midler. Den type nødhjelp Verdens Barn
driver strider ikke mot sanksjonene. Bankene vil ikke foreta betalinger som indirekte eller direkte involverer Nord-Korea.
To representanter fra Den nordkoreanske ambassaden var i Oslo
for å avklare situasjonen omkring vårt fadderskapsprogram i
Pyongsong. Claudia og Marietjie fra NorSA deltok på fadderuken
43 i oktober (Oslo, Kristiansand og Stavanger).
Verdens Barn har hatt flere møter med BUFDIR, bl.a. sammen
med PWC, og NAR (Norsk Adopsjonsråd) i løpet av 2018. I tillegg
ble det avholdt to møter med Barne-, og likestillingsdepartementet (BLD) og statsråd Linda Hofstad Helleland i forbindelse med
endring av adopsjonsforskriften.

Young K. Kim
Daglig leder

1-2 år
69%

Det ble i 2018 gjennomført 42 adopsjoner
gjennom Verdens Barn. Flest barn kom fra
Sør-Korea. Mer enn fire av fem (83%) av
barna under var 2 år ved ankomst, mens
41 av 42 (98%) av barna som ankom i
2018 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 åtte barn fra Thailand i 2018. Av disse var det
tre jenter og fem gutter. To barn var under to år ved ankomst, fem
barn var 2-3 år, og ett barn var 3-4 år.

Det ble ikke gjennomført adopsjoner fra Kina i 2018, og signaler
fra CCCWA tyder på at vi trolig ikke får flere tildelinger. Siden 2006
har adopsjonsarbeidet i Kina vært en stor utfordring. Ventetiden
har økt betydelig. Formidlingstillatelsen på Kina går ut i desember
2020, og tillatelsen omfatter bare sluttføring av saker i prosess.

Syv av barna kom via vår samarbeidsorganisasjon Holt Sahathai
Foundation (HSF), mens ett barn ble adoptert via sentralmyndighetene. Tradisjonelt sett har vi alltid hatt langt flere søknader
hos HSF enn via sentralmyndighetene. Derfor kommer også de
fleste tildelinger og ankomstbarn via HSF.

Siden 1969 har Verdens Barn gjennomført 9146 adopsjoner.
Arbeid med oppfølging av adopterte og deres familier utgjør en
stadig større andel av adopsjonsforeningen Verdens Barns arbeid.

I 2018 mottok vi 3 tildelinger via HSF. Dette er en tredjedel av
antallet tildelinger året før, og det som gjennomsnittlig over tid
har vært normalen. Antallet tildelinger er noe som kan svinge fra
periode til periode, men det har aldri vært så lavt som dette året.
Det er ingen indikasjoner på at dette er et varig lavt nivå.

