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Prosperastiftelsen 
ÅRSBERETNING 2021

Prosperastiftelsens kjernevirksomhet er sosialt ansvar: 
– Å donere gratis kompetanse til sosiale entreprenører og ideelle 
organisasjoner i form av konsulenthjelp.

Prosperastiftelsen er en nasjonal organisa-
sjon hvor pro bono-prosjekter gjennomfø-
res i alle større byer i Norge, og mange av 
de mindre.
Prosperastiftelsen ble startet i 2009, driftet 
av kun frivillige. I 2014 gjorde finansiering 
det mulig å ansette daglig leder. Prospera-
stiftelsen har de siste årene opplevd stor 
vekst og er nå over 1300 pro bono-kon-
sulenter fordelt på alle de største norske 
byene og mange av de mindre.

Stiftelsens virksomhet drives fra Oslo. 

Prosperastiftelsen donerer kompetanse 
gjennom pro bono-prosjekter med team 
sammensatt av seks fagspesialister. Pro-
sjektene varer i tre måneder og leverer en 
definert løsning på en spesifikk utfordring i 
en ideell organisasjon. 

Gjennom et velutviklet trepartssamarbeid, 
der Prosperastiftelsen gjennom støtte fra 
veldedige stiftelser kan donere kompetan-
se, får ideelle organisasjoner økt sin positi-
ve innvirkning på samfunnet.

Prosperastiftelsens visjon:  

I 2021 gir Prosperastiftelsens pro bo-
no-konsulenter bort kompetanse 
tilsvarende en verdi på 26,5 millioner 
kroner.

Ingen gode løsninger på 
samfunnsutfordringer skal 
hindres av manglende 
kompetanse. 

Panelsamtale om pro 
bono med pro bono-
konsulent Ole Petter 
Holen, Veslemøy Rue 
Barknes fra Gjensidige-
stiftelsen og daglig leder i 
Prosperastiftelsen 
Magnus Vøllo .

Overleveringsmøte på 
Holmlia Kulturkafe. 
Prospera-teamet hjalp 
med forretningsutvikling. 

Overleveringsmøte for 
prosjektet for Mat- og 
måltidsalliansen. Et 
Prospera-team fasiliterte 
opprettelsen av en felles 
allianse for frivillige 
organisasjoner som
 jobber for sunn mat for 
barn og unge. 
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Gjennomførte prosjekter i 2021
I 2021 gjennomførte Prosperastiftelsen 54 pro bono-prosjekter. Det er en liten økning fra 51 
prosjekter i 2020. Den totale estimerte verdien på tildelingene gitt av Prosperastiftelsen var i 
2021 på 26 605 500 kr.

Estimert verdi på en pro bono-time er vurdert til 1500,- på alle prosjekter. For å estimere verdi på 
en pro bono-time har vi tatt utgangspunkt i CECP (Chief Executives for Corporate Purpose) vur-
dering fra 2018.

