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Förvaltningsberättelse
Den ideella föreningens ändamål

PACS är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening (biståndsorganisation) som enligt stadgarna
har som ändamål att "verka för och med fattiga människor i Asien i syfte att upprätta fundamentala
mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s deklaration". Genom utbildning, hälsovård och olika kooperativa
program sker arbetet med att bekämpa fattigdomens orättvisor." Pan Asia Cooperation Society, PACS
bildades 1972 som ett alternativ vad gäller utvecklingsarbete och fattigdomsbekämpning i tredje världen.
Alternativet innebär att alla insamlade medel skall gå oavkortat till verksamheten i Asien. Detta har vi varit
noga med att uppfylla alltsedan dess.
PACS har alltifrån starten haft ett s.k. 90-konto (90 00 92-8) som kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll.
PACS har under 2015 varit medlem i Forum Syd och i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.
Styrning och ledning
Högsta beslutande organ för PACS är årsmötet där varje medlem har en röst. PACS har ett öppet
medlemskap. Ledning och styrning av PACS verksamhet utgår från de ramar som årsmötet fastställer i
verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Styrelsen gör prioriteringar och preciseringar
utifrån godkända planer och resurser som erhållits.
PACS kansli ligger i Göteborg, adress: Engelbrektsgatan 50, 411 39 Göteborg. Tel: 031-137075. Hemsida:
www.pacs.nu. E-post: info@pacs.nu
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Rodney Åsberg
Tore Almius
Solfrid Guldsvåg
Ingemar Olsson
Gunnel Karlsson
Gert Bohlin
Ann Wilkens
Thomas Åsberg
Gunilla Renhammar
Cathrine Bramfors
Rigmor Tickols

Revisorer
Auktoriserad revisor
Föreningsrevisor

Gunilla Lönnbratt, PwC Sverige
Jan Bahlenberg

Valberedning
Sammankallande

Gunilla Ek-Scherp
Hajar Tajj

Styrelsens sammanträden
Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under året som ägt rum i lokalen på Engelbrektsgatan 50 i
Göteborg.
Arbetsutskott, AU
Inom styrelsen har funnits ett särskilt arbetsutskott (AU) bestående av ordförande Rodney Åsberg, vice
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ordf. Tore Almius, Solfrid Guldsvåg, Gert Bohlin samt Thomas Åsberg. AU har sammanträtt 5 gånger
under året.
Främjandet av den ideella föreningens ändamål

