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Prospera Stiftelsen  

ÅRSBERETNING 2016 

Prosperas sosiale ansvar er knyttet til kjernevirksomheten: å donere gratis prosjektstøtte til 

sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner i form av konsulenthjelp.

 

Stiftelsens virksomhet drives fra Oslo. 

 

 

Gjennomførte  prosjekter i 2016 
I 2016 gjennomførte Prospera 16 prosjekter fordelt på 18 organisasjoner.  I tillegg 

gjennomførte Prospera-konsulenter 5 styrearbeids-oppdrag. 

ORGANISASJON  PROSJEKT PBK TIMER 
Estimert 
donert verdi 

Scenekompaniet OSLO 
Stakeholderanalyse -potensielle 
samarbeidspartnere 6 60 468 000 kr 

Norsk smaksskule OSLO Kartlegge stakeholders + 6 60 468 000 kr 

Tahirlekene OSLO Stakeholderanalyse 3 60 234 000 kr 

Vektorprogrammet OSLO 
Organisasjonsutvikling/nye 
vedtekter/nasjonal org 6 60 468 000 kr 

Sykehusklovnene OSLO 
Styrearbeid fra Prospera-konsulent 
Kenneth Sunde 1 6 7 800 kr 

Sammen På Sykkel OSLO 
Styrearbeid fra Prospera-konsulent 
Joakim Bakke-Nielsen 1 12 15 600 kr 

Sammen På Sykkel OSLO 
Styrearbeid fra Prospera-konsulent 
Thomas Halvorsen 1 12 15 600 kr 

Sammen På Sykkel OSLO 
Styrearbeid fra Prospera-konsulent 
Anita Lim 1 12 15 600 kr 

Klokkeklovnene OSLO 
Styrearbeid fra Prospera av 
Gaurauv. 1 12 15 600 kr 

Ecpat OSLO Organisasjonsutvikling 3,5 60 273 000 kr 

Sykehusklovnene OSLO Rekruttering 2 profiler 4,5 60 351 000 kr 

 



Being successful 
for someone else 

Det er Mitt Valg 1 OSLO Stakeholderanalyse 4 60 312 000 kr 

Kompass &co OSLO Veiledning av ung forskere 3 60 234 000 kr 

Sabona OSLO Devoteam 6  
eksternt 
prosjekt 

Sabona OSLO markedkonsulent ad hoc 1 60 78 000 kr 

FOLKELIG BERGEN Produktutvikling 5 60 390 000 kr 

Bærekraftige liv BERGEN Kommunikasjonsplan 5 60 390 000 kr 

Matkollektivet BERGEN Forretningsutvikling 5 60 390 000 kr 

Impact Hub Bergen BERGEN Branding 5 60 390 000 kr 

Frilageret STAVANGER Driftsmodell 5 60 390 000 kr 

Dråpen i havet OSLO Utvikle regnskapsmodell 3 60 234 000 kr 

Estimert donert 
verdi   60  5 140 200 kr 

*PBK = Pro  bono-konsulenter 

**Estimert  timepris = NOK 1300 

Totalt gjorde Prospera leveranser i 2016 til en tilsvarende estimert verdi på litt over 5 mill kr. 

 

Verdien  på kompetansen 

donert  økt  med  122% i  2016 
Antallet prosjekter levert tilsvarende antall 

prosjekter i 2016 som i 2015, men verdien på 

total leveranse er økt med 122% fra forrige år. 

Det skyldes i hovedsak at antall konsulenter 

per prosjekt er høyere, enn tidligere, med en 

standard på 5 konsulenter per prosjekt. 
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Antall frivillige  konsulenter økte  med  59% 
Prospera gjennomfører sine aktiviteter hovedsakelig ved hjelp av frivillige konsulenter som 

donerer sin tid og kompetanse til gode formål. I løpet av 2015 økte antallet frivillige 

konsulenter fra 134 til 210 ( 57%). I 2016 økte antallet fra 210 til 334, en økning på 59%. 

 

 

 

 

Organisasjon 

Styret ble utvidet med to medlemmer. Prosperas styre består nå av seks medlemmer. 