I 2018 ble det ikke gjennomført familietur til Korea, da det ikke

0-1 år
14%

Ventetiden frem til tildeling hos HSF var for to av parene nesten
fire år – mens den siste familien ventet bare en måned fra godkjenning til tildeling. Store variasjoner i ventetid kan forekomme
ut i fra variasjoner av hva de ulike søkerne er godkjent og/eller
åpen for, kombinert med hvilke barn som til enhver tid blir frigitt
for adopsjon.
Ved utgangen av året hadde vi svært få søkere hos HSF. Dette,
sammen med signaler om et mer normalt tildelingsnivå fremover,
gjør at nye søkere mest sannsynlig vil få betraktelig kortere ventetid til tildeling, enn det vi har sett på mange år.
Ventetiden fra tildeling til hentereise via HSF var gjennomsnittlig
9 måneder, med en variasjon på 6- 15 måneder.
Vi mottok i 2018 ingen tildelinger fra DCY. Anslått ventetid til
tildeling er 2-3 år for de fleste. Ventetid fra tildeling til hentereise
er 2-4 måneder.
Det er stort behov for nye søkere til begge våre samarbeidsinstanser i Thailand.
KOREA
Det kom hjem 20 barn fra Sør-Korea i 2018, hvorav 15 gutter og
5 jenter. 19 av barna var mellom 1 og 2 år ved ankomst, med 16
måneder som et gjennomsnitt. Ett barn var mellom 2 og 3 år.
Gjennomsnittlig ventetid fra tildeling til hentereise endte på 9
måneder, med 7 måneder som korteste og 12 måneder som lengste. Totalt 15 barn ble tildelt. Gjennomsnittlig ventetid fra godkjenning til tildeling lå på 6 måneder, med 2 måneder som korteste og
10 måneder som lengste.
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Tendensen med langt færre søkere enn det antall barn det forventes at kan bli adoptert til Norge i tiden fremover, fortsatte
(dessverre?) i 2018. Problemet med rekruttering av nye søkere
startet etter en kraftig økning i ventetid fra tildeling til hentereise i
perioden 2008-2013. Selv om ventetiden er langt kortere nå, etter
en topp på 24 måneder i 2013, er den fortsatt lang sammenlignet
med flere andre land. Også strenge krav til helse, samt krav om 3
års ekteskap ved ferdigstillelse av sosialrapport, gjør at tilsiget av
nye søkere er lavere enn ønsket.
Verdens Barn hadde fra 6. til 9. juni gleden av å ha besøk av to
fostermødre, som siden 1996 har hatt rundt 40 barn hver boende
hos seg. Åtte av barna har blitt adoptert til familier i Norge, og
fostermødrene ble i løpet av oppholdet gjenforent med flere av
sine fosterbarn. Fostermødrene får turen sponset av vår samarbeidspartner Holt Children’s Services, som takk for lang og tro
tjeneste.
Daglig leder Young K. Kim var på arbeidsreise i Sør-Korea i
november 2018. Det ble gjennomført møter med Holt Children’s
Services, samt offentlige instanser/personer som jobber med
adopsjon.
2018 ble det første året, siden oppstarten i 1983, at Verdens Barn
ikke gjennomførte familietur til Sør-Korea. Årsaken var for få
påmeldinger, der antatt årsak var den politiske konflikten mellom
Nord-Korea og USA.
SØR-AFRIKA
I 2018 kom det til sammen 14 barn fra Sør-Afrika. Av disse
var halvparten jenter og halvparten gutter. Syv av barna var under
1 år ved ankomst til Norge, mens syv 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.
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 økte. Også ventetiden i
Norge før saken kan sendes til Sør-Afrika har blitt lengre. I løpet
av 2018 har antall søkere blitt redusert, og ventetiden har gått litt
ned. Det vil fortsatt være store forskjeller i ventetid i Sør-Afrika for
hver enkelt familie.
Vi ser at mange av barna som har blitt tildelt fra Sør-Afrika 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 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 ikke gjennomført adopsjoner fra India i 2018.
Indiske adopsjonsmyndigheter innførte i 2015 nye retningslinjer,
og norske myndigheter mener enkelte av disse er i strid med
internasjonale retningslinjer (Haagkonvensjonen).
Barne- og likestillingsdepartementet gav i 2018 endelig avslag
på Verdens Barns søknad om videre samarbeid med India om
adopsjon.
KINA
Det ble i 2018 ikke gjennomført adopsjoner fra Kina til noen av
Verdens Barns søkere. Ventetiden er nå over 11 år. CCCWA har
signalisert at det nå er svært få små friske barn som har behov for
et nytt hjem i utlandet.
De fleste adopsjoner dreier seg om barn med spesielle omsorgsbehov. Verdens Barn har de siste årene ikke formidlet barn
med spesielle behov fra Kina, da det er i hovedsak er barn med
komplekse diagnoser, relativt høy alder, samt man har erfart at det
meste av dokumentasjonen er gammel og/eller unøyaktig.
Verdens Barn har nå kun tillatelse til å fullføre de sakene som vi
allerede har i Kina. Ved utgangen av 2018 var det 2 søkerpar med
søknad i Kina.
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FADDERSKAP OG
HJELPEARBEID
Ved utgangen av året hadde Verdens Barn
2055 faddere som støtter 1171 fadderbarn
(u. N.Korea) og deres familier.

Nord-Korea dersom vi vil fortsette som kunder. Vi har prøvd flere
banker i Norge, men alle har samme policy. Forklaringen vi har
fått er at de ikke vil foreta betalinger som indirekte eller direkte
involverer Nord-Korea.

Disse fordeler seg slik:

Styret i Verdens Barn måtte med dette som grunnlag gjøre et
vedtak som sier at vi må stoppe all innsamling til vårt program
i Nord-Korea, og inntil videre legge ned vår virksomhet i NordKorea (SAK 23/18). Vi håper at situasjonen kan endre seg raskt
slik at vi kan foreta betaling og gjenoppta virksomhet rundt dette
programmet.