Verksamheten i Sverige
Allmän information ges kontinuerligt via PACS hemsida på internet, www.pacs.nu. Debatten om
fattigdomsbekämpning och internationell solidaritet speglas och följs upp. PACS har sedan 2011 en
Facebook-sida vilken används för att sprida information och nyheter.
Personlig direkt information ges också vid mötet mellan människor i samband med försäljning i våra butiker
men också genom deltagande i olika konferenser.
Kvinnokooperativ/försäljning: Handlar Du hos PACS är Du solidarisk på köpet!, är det motto vi arbetar
under. Försäljning av handarbetsprodukter från kooperativ i Pakistan och Indien har skett dels genom två
PACS-butiker i Göteborg, dels genom frivilligförsäljning i hem och på marknader samt genom
internetbutiken.
I butikerna arbetar dels nio frivilliga personer samt sex anställda med lönebidrag. PACS fungerar således
också som en arbetsplats där personer kan komma tillbaka till arbetslivet i en verksamhet som inte drivs av
något vinstintresse.
Många uttrycker sin tillfredsställelse över den höga kvalitet varorna håller samtidigt som man vid köp
stöder fattiga grupper. För år 2015 hade vi ett överskott från försäljningen på ca 400 tkr.
Verksamheten i Asien under 2015
Kampen mot fattigdom har alltid stått i fokus för PACS. PACS insatser i Asien är inriktat mot FN:s s.k.
milleniemål (MDG). Främst och övergripande MDG 1 "att befria våra medmänniskor från den extrema
fattigdomens elände och förnedring", men som en väg mot uppfyllande av MDG 1 även följande:
Utbildning (MDG 2), Hälsa (MDG 4, 5 och 7), Gender och Jämlikhet (MDG 3) och
Organisationsutveckling/utveckla det civila samhället utifrån de fattigas intresse (MDG 8).
Vår primära målgrupp i Pakistan är ca 120 000 tegelarbetare (kvinnor, flickor, män, pojkar) som samtliga
lever i extrem fattigdom enligt FN:s definition. Vi konfronterades med deras levnadsvillkor redan i början av
70-talet och har alltsedan dess varit djupt engagerade i att tillsammans med inhemska partners söka förbättra
deras levnadsvillkor.
PACS utvecklingsprogram i Pakistan har tre huvudkomponenter :
1. Education and Human Rights (Utbildning och mänskliga rättigheter)
Syftar till att organisera tegelarbetarna i kooperativ för att där tränas i demokrati och därmed stärka
tegelbruksarbetares kapacitet att utkräva sina mänskliga rättigheter. Verksamheten i
föräldrakooperativen omfattar också utbildningscentra för ca 25000 barn. Denna verksamhet
finansieras dels av föräldrakooperativen själva, dels av medel från PACS. En viktig
utvecklingsstrategi är att föräldrarna tar allt större ansvar för sina egna barns utbildning, för att inte
hamna i ett konstant biståndsberoende. Strategin har lyckats i ett stort antal utbildningscentra,
genom en nära kontakt mellan lärare och föräldrar, vilket gör att PACS finansiering kan fasas ut.
PACS involvering genom vår partner blir då framför allt att stödja kompetensutveckling, där lärarna
uppdateras vad gäller undervisningsmetoder, utvärdering och rapportering.
PACS har sedan starten haft ett särskilt fokus på att få med flickorna i utbildningen. Tyvärr
betraktas flickor ofta som mindre värda än pojkar och nekas ofta både skolgång och sjukvård. Ökad
skolgång bland flickor har en positiv inverkan på fattigdomsbekämpningen. Och förekomsten av
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barnäktenskap minskar då barn som fortfarande går i skolan generellt sett inte gifts bort. Därför
satsar PACS på att uppehålla målet att minst 50 % av eleverna i utbildningscentra ska vara flickor.
2. Gender Issues.(Kvinnors roll i samhällsutveckling)
Flickor och kvinnor i Pakistan är en utsatt grupp och varje dag diskrimineras och kränks tusentals.
Men det är förstås igen i första hand de fattiga kvinnorna som är mest utsatta. De rika och besuttna
har många gånger kvinnliga s.k. "tjänare" som servar dem från morgon till sena kvällen. Men dessa
tjänares villkor som sopar och tvättar, ser inte deras "memsahibs"("woman of high social status
living in Asia") trots att de kanske åker världen runt på kvinnokonferenser och diskuterar mänskliga
rättigheter.
PACS har tillsammans med sin partner redan tidigare arbetat fram en Gender Policy som utgör
grunden för det fortsatta genderarbetet. Vi kan där läsa följande under rubriken: Vision and Goals
Regarding Gender Policy:
 A world in which women and men, girls and boys enjoy economic, social, cultural, civil, and
political rights.
 Are equally empowered to secure better lives for themselves, their families, and their communities.
 Are equally able to access quality education and healthcare; accumulate and control their own
economic assets and resources.
 Live free from intimidation, harassment, discrimination, and violence. Responsibilities for earning
income and the care of family members are not restricted by the roles or stereotypes that society has
defined for males and females.
 Women and men, girls and boys treat each other with mutual respect and dignity and participate
freely and equally in economic and political decision making at the central, regional and local levels.
Satsningen på kvinnors frigörelse har konkret skett genom kvinnokooperativ. Här får för
närvarande ca 1100 kvinnor, dels tillfälle att mötas och diskutera genderfrågor (omfattande även
hälsofrågor, vaccination och familjeplanering), dels möjlighet till egen inkomst genom egen
produktion.
Handarbetsverksamheten startade för många år sedan när vi mötte kvinnor som satt och tiggde med
utsträckta, tomma händer. Vi tänkte då: Dessa händer kan faktiskt brukas till något bättre.
Så startades PACS ́ handicraftcooperativ där kvinnor får uppleva självkänslan av att ha gjort något
fint med egna händer. Huvudparten av deras produktion säljs idag på den inhemska marknaden.
Men viss del säljs fortfarande i våra affärer i Sverige; bl.a. tygkassar och broderade kort.

