
Piratpartiets årsberetning for 2017 

 

Partiets styre ved styreleder avgir hermed årsberetning for 2017, som bygger på vedlagte regnskap med revisors 

innledende bemerkninger. Revidert årsregnskap vil foreligge først senere i mai, og det tas forbehold om at revisor 

kan ha bemerkninger av mindre vesentlig art. 

Styret mener at årsregnskapet for 2017 representerer de faktiske forhold, og at all opprydning etter tidligere år nå er 

avsluttet, med tapsavsetning på NOK 31.648 for uoppgjort reiseforskudd fra våren 2017.1 Forholdet til 

regnskapsføreren Ecit/Merisma er avsluttet pga deres manglende evne til å overholde inngått avtale. 

2017 var et driftsår nær balanse og ble avsluttet med et driftsunderskudd på NOK 42.324 som er overført til annen 

egenkapital. Utgående balanse på NOK 179.079 er fordelt på anleggsmidler NOK 

58.500 og omløpsmidler NOK 120.579 hvorav bankkontoen utgjorde NOK 60.781. En tvistesak i forliksrådet som er 

tapsført utgjorde NOK 109.375. 

Partiets formålskapital har endret seg fra NOK 116.666 i 2016 til NOK 74.343 ved utgangen av 2017. 

Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at tiltak for å styrke økonomien er gjennomført. Det 

er i 2017 kostnadsført regnskaps- og revisjonskostander som inkluderer årene 2013 tom 2016. Revisjonshonoraret 

på NOK 114.506 fordeler seg på 32.201 for 2016, og det resterende for de to foregående årene. Regnskapshonoraret 

på NOK 97.798 fordeler seg på 24.650 for 2016 etter dette styrets overtagelse, og det resterende for det 

avtroppende styrets ansvarsperiode. 

Partiet hadde for 2017 en betydelig vekst i medlemsantallet, med 103 betalende medlemmer ved årets start og 251 

ved årets slutt. 

Partiet har hatt en ansatt i 2017 på brøk 40/100 fra september med arbeidet utført fra hjemmekontor. 

Avtalen om partikontor ble terminert andre halvår, men forpliktelsen opphører først etter 1. kvartal 2018. Partiet har 

ikke iverksatt tiltak mht likestilling og er unntatt for kravet om obligatorisk tjenestepensjon. Sykefraværet har i 2017 

vært null, og arbeidsmiljøet etter landsmøtet i mai 2017 er fullt ut tilfredsstillende. Partiets virksomhet forurenser 

ikke det ytre miljø. 

Styret i Piratpartiet har etter valget opplevd å ikke være vedtaksdyktige på bakgrunn av manglende fremmøte blant 

styremedlemmer og vara-representanter. 
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(1) Tapsavsetningen i avsnitt 2 er ikke innarbeidet i tallene i avsnitt 3 eller i det vedlagte regnskapet. 