ORGANISASJON PROSJEKTDONASJON BY PROSJEKT SUM KR

Operasjon Dagsverk Privatperson Oslo Organisasjons-
utvikling

472 500

Vær Stolt Holmlia Gjensidigestiftelsen Oslo Bærekraftig 
driftsmodell

472 500

DUG Folkeverksted Gjensidigestiftelsen Arendal Forretningsutvikling 450 000

Mental Helse 
Ungdom

Gjensidigestiftelsen Oslo Frivillighetsreise 472 500

Tøyen Sportsklubb 
Akademiet

Sparebankstiftelsen 
DNB

Oslo Evaluering 562 500

For alle Haugesund SR Haugesund Fasilitering av 
samarbeid

472 500

Nettverk etter 
Soning (NeS) Røde 
Kors

SR Stavanger Bærekraftig 
driftsmodell

472 500

Erkeengler Gjensidigestiftelsen Oslo Økonomi 472 500

Ungdom og Fritid Gjensidigestiftelsen Oslo Organisasjons-
utvikling

472 500

Håpets katedral Sparebankstiftelsen 
DNB

Fredrikstad Kommunikasjon 382 500

Tverga Sparebankstiftelsen 
DNB

Oslo Kommunikasjon 472 500

Bitfix Gaming Gjensidigestiftelsen Trondheim Driftsmodell 540 000

Stiftelsen Petter 
Uteligger

Gjensidigestiftelsen Oslo Bærekraftig 
driftsmodell

472 500

Drammen Ballklubb Gjensidigestiftelsen Oslo Konseptutvikling 472 500

Matsentralen Norge Gjensidigestiftelsen Oslo Strategi 472 500

Sisters in Business Gjensidigestiftelsen Oslo Vekststrategi 382 500

Fontenehuset Asker Gjensidigestiftelsen Oslo Strategi 472 500

Bydelsmødrene Sparebankstiftelsen 
DNB

Oslo Evaluering av impact 472 500

Mat og 
Måltidsalliansen

Gjensidigestiftelsen | 
SANDKASSE

Oslo Strategi 270 000

Kroloftet Sparebankstiftelsen 
DNB

Oslo Sandkasseprosjekt 472 500

Home-Start 
Familiekontakten

Gjensidigestiftelsen Oslo Kartlegging 562 500

Bitraf Sparebankstiftelsen 
DNB

Oslo Strategi 472 500

Foreningen !les Sparebankstiftelsen 
DNB

Oslo Brukerundersøkelse 472 500

Ungt 
Entreprenørskap

Sparebankstiftelsen SR-
bank

Oslo Finansiering 472 500

Bibliogames Sparebankstiftelsen 
DnB

Oslo Bærekraftig 
strategi

472 500

PKNN Stiftelsen Solfall Oslo Kommunikasjon 472 500

Gulset Nærmiljø-
senter

Sparebankstiftelsen 
DNB

Oslo Salgsstrategi 472 500

Ilene Våtmarksenter 
Holmen

Sparebankstiftelsen 
DNB

Tønsberg Driftsmodell 652 500

PitStop Norge Gjensidigestiftelsen Bergen Forretningsutvikling 562 500

Vestlandet
Idrettskrets

Sr-Stiftelsen Bergen Kartlegging 472 500

Blå Kors 
Chat-senter

Sr-Stiftelsen Oslo Forretningsutvikling 562 500

Nabolagsfabrikken Sparebankstiftelsen 
DNB

Oslo Organisasjons-
utvikling

562 500

Vision Aktivitetspark Sr-Stiftelsen Kristiansand Bærekraftig drift 562 500

Krem kafé og 
konditori - Holmlia

Gjensidigestiftelsen Oslo Forretningsutvikling 472 500

Eydehavn-Kuben 
Frivilligsentral

Gjensidigestiftelsen Arendal Merkevaretrategi 472 500

Blå Kors Fredrik-
stad- Samordnet 
mottak

Sparebank 1 Stiftelsen 
Østfold Akershus

Fredrikstad Kommunikasjon 562 500

Memoar Sparebankstiftelsen 
DNB

Oslo Bærekraftig drift 472 500

Nittedal teater Gjensidigestiftelsen Oslo Forretningsutvikling 472 500

Kreftforeningen 
Stavanger

Sr-stiftelsen Stavanger Kommunikasjon 562 500
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Robin Hood-Huset Gjensidigestiftelsen Bergen Kommunikasjon 472 500