3. Environmental Issues (Klimat och miljö)
Behovet av bättre miljö, inte minst luftkvalité, framgår ur en rapport från WHO:
Air pollution in and outside of peoples homes is the worlds largest single environmental health risk.
Pollutants of major public health concern include particulate matter, carbon monoxide, ozone,
nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Outdoor and indoor air pollution cause respiratory and other
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diseases, which can be fatal.
Man mäter luftkvalitén genom två indikatorer: PM 2,5 microns och PM 10 microns (micron är en
milliondels meter). Vilket är mått på storleken av farliga luftpartiklar.
Två avslöjande mätningar från 2015:
PM 10 för Göteborg: 18 (faller i kategorin 1: Very good air quality )
PM 10 för Lahore: 200 och det från en mätstation i Johar Town, ett välbärgat bostadsområde.
Måttet hamnar i kategorin 4: Health warning of mergency conditions. The entire population is
likely to be affected.)
Miljoner människor lever alltså ständigt under dessa hälsovådliga förhållanden i flera städer i
Sydasien. WHO har en hemsida, http://aqicn.org/map/world, där man kan följa grad av
luftföroreningar globalt i realtid, När detta skrivs ser vi, att man har ett värde på PM 10 på 634 i
New Delhi. Faller inom den värsta kategorin 5 (300 +):Health alert: Everyone may experience
more serious health effects.
För alla miljoner som lever under dessa förhållanden är miljökatastrofen redan för handen och de
hjälps knappast av källsorteringen av skräpet från vår överkonsumtion. Man beräknar att 7 miljoner
dör årligen p.g.a. luftföroreningar
Vad kan PACS då göra?
Vi har koncentrerat vår insats på att ge framför allt barnen i våra utbildningscentra en drägligare
miljö, genom att förse skolorna med en miljövänlig teknik; att omvandla solenergi till elektricitet
till att driva fläktar och ge belysning. Vi har ställt samman en särskilt solenergipaket som
inkluderar, solpaneler, batteri, kopplings box, fem lampor och två fläktar.
Vi är relativt ensamma om att föra ut senaste solenergiteknik till de fattigaste. Det är förstås vanligt,
att de mer välbärgade kompletterat sina dieselgeneratorer med solpaneler, men sällsynt att fattiga
ges möjlighet att alstra el både vid de ständiga strömavbrotten eller där det inte finns någon el alls.
Redan nu i april är temperaturen uppe i 43 grader(i skuggan). Då känns det bra att kunna ge barnen
(och vuxna) en något lite drägligare tillvaro, genom att utnyttja den heta solen, dels till att direkt
driva fläktar, dels att ladda batterierna som ger ljus och svalka även på kvällen när solen gått ner.
Problem inom vår partnerorganisation i Pakistan
Under 2015 uppstod en konflikt inom vår partnerorganisation PSTA i Pakistan, när några unga män genom
en kupp sökte ta över organisationen genom att bl.a. utmanövrera kvinnorna i presidiet, Josephine Asher,
president och rektor och Agnes Nobel vicepresident och sköterska. Sedermera avled Agnes och ersattes av
Pervez Bharkat, föreståndare för vår Teacher Training College, TTC. i den interimsstyrelse som tillsattes
och där kuppmakarna uteslöts.
Det är genom denna interimsstyrelse vi nu förmedlar bidrag till verksamheten.
Kuppmakarna lyckades på ett oegentligt sätt tillskansa sig vissa medel som PSTA hade reserverat för
framtiden. Detta ledde till, att det initierades en rättslig process mot kuppmakarna från PSTA: s
medlemmar. Allt enligt avtalet med Forum Syd avseende oegentligheter inom partnerorganisationer(s.k.