Skalering 

Ledergruppen og styret utarbeidet i 2016 strategi frem mot 2020. Visjonen satt i denne 

strategien er: 

 “Ingen gode løsninger på samfunnets utfordringer skal hindres av manglende kompetanse 

eller kapasitet.” Strategi frem mot 2020 ble vedtatt på styremøtet 5. desember 2016. 
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Prospera inngikk i tredje kvartal et langsiktig partnerskap med Gjensidigestiftelsen.  

Partnerskapet er et strategisk samarbeid som muliggjør for Gjensidigestiftelsen å donere 

kompetanse til  deres mottakerorganisasjoner. Det er også et uttalt mål for 

Gjensidigestiftelsen å jobbe frem den “nye frivilligheten”, det vi kaller kompetansebasert 

frivillighet. Felles målsetting er å spre modellen til de store byene i Norge. 

Andre aktiviteter gjennomført i 2016 

● Onboardingsmøter for nye konsulenter holdes annenhver måned 

● Pro bono-teamene som deltok i Gjensidigestiftelsens pro bono-prosjekter feiret sin 

leveranse på Gjensidigestiftelsens takterasse med Per Ivar Berget, tidligere 

kjøkkensjef på Arne Brimis restaurant og medarbeider i Norsk Smaksskule 

(bistandsmottaker), sto for maten. Et hyggelig møte mellom alle prosjekteiere, 

konsulenter og partnere. 

● Konsulentkveld  i mai 2016 der prosjektlederne presenterte sine prosjekter. Prospera 

fasiliterte også rollespill som skulle belyse ildsjelers og konsulenters ulike perspektiver 

i prosjekt. Dette for å få bedre innsikt og empati med sosial entreprenørene. Eventet 

ble fulltegnet og mottok veldig gode tilbakemeldinger 

● Fundraising-kveld. Gjensidigestiftelsen ved Christian Tollefsen, Daglig leder for 

Sykehusklovnene Kristin Zachariassen og Eivind Sundal fra UngNorge innledet for 

ideelle organisasjoner om hvordan man bør gå frem for å hente in funding til sine 

organisasjoner. Eventet ble fulltegnet og mottok også veldig gode tilbakemeldinger 

● Prospera kveld og sommeravslutning på Kulturhuset i juni 2017. 

Nasjonal påvirkning 

Gjensidigestiftelsens satsing for “Den nye frivilligheten” har vært en svært god match for 

Prospera. Samarbeidet bærer preg av gjensidighet og en sterk tro på å jobbe frem en 

bevegelse av stor verdi. Gjensidigestiftelsens tilstedeværelse over hele landet gir oss  

Fem prosjekter ble gjennomført i Bergen og ett i Stavanger. Prospera er derfor godt i gang 

med etableringen utenfor Oslo. 

Global påvirkning 

Prosperas sosiale engasjement for å bidra til en global pro bono-bevegelse er ivaretatt med 

deltakelse på Global Pro Bono Summit i Lisboa. 
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Redegjørelse for årsregnskapet 

Driftsinntektene i 2016 var kr 1 526 252 som er en økning på 32% fra forrige år.  Dette skyldes 

økt prosjektaktivitet med tilhørende økning i donasjoner til de enkelte prosjektene.  Stiftelsens 

økte aktivitet gjenspeiles i driftskostnader som økte med 38% til  kr  1 424 555. 

Styret og daglig leder er godt fornøyd med årets overskudd på kr 100 357 som i sin helhet 

overføres til økning av annen egenkapital. 

Egenkapitalen per 31.12.2016 var på kr 540 775 som inkluderer egenkapital med eksterne 

restriksjoner på NOK 30 000 (midler øremerket til utvikling av engelske nettsider for stiftelsen). 

Stiftelsen ønsker å bygge opp en kapitalbase på ca kr. 1 million, for å sikre grunnlag for ett 

års faste kostnader og full  drift i år med svake inntekter. 

 

Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende. 

I samsvar med regnskapsloven §3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til 

stede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.  