Oslo Skateboard-
forening

Gjensidigestiftelsen Oslo Kartlegging 472 500

Røde Kors Bergen Sr-stiftelsen Bergen Forretningsutvikling 472 500

Fargespill Østfold Sparebank 1 Stiftelsen 
Østfold Akershus

Østfold Kommunikasjon 472 500

Løvemammene Gjensidigestiftelsen Oslo Bærekraftig økonomi 472 500

Evaluering i ideell 
sektor

Gjensidigestiftelsen Oslo Evaluering 562 500

For Alle Bergen Sr-stiftelsen Bergen Kartlegging 450 000

Stavanger 
Turistforening

Gjensidigestiftelsen Stavanger Frivillighetsreise 562 500

Ungdomsjobb Sand-
kasse

Gjensidigestiftelsen Oslo Kartlegging 562 500

Bærekraft 
Sandkasse

Gjensidigestiftelsen Oslo Kartlegging 562 500

Ullandhaug Sr-stiftelsen Stavanger Bærekraftig drift 562 500

Ida Eides Minnefond Gjensidigestiftelsen Oslo Vekststrategi 472 500

#She Precious PROSPERA Oslo Kommunikasjonsstra-
tegi

472 500

Stawinisha PROSPERA Trondheim Forretningsutvikling 382 500

Elpis - Lynprosjekt 
sandkasse

Gjensidigestiftelsen Oslo Forretningsutvikling 360 000

SUM KR 26 302 500,00

Sandkasse-prosjekter

Sandkasse-prosjektene er Prosperastiftelsens arena for innovasjon og eksperimentering. 6 av de 54 
prosjektene i 2021 var sandkasse-prosjekter. Stiftelsen har brukt arenaen til å teste ulike formater:

1. Vi har brukt sandkasse-prosjekt for å undersøke hvordan pro bono kan brukes for å bygge allianser 
mellom ideelle organisasjoner med felles mål. 

2. Vi opplever at mange av de ideelle organisasjonene har de samme utfordringene. Vi har brukt sand-
kasse-prosjekter til å fasilitere erfaringsdeling innenfor en gitt problemstilling og har laget veiledere/
verktøy som vi har tilgjengeliggjort for ideell sektor. 

3. Et Prospera-team som kartla seniorers behov og ønsker om frivillighet rådet oss til å teste et kom-
primert prosjekt på dagtid. Høsten 2021 gjennomfører vi et 5 ukers-prosjekt på dagtid med et team av 
meget kompetente frivillige seniorer.

Organisasjonsutvikling
Frivillige konsulenter

Ved utgangen av 2021 var antallet 1300 pro 
bono-konsulenter i Prospera-nettverket. Dette 
tilsvarer en økning på nærmere 200 konsulenter 
siden 2020. Økningen skyldes i hovedsak rekrut-
tering direkte til pro bono-prosjekter, og til dels 
de kampanjene vi har gjennomført i sosiale me-
dier som for eksempel julekampanjen der daglige 
publiseringer gjennom hele desember ga gode 
resultater. 

Ett av Prosperastiftelsens suksesskriterier er 
å måle hvor mange pro bono-konsulenter som 
ønsker å delta på flere pro bono-prosjekter. Målet 
er at Prosperastiftelsenhar en så godt designet 
frivillighets-opplevelse, så pro bono-nettverket er 
selvforsterkende. 

Per i dag ser vi av opptellingen at over 51,5% av 
pro bono-konsulentene som var på prosjekt i 
2021 hadde gjennomført ett eller flere pro bo-
no-prosjekter tidligere. 

Det er et høyt tall med tanke på at dette er opp-
dragsfrivillighet og at de frivillige skal oppleve 
fleksibilitet rundt deres engasjement. 

Av de 330 konsulentene som deltok i prosjekt i 
2021 har 51,5% vært med på prosjekt tidligere.

Prosperastiftelsen merker økt interesse for kom-
petansebasert frivillighet og få utfordringer knyt-
tet til gjennomføring av frivillige kveldsprosjekter 
- til tross for at våre frivillige har opplevd store 
endringer i sin arbeidshverdag med hjemmekon-
tor og til tider stengte barnehager og skoler.
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Administrasjon

Anne Aaby fratrådte som daglig leder i Prospe-
rastiftelsen1.3.2021. Magnus Vøllo tiltrådte som 
daglig leder på samme dato, etter å ha vært admi-
nistrasjonsleder i snart tre år. Anne Aaby ble valgt 
inn i Stiftelsens styre i juni 2021. 