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

669 faddere
669 fadderbarn
116 faddere
116 fadderbarn
193 faddere
94 fadderbarn
179 faddere
66 fadderbarn

Pentru Fiecare Copil O Familie (PAFCAF),
Romania

303 faddere
88 fadderbarn
SA Cares for Life, Sør-Afrika
155 faddere
42 fadderbarn
NORSA, Sør-Afrika
351 faddere
96 fadderbarn
Nord-Korea
89 faddere
		
750 barn i 3 institusjoner

Innsamlede midler 2018:
Fadderkontingent
kr. 5 067 807
Økonomiske bidrag		 kr. 208 017
Fadderkontingenten for 2018 var kr. 3 000,-. Provisjonen som
Verdens Barn inntektsfører er 20 % av fadderkontingenten, og
andre økonomiske bidrag og donasjoner overføres i sin helhet til
programmene/prosjektene.
NORD-KOREA
Det har blitt flere og strengere sanksjoner mot Nord-Korea, men
ingen av disse har påvirket Verdens Barns tidligere hjelpesendinger.
Verdens Barn organiserte en hjelpesending i januar 2018.
Sendingen inneholdt mat og melkepulver, multivitaminer,
medisinsk utstyr; som plaster, desinfiseringsmiddel, sprøyter og
kanyler, stetoskop og andre undersøkelsesinstrumenter. Det ble
også sendt med ny plast til drivhusene.

FADDERUKEN 43
Et nytt tiltak, fadderuken 43, ble introdusert høsten 2016. I
2018 inviterte Verdens Barn gjester fra NorSA i Sør-Afrika for å
promotere fadderskap under fadderuken 43. Gjestene var daglig
leder av NorSA, Marietjie Bezuidenhout og en ung jente som har
vært fadderbarn i NorSA. Claudia som nå er 24 år har utdannet
seg som førskolelærer og er fast ansatt på dagsenteret til NorSA
i Wellington township. Det ble gjennomført 3 arrangementer
i løpet av uken. Ett av disse arrangerte sekretariatet i Oslo.
Lokalavdelingene Vest-Agder og Rogaland sto for de to andre
arrangementene, og la ned mye og godt arbeid i dette.
Jevnt fordelt over hele året har det vært flere faddere og
adoptivfamilier som har besøkt våre program i Sør-Korea, SørAfrika, India, Thailand og Romania. Vi har fått mange hyggelige
tilbakemeldinger fra besøkende som har blitt ekstra engasjerte
etter å ha besøkt programmene.
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
RESULTET PR 31.12

2018

2017

2018-2017

916 110
8 458 100
5 275 824
792 373
15 442 407

988 300
9 088 500
5 706 885
2 752 652
744 626
19 280 963

-72 190
-630 400
-431 061
-2 752 652
47 747
-3 838 556

69 000
3 411 070
4 262 263
-

84 000
3 739 189
4 601 007
2 341 477

OVERFØRINGER

7 742 333

10 765 672

-3 023 339

DRIFTSINNTEKTER

7 700 074

8 515 291

-815 217

Lønn og avgifter
Kontor og data
Blad og informasjon
Adopsjonsutgifter Norge
Adopsjonsutgifter Utland
Andre adm.kostnader
Reise- og møtekostnader
DRIFTSKOSTNADER

5 027 248
1 206 196
642 630
191 969
21 969
136 909
370 570
7 597 490

4 801 775
1 087 272
633 365
233 988
151 794
149 094
322 427
7 379 714

225 473
118 924
9 265
-42 018
-129 825
-12 185
48 143
217 776

DRIFTSRESULTAT

102 583

1 135 577

-1 032 993

Tilført fra avsetning
ÅRSRESULTAT

102 583

250 000
885 577

-250 000
-782 993

Kontingenter
Adopsjon
Fadderskap
Gruppereiser
Renter og tilskudd
BRUTTO INNTEKTER
Kontingent refusjon lok.avd.
Adopsjon
Fadderskap - FA & ØB
Gruppereiser - Utgifter

000
118
744
477

R1
R2

R1

R3

	 

OPPSUMMERT BALANSE
BALANSE

2018

2017

2018-2017

17 528
17 528

29 904
29 904

-12 376
-12 376

Andre kortsiktige fordringer
Pengebeholdning
SUM OMLØPSMIDLER

89 813
11 141 381
11 231 193

272 023
11 914 104
12 186 127

-182 211
-772 723
-954 934

SUM EIENDELER

11 248 721

12 216 031

-967 310

Grunnkapital
Fri egenkapital
Udisponert årsresultat
SUM EGENKAPITAL

500 000
3 325 158
102 583
3 927 741

500 000
2 439 582
885 577
3 825 158

885 577
-782 994
102 583

Avsatte gebyrer
Skyldige overføringer
Skyldig leverandør
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM GJELD