Arbeidsmiljø 

Prospera Stiftelsen har per 31.12.2016 en fulltidsansatt. Og en deltidsansatt, 50%, i 

midlertidig stilling i et halvt år.  Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er ikke registrert 

sykefravær i 2016.  

Likestilling og arbeid mot diskriminering 

Prospera ønsker å drive på en måte som fremmer likestilling, inkludering og mangfold. Det 

innebærer et bevisst forhold til rekruttering,  samt sammensetting av team, frivillige og 

ansatte. 

I 2016 har Prospera en liten overvekt av kvinner. Å opprettholde en balanse synes viktig for å 

oppnå en av følelse av tilhørighet for alle. 
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Ytre Miljø 

Virksomhetens art medfører hverken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det 

ytre miljø. 

 

Oslo 13.6. 2017 
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   Prospera Stiftelsen

Resultatregnskap

Note 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Annen driftsinntekt 1 526 252 1 158 776
Sum driftsinntekter 1 526 252 1 158 776

Driftskostnader
Lønnskostnad 1 1 008 407 769 906
Annen driftskostnad 1 416 147 265 308
Sum driftskostnader 1 424 555 1 035 214

DRIFTSRESULTAT 101 697 123 562

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt (994) 432
Sum finansinntekter (994) 432

Finanskostnader
Annen rentekostnad (2 461) 435
Annen finanskostnad 2 808 0
Sum finanskostnader 347 435

NETTO FINANSPOSTER (1 340) (3)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 100 357 123 559

ORDINÆRT RESULTAT 100 357 123 559

ÅRSRESULTAT 100 357 123 559

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 3 100 357 123 559
SUM OVERF. OG DISP. 100 357 123 559

Årsregnskap for Prospera Stiftelsen Organisasjonsnr. 997297881





   Prospera Stiftelsen

Balanse  pr. 31.12.2016

Note 31.12.2016 31.12.2015

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 29 475 3 000
Sum fordringer 29 475 3 000

Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 766 605 576 625
SUM OMLØPSMIDLER 796 080 579 624

SUM EIENDELER 796 080 579 624

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Egenkapital
Stiftelseskapital 3 510 775 410 417
Egenkapital med eksterne restriksjoner 30 000 30 000
Sum egenkapital 540 775 440 417

SUM EGENKAPITAL 540 775 440 417

Årsregnskap for Prospera Stiftelsen Organisasjonsnr. 997297881
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Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Inntektsføring

Gaver inntektsføres på mottakstidspunktet. Tilskudd inntektsføres i den perioden de er bevilget
til. Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke er brukt føres opp som tilskuddsgjeld og
inntektsføres først når midlene er brukt. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen
av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent
inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Stiftelsen er ikke skattepliktig

Note 1 - Lønnskostnad

I år I fjor

Lønn 879 174 656 745
Arbeidsgiveravgift 114 184 95 552
Pensjonskostnader 13 510 15 802
Andre lønnsrelaterte ytelser 1 539 1 808

Totalt 1 008 407 769 906

Selskapet har hatt to ansatte i regnskapsåret.

Det er betalt 652 866 kr i lønn og 4 392 kr i andre godtgjørelser til daglig leder og ingenting til
styret i regnskapsåret.

Selskapet er pliktig til å ha pensjonssparing etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har
etablert en slik avtale.

Noter for Prospera Stiftelsen Organisasjonsnr. 997297881
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Noter 2016

2016 2015
Lovpålagt revisjon 8 750 5 625
Annen bistand 1 250

Note 2 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 37 984 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 47 698.

Note 3 - Stiftelseskapital

Stiftelses- Egenkapital med Sum
kapital eksterne restriksjoner egenkapital

Pr 1.1. 410 418 30 000 440 418
Tilført fra årsresultat 100 357 100 357
Anvendt til årsresultat

Pr 31.12. 510 775 30 000 540 775

Egenkapitalen med eksterne restriksjoner:
Stiftelsen mottok i 2014 NOK 30 000 fra giver som er midler øremerket til utvikling av engelske
nettsider for stiftelsen.

Noter for Prospera Stiftelsen Organisasjonsnr. 997297881