Per desember 2021 var det fem heltidsansatte i 
Prosperastiftelsen, samt en studentmedarbeider i 
deltidsstilling. 

Samarbeidspartnere

Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB 
har vært utslagsgivende for Prosperastiftelsens 
suksess. Trepartsmodellen har vist seg robust. 
Partnere, finansstiftelsene, tar aktiv del i å utvikle 
felles plattform. Slik ser samarbeidsmodellen ut, 
eksemplifisert av vårt samarbeid med Gjensidige-
stiftelsen.

Høsten 2021 mottok Prosperastiftelsen utvidede 
tillitserklæringer fra Sparebankstiftelsen DNB med 
avtale om to nye sandkasseprosjekter årlig i tre år, 
i tillegg til den inneværende avtalen. 

Prosperastiftelsen har de siste fire årene hatt en 
godt samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank 
om årosjekter i Rogaland, Hordaland og Aust-Ag-
der. I 2021 ble det inngått en ny treåring avtale om 
totalt 21 prosjekter. Avtalen gir et godt grunnlag 
for vekst i antall prosjekter og konsulenter i Roga-
land og Hordaland. 

Prosperastiftelsen har i 2021 gjennomført et 
vellykket samarbeid med Sparebank 1 stiftelsen 
Østfold Akershus om fire prosjekter i stiftelsens 
nedslagsområde. 

Andre aktiviteter gjennomført i 2021

• Onboardingsmøter for nye konsulenter er holdt 
månedlig
 
• Jevnlige møter er gjennomført for prosjektledere 
og mentorer
 
• Lokale arrangementer i Bergen og Stavanger. Vi 
har invitert tidligere prosjektmottakere til å dele 
erfaringer, og gjennomført workshops om ulike 
spørsmål knyttet til pro bono.

• Ansatte fra Prosperastiftelsens adminsitrasjon 
har bidratt med innlegg og foredrag på ulike ek-
sterne arrangementer. 
 
• I november samlet vi 90 frivillige, prosjektmot-
takere og samarbeidspartnere til  feiring på Vippa i 
Oslo. På programmet for arrangementet stod inn-
legg fra tidligere prosjektmottakere og kulturelle 
innslag fra blant annet Nittedal Teater, Verdensbro 

Østfold og Skapia (alle tidligere prosjektmot-
takere). 

Redegjørelse for årsregnskapet

Driftsinntektene i 2021 ble kr 4 879 667 mot 
kr 4 907 057  forrige år, mens driftskostna-
dene i 2021 var på kr 4 738 670 mot 4 307 
793 i 2020. Resultatet ble følgelig kr 156 

507, mot kr 600 172 i 2020. Årets resultat på kr 
156 507 kr overføres  i sin helhet til økning av 
annen egenkapital. 

Egenkapitalen per 31.12.2021 var på kr 3 297 281 
som inkluderer overføring av årets resultat. Stiftel-
sen ønsker å bygge opp en kapitalbase for å sikre 
grunnlag for ett års faste kostnader og full drift i år 
med svake inntekter. 
I samsvar med regnskapsloven §3-3 bekreftes det 
at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og 
lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Finansiell risiko

Likviditeten i stiftelsen anses som god.

Redegjørelse for stiftelsens framtidige utvikling

Stiftelsen kan vise til resultater i samsvar med 
vedtatt strategi vedtatt i 2019 frem mot 2024. 
Strategien vedtatt høsten 2019 legger føringer for 
fortsatt skalering og økt antall gjennomførte pro 
bono-prosjekter hvert år fremover, samt et mål 
om at Prosperastiftelsenbestår av et nettverk av 
3000 pro bono-konsulenter i 2024.