5 326 584
184 919
219 631
741 636
843 459
7 316 229

6 575 202
161 622
282 386
729 839
641 823
8 390 872

-1 248 618
23 297
-62 755
11 797
201 636
-1 074 643

11 243 970

12 216 030

-972 060

Inventar
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

	 

Den type nødhjelp Verdens Barn driver strider ikke mot sanksjonene,
noe vi også har fått bekreftelse på fra Eksportkontrollen (UD).
Allikevel avviste vår bank betalingen til vår leverandør i Kina.
Banken har i tillegg pålagt oss å legge ned all vår virksomhet med

-15
-328
-338
-2 341

NOTER

NOTER

B1

B2
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HOVEDMOMENTER I
VERDENS BARNS ØKONOMI
De aller fleste adopsjonsorganisasjonene i verden har opplevd
store endringer i adopsjonsarbeidet de siste årene. Det har vært
en usikker og ustabil adopsjonssituasjon, og Verdens Barn har
siden 2013 jobbet med å tilpasse seg til den nye adopsjonssituasjonen med generelt lave adopsjonstall.
Gjennom flere kostnadsreduserende tiltak foreningens styre og
administrasjon har foretatt de senere år, og ved sterkt fokus på
kostnadseffektiv drift kombinert med økte kontingenter og gebyrer, er Verdens Barns økonomiske stilling styrket gjennom 2016,
2017 og 2018. Kostnadene er tilpasset dagens adopsjonstall, og
driften er stabilisert.
I 2018 gjennomførte Verdens Barn 42 adopsjoner fra tre samarbeidsland, og 31 nye søkere er registrert. Ventetiden er blitt betydelig kortere enn før, men det registreres færre nye søkere. Vi har tilsammen 136 registrerte adopsjonssøkere per 31. desember 2018.
I oktober 2018 fikk Verdens Barn endelig avslag på søknad om
fornyelse av formidlingstillatelse for barn fra India. Etter 40 års
arbeid måtte Verdens Barn avvikle adopsjonsprogrammet i India.
Siden 1969 har Verdens Barn gjennomført 9146 adopsjoner.
Arbeid med oppfølging av adopterte og deres familier utgjør en
stadig større andel av adopsjonsforeningen Verdens Barns arbeid.

gerende lokalavdelinger er redusert med 4 i løpet av 2017-2018.
Til tross for ekstra innsats, for eksempel fadderuken 43, er det
vanskelig å snu nedgående utvikling i antall faddere.
Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har i 2018 endret
beregningsmodellen for den årlige driftsstøtten til adopsjonsorganisasjonene. Den årlige driftsstøtten fra Bufdir var
kr. 756 000 i 2018 (kr. 717 000 i 2017).
Verdens Barn har hatt flere møter med BUFDIR, bl.a. sammen
med PWC, og NAR (Norsk Adopsjonsråd) i løpet av 2018. I tillegg
ble det avholdt to møter med Barne-, og likestillingsdepartementet (BLD) og statsråd Linda Hofstad Helleland i forbindelse med
endring av adopsjonsforskriften.
Årets resultat er et overskudd på kr. 102 583.
Verdens Barns egenkapital per 31.des.2018, før disponering av
årsresultat, er kr. 3 825 158. Soliditeten er forbedret, og likviditeten
er god med pengebeholdning på kr. 11 141 381.
Per 31.desember 2018 er kr. 5 326 584 (kr. 6 575 202 i 2017) registrert som avsatte adopsjonsgebyrer. Verdens Barn inntektsfører
innbetalte adopsjonsgebyrer etter gjennomføring av adopsjon
- unntatt startgebyr og translatørgebyr, som inntektsføres ved
innbetaling.
Det er foretatt 2 revisjoner for regnskapet 2018.

