Revisionsberättelse för Piratpartiet verksamhetsåret 2017
Jag har granskat styrelsens handlingar samt delar av den ekonomiska redovisningen för
verksamhetsåret 2017. Det är styrelsens som har ansvar för partiets förvaltning och
bokföring. Mitt ansvar som revisor är att uttala mig om om detta på grundval av vår revision.
Revisionen har tyvärr inte kunnat utföras i enlighet med god revisionssed. Granskningen
gjorde inte i tid till årsmötet och har därefter skjutits upp ett antal gånger. Dessutom har
ekonomin endast granskats ytligt på grund av begränsad ekonomikompetens. Men nu är
granskningen i alla fall gjord.
Den granskning som är genomförts har i alla fall gjort att jag med hög, men inte absolut
säkerhet, kan försäkra mig om att redovisning och övrig dokumentation inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av styrelsens handlingar och
redovisning för att kontrollera deras kvalitet.
Jag har också granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om styrelsen har handlat i strid med föreningens stadgar eller gällande lag.
Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Den årsredovisning som vid granskningen fanns tillgänglig har upprättats i enlighet med de
lagar och regler som gäller och enligt god redovisningssed, därmed kan jag anse att de ger
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
Jag har också funnit att styrelsen har hållit sig till den översiktliga verksamhetsplanen och
utfört huvuddragen i den. Jag finner att styrelsen arbetat i verksamhetsplanens anda och för
partiets syften.
Styrelsen har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller svensk
lag. Jag tillstyrker därmed att mötet beslutar:
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Noteringar:
Partistyrelsen har under året fattat ett antal snabba beslut via e-post, så kallade Per
Capsulam-beslut (PC). Dessa har ibland behövs fattas på grund av dålig
planering/framförhållning, men sättet de fattas på är väldigt transparent och ger en god
dokumentation framåt. Det är därför ett rimligt tillvägagångssätt att använda även framåt,
även om man bör försöka begränsa användandet.
Partiets hantering av Bitcoins har revisorerna haft synpunkter på tidigare. Nu ser det ut som
att det skett flera förändringar. Vi förutsätter att partistyrelsen även fortsättningsvis hantera
dessa volatila tillgångar på ett ansvarsfullt sätt.