Med flerårige avtaler og gode relasjoner til Spa-
rebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og 
SR-Stiftelsen har vi et fundament for gjennomfø-
ring pro bono-prosjekter, og med det har Prospe-
rastiftelsenet veldig godt utgangspunkt for videre 
vekst.

Prosperastiftelsen ble i statsbudsjettet for 2022 
tildelt 1,5 millioner, blant annet til opprettelse av 
regionale kontorer i Bergen, Stavanger og Trond-
heim. Med statsstøtte kan flere regioner i Norge 
glede seg over at Prospera kan tilby gratis bistand 
til en rekke frivillige aktører flere steder i landet. Vi 
får endelig mulighet til å bemanne våre distrikts-
kontorer i flere byer. Vi har allerede sterke nettverk 
i Bergen, Stavanger og Trondheim, og med lokalt 
ansatte vil vi kunne engasjere flere frivillige og 
hjelpe flere lokale ideelle organisasjoner.

Covid-19

I likhet med 2020 ble 2021 et år preget av restrik-
sjoner som følge av Covid-19. 

Prosperastiftelsens administrasjon fulgte FHIs 
retningslinjer nøye og var raskt ute med å gjøre 
nødvendige endringer. Da det under store deler av 
året ikke var mulig å møtes fysisk arbeidet de fri-
villige teamene i digitale miljøer med ulike verktøy 
for gjennomføring av møter, workshops og utvik-
ling av teamenes leveranser.

Alle pro bono-prosjekter i 2021 ble gjennomført 
med fullstendige leveranser. Prosperastiftelsen 
har opplevd bortfall av kostnader som følge av 
pandemien. Fysiske arrangementer og seminarer 
har ikke vært mulig å gjennomføre, reiser er ikke 
blitt gjennomført - noe som har redusert kostna-
der for stiftelsen.

Arbeidsmiljø

Prosperastiftelsen har per 31.12.2021 fem hel-
tidsansatte, og en ekstrahjelp. Arbeidsmiljøet 
anses som godt.

Likestilling og arbeid mot diskriminering

Prosperastiftelsen ønsker å drive på en måte som 
fremmer likestilling, inkludering og mangfold. Det 
innebærer et bevisst forhold til rekruttering, samt 
sammensetning av team, frivillige og ansatte.

Ytre Miljø

Virksomhetens art medfører verken forurensning 
eller utslipp som kan være til skade for det ytre 
miljø.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Stiftelsen har ingen forsknings- og utviklingsakti-
viteter.  



Note 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Gaver og prosjektdonasjoner  4 879 667 4 907 057

Sum gaver og prosjektdonasjoner  4 879 667 4 907 057

Driftskostnader

Lønnskostnad 1 3 606 899 3 391 011

Andre driftskostnader 1 1 123 831 916 783

Sum driftskostnader 4 730 730 4 307 793

DRIFTSRESULTAT 148 937 599 264

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt 8 125 1 333

Sum finansinntekter 8 125 1 333

Finanskostnader

Annen rentekostnad 556 424

Sum finanskostnader 556 424

NETTO FINANSPOSTER 7 570 909

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 156 507 600 172

ORDINÆRT RESULTAT 156 507 600 172

ÅRSRESULTAT 156 507 600 172

OVERF. OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital 2 156 507 600 172

SUM OVERF. OG DISP. 156 507 600 172

Resultatregnskap Balanse pr. 31.12.2021

Note 2021 2020

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer 163 883 163 883

Sum finansielle anleggsmidler 163 883 163 883

SUM ANLEGGSMIDLER 163 883 163 883

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kundefordringer 0 5 187

Andre kortsiktige fordringer 413 770 472 364

Sum fordringer 413 770 477 551

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 3 321 553 3 321 553

SUM OMLØPSMIDLER 3 735 324 4 002 473

SUM EIENDELER  3 899 207 4 166 356

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Egenkapital

Grunnkapital 2 286 859 286 859

Sum egenkapital 286 859 286 859

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 2 3 010 422 2 853 915

Sum opptjent egenkapital 3 010 422 2 853 915

SUM EGENKAPITAL 3 297 281 3 140 774
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Note 2021 2020