I 2018 ble det ikke gjennomført familietur til Korea, da det ikke var
nok påmeldte. Antall medlemmer er nedadgående, og antall fun-

JØRN UGGERUD
Styreleder

INGER MARIE FLAKSTAD
Styremedlem

HELGE M. NESHEIM
Styremedlem

IREN KYDLAND
Nestleder

ANNE MARIT W. JACOBSEN
Styremedlem

YOUNG K. KIM
Daglig leder
		
(OSLO, 15.03.2018)

VIBEKE M. ERICHSEN
Styremedlem
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NOTER

NOTE R3:
REGNSKAP PR 31.12
LØNN ANSATTE
LØNN STYRET
LØNN OVERSETTERE
LØNN ANDRE
FERIEPENGER OG AVGIFTER
REFUSJON SYKEPENGER
KOLLEKTIV PENSJONSFORSIKRING
YRKESSKADEFORSIKRING
ANDRE PERSONALKOSTNADER
LØNN OG AVGIFTER

Noter til regnskapet
NOTE R1:
REGNSKAP PR 31.12
STARTGEBYR
REGISTRERINGSGEBYR
ADMINSTRASJONSGEBYR
TRANSLATØRGEBYR
ADOPSJONSBELØP
“TRAVEL FFE” - KOREA
UTGÅTTE SAKER

2018
377 000
562 500
1 519 500
288 000
5 076 000
100 100
535 000

2017
580 000
531 500
1 507 000
384 000
5 123 000
123 500
839 500

2018-2017
-203 000
31 000
12 500
-96 000
-47 000
-23 400
-304 500

8 458 100
42
201 383

9 088 500
44
206 557

-630 400
-2
-5 174

Noter til balansen

ADOPSJON – OVERFØRINGER 2018
Antall
Adopsjon overføringer
42
«Travel fee» overført til Korea
14
Oversettelse i Korea
14
Overført til Stiftelsen VB Fond
42
Tilbakebet. av adop.gebyrer (utgåtte saker)
17
Tap ved adopsjon (utgåtte saker/søsken/bytte land) 3

á gj.snitt
71 435
6 474
6 153
500
8 432
23 225

SUM
3 000 263
90 642
86 140
21 000
143 350
69 675

NOTE B1:

ADOPSJONSGEBYRER - INNTEKTER
Antall adopsjoner
Inntekter pr sak

2018
3 154 446
139 650
137 760
967 747
-21 087
554 482
11 977
82 273
5 027 248

2017
3 066 321
139 650
170 660
6 500
935 640
-111 398
508 081
15 485
70 836
4 801 775

2018-2017
88 125
-32 900
-6 500
32 108
90 311
46 401
-3 508
11 436
225 473

BUDSJ.2018
3 120 000
140 000
180 000
10 000
970 000
560 000
16 000
85 000
5 081 000

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, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørelse i 2018 er kr. 803 569. Det er utbetalt styrehonorar
kr. 139 650.

BALANSE PR 31.12
AVSATT VALUTAAVREGNING
AVSATT UTVIKLINGSARBEID
STYRETS DISPOSISJON*
OPPGJØR FRA LOKALAVD.
FRI EGENKAPITAL

OVERFØRINGER, TILBAKEBETALING & TAP
3 411 070
		

2 018
245 460
250 000
2 772 384
57 315
3 325 158

2 017
245 460
250 000
1 886 807
57 315
2 439 582

2018-2017
885 577
885 577

2 018
2 010 000
3 055 500
1 629 500
6 695 000
-1 368 416
5 326 584

2 017
2 367 000
3 805 500
2 691 500
8 864 000
-2 288 798
6 575 202

2018-2017
-357 000
-750 000
-1 062 000
-2 169 000
920 382
-1 248 618

*Fast grunnkapital er kr. 500 000.

* VVerdens 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

NOTE B2:

Verdens Barn Fond.

NOTE R2:
REGNSKAP PR 31.12
TILSKUDD FRA STATEN - DRIFTSSTØTTE
RENTEINNTEKTER
AGIO
RENTER OG TILSKUDD

2018

2017

2018-2017

756 000

717 000

39 000

35 823

31 413

4 410

550

-3 787

4 336

792 373

744 626

47 747

BALANSE PR 31.12
REGISTRERINGSGEBYR
ADMINISTRASJONSGEBYR
ADOPSJONSGEBYR
SAMLEDE ADOPSJONSGEBYRER
AVREGNINGSKONTO*
AVSATTE ADOPSJONSGEBYRER
*Tidsavgrensninger

Verdens Barn inntektsfører innbetalte adopsjonsgebyrer etter gjennomføring av adopsjon - unntatt startgebyr og translatørgebyr, som inntektsføres ved innbetaling.

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
http://www.facebook.com/verdensbarn.no

