Prinsipper for og noter til regnskap 2019 for Piratpartiet
A: Regnskapsprinsipper
DRIFTSINNTEKTER - Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter
hvert som de leveres.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER - Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt
poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
FORDRINGER - Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

B: Noter til årsregnskap
Note 1 Bekreftelse - plf § 3-8
Det bekreftes at årsregnskapet oppfyller kravene i partiloven og partilovforskriften
Note 2 Kostnader etter aktivitet - plf § 3-6, 2
Administrasjonskostnader (øvrige konti)
Kostnader i forbindelse med partiaktiviteter, sum
- Fra kto 6860 andel
15 675
- Fra kto 7329 andel
13 647
Markedsføringstiltak i forbindelse med valgkamp (kto 7321,7323)
Overføringer til andre partiledd (kto 4200)
Sum kostnader i alt etter aktivitet

242 387
29 322

20 775
22 400
314 884

Note 3 Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser ved regnskapsårets slutt - plf § 3-11
Midler som partileddet har til gode (lang- og kortsiktige fordringer)
Navn (motpart)
2019
Fordringer på personlige eiere, styremedlemmer mv.
0
Andre fordringer – PPI oppstått lån/tilg.h.
26 996
Bankinnskudd Nordea
178 481
Paypal
8 450
Sum fordringer
213 927
Gjeldsposter, langsiktige og kortsiktige
Navn
Bostedskommune/Postadresse
Gjeld til leverandører
Gjeld til ansatte
Gjeld til styremedlemmer
Gjeld til lokallag
Gjeld til medlemmer (kontingent ønskes tilbakebetalt)
Skyldig forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Skyldig arbeidsgiveravgift på feriepenger
Skyldige feriepenger
Sum gjeld

2019
500
1 362
642
105 186
200
2 200
3 552
1 352
9 590
124 884

Note 4 Antall ansatte og medlemmer, ved årets slutt og begynnelse - plf §3-13
Antall ansatte
2019: 1/6
2018: 1/6
Antall betalende medlemmer
2019: 144
2018: 184
Note 5 Lønnskostnader - plf §3-10 bokstav a
Lønnskostnader 2019
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader & andre ytelser
Sum

76 810
10 828
0
87 638

PENSJONSFORPLIKTELSER - Partiet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon.
REVISOR -Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 60 450 inkl. mva, samt kr 0 for annen bistand
Note 6 Egenkapital
Pr 01.01.2019
Årets resultat
Pr 31.12.2019

Annen formålskapital
74 343
-32 659
41 684

Sum formålskapital
74 343
-32 659
41 684

B Noter, utfyllende spesifikasjoner
Note 3 Andre kortsiktige fordringer
St.Olavs Plass og PPI er bokført som leverandører på hhv kto 2400: 20007/20016
Note 3 Gjeldsposter
Skyldig AGA framkommer ved summering av kto 2771 og 2781

Note 4 Antall ansatte og medlemmer, ved årets slutt og begynnelse - plf §, 3-13
Ansatte
I 2019, er stillingen lønnet for hele året.

C: kontonoter
Konto 1399
Består av fordring på Gorm Hanssen og Piratpartienes paraplyorganisasjon PPI, førstnevnte dokumentert ved
dokumenter fra forliksrådet I Trondheim.
Kto 3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste
Fra og med 2019 gjøres dokumentasjon tilgjengelig i Partiportalen, tidligere har dokumentasjon blitt sendt til
ulike postadresser, av ulike etater.
Kto 5001 & 5092
Lønn er beregnet etter arbeidsavtale med stillingsprosent 15, hvor ferie er satt til 6 uker, avviklet juli og august.
Feriepenger beregnet etter sats på 14,3 %.
Kto 7329 Annen reklamekostnad
Postering 133 støtte til Nordland Fylke for utøvelse av internasjonal politisk aktivitet. Støtten er på kr 200/mnd
og er hjemlet i forretningsførers adgang til å utbetale bagatellmessige beløp. Styrebehandlet i partiets sentralstyre
uten at dette framgår av møtereferatene.