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 27 392 7 410

Skyldig offentlige avgifter 196 406 203 369

Annen kortsiktig gjeld 378 128 814 803

SUM KORTSIKTIG GJELD 601 926 1 025 582

SUM GJELD 601 926 1 025 582

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  3 899 207 4 166 356

Balanse pr. 31.12.2021

Christian Thommessen
Styreleder

Christer Bjørndal
Styremedlem

Birgitte Jordahl 
Styremedlem

Andreas Kvernflaten
Styremedlem

Marianne Marthinsen 
Styremedlem

Magnus Hummel Vøllo 
Daglig leder

Anne Aaby 
Styremedlem

Oslo 21.06.2022

Noter 2021
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 knyt-
ter 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. 

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 kundefordrin-
ger 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 3 032 467 2 922 469

Arbeidsgiveravgift 439 367 405 852

Pensjonskostnader 62 036 54 630

Andre lønnsrelaterte ytelser 73 028 8 060

Totalt 3 606 899 3 391 011

Selskapet har hatt seks ansatte i regnskapsåret, som utgjør ca 5 årsverk. Det er betalt 627 514 kr i lønn 
og 4 392 kr i andre godtgjørelser til daglig leder og ingenting til styret i regnskapsåret. Selskapet er plik-
tig til å ha pensjonssparing etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har
etablert en slik avtale.

I år I fjor

Lovpålagt revisjon 17 000 16 563

Annen bistand 22 063

Note 2 - Egenkapital Grunnkapital Annen egenkapital Sum egenkapital

Pr 1.1. 100 000 3 040 774 3 140 774

+ fra årets resultat 156 507  156 507

Pr 31.12. 100 000 3 197 281 3 297 281

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 152 948 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 142 570.
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Til styret i Prospera Stiftelsen 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Prospera Stiftelsens årsregnskap som viser et overskudd på NOK 156.507. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021 og resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening 

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2021 og 

av dets resultat og for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet 
nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
stiftelsen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants 
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board 
for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 
disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig 
informasjon består av informasjon i styrets årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og 
revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet 
og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig 
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår 
som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  
 
Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 
som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for 
at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
  
Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll.  

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.  

 konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke fortsetter driften.  

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 
og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.  

 
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.  
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om utdeling og forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 
stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for 
øvrig 
 
 
Oslo, 21. juni 2022 
 

 
 
Joachim Amundsen Trana  
Statsautorisert revisor  
 

PARTNER REVISJON AS 
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Samarbeidet har gitt oss et nytt og friskt 
blikk på vår egen drift, og har inspirert oss til 
å tenke utenfor boksen. Det er lett å bli hus-
blind, så det å få folk som ikke kjenner oss så 
godt til å bruke sin varierte kompetanse til å 
gi oss nye verktøy til å forbedre vårt virke er 
meget verdifullt. 

Cristiano Aubert, Matsentralen Norge

Prospera leveransene har gitt oss en solid 
støtte og struktur til vårt markedsarbeid som 
vi forventer vil gi klare resultater i form av 
flere medlemmer og samarbeidspartnere i 
næringslivet. Konsulentenes kompetanse og 
ikke minst, eksterne blikk ga en ekstra verdi. 
Vi takker også for stor entusiasme og enga-
sjement fra dyktige Prospera konsulentene.

Camilla Gram, Kreftforeningen Stavanger
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Ingen gode løsninger på sosiale 
utfordringer skal hindres av 
manglende kompetanse eller kapasitet.

Karl Johans gate 8
0154 Oslo
Org nr. 997 297 881

prosperastiftelsen.no