LEO:s), paragraf 9:2 ” vidtaga skäliga rättsliga åtgärder mot den eller de som kan misstänkas för
korruption eller annat agerande som medför otillbörlig vinning.”
Den rättsliga processen initierades med en polisundersökning där kuppmakarna kallades till förhör. Ärendet
har sedan gått vidare till domstol. Där ligger det nu.
Hur lång tid den rättsliga processen kommer att ta är svårt att förutse i ett land som genomsyras av
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korruption.
Men PACS stödjer på alla sätt (bl.a. genom ständig kontakt via Skype med interimsstyrelsen)
medlemmarnas kamp för rättvisa även inom den egna organisationen. Vi menar att vad som hänt inom
PSTA är tyvärr klassiskt, när det skapas tillgångar inom en organisation i utvecklingsländer, genom värden
som man inte skapat själva utan kommer utifrån. Till detta bidrar också den idealisering som skett inom
biståndsbyråkratin av inhemska organisationer inom det s.k. civila samhället. Allt anses vara frid och fröjd
så länge dessa inhemska s.k. LEO: s ”äger problemet, projekten och genomförandet ”. Och så till slut även
äger tillgångarna som skapas.
Men då blundar man för, att dessa goda NGO:s, så lätt skapas i formuleringar i biståndsbyråkratins
policydokument, sällan uppstår i realiteten i en jordmån av feodalism, auktoritetstro, maktmissbruk,
fatalism och korruption.
Slutord
2015 har varit ett år med mycket oroligheter i Pakistan. Terroristattackerna avlöser varandra. Kristna men
även muslimska minoriteter som Ahmedias och även Shias drabbas. Under de senaste tio åren har 48 994
dödats och hundratusentals skadats i terrorattacker. Ofta med religiösa förtecken.
Varför allt detta slaktande i gudars namn?
Världen är inte rättvis. PACS har valt att arbeta med några tusen bland världens fattigaste. Inte alls
glamoröst. Inga konferenser på flotta hotell med enbart retorik om alla människors lika värde.
MEN: PACS arbetar vidare helt enkelt därför att fattigdomens orättvisor finns kvar! PACS mål är att stärka
fattiga människors rättigheter. Vi vill fortsatt tro på att vi tillsammans, TROTS ALLT kan bygga en mer
solidarisk och rättvis värld. Men det vacklar ibland!
Den ideella föreningens förmögenhet

Efter viss värdekorrigering av stiftelsens tillgångar kan dess egna kapital bedömas ha ett marknadsvärde
enligt följande:
Redovisat eget kapital
Skillnad mellan marknadsvärde och bokfört värde på
- materiella anläggningstillgångar
- finansiella anläggningstillgångar
Eget kapital, uppskattat till marknadsvärde

2015-12-31
17.330.480

2014-12-31
16.797.776

0
-399.215
16.931.265

0
+365.430
17.163.206

Värdepappersinnehavet har upptagits till anskaffningskurs i balansräkningen.
Resultat och ställning

Den ideella föreningen redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning

Not

2015

2014

Verksamhetens intäkter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning

1
2
3

415 836
397 640
1 654 588

902 587
3 589 281
1 833 791

2 468 064

6 325 659

-1 267 862
-1 654 186
-148 707

-2 964 498
-1 759 100
-40 031

-3 070 755

-4 763 629

-602 691

1 562 030

1 135 389
72
-66

352 561
12 881
0

1 135 395

365 442

Resultat efter finansiella poster

532 704

1 927 472

Årets vinst

532 704

1 927 472

532 704

1 927 472

0
0

0
0

532 704

1 927 472

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

4
4

Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

5
5
6

Summa resultat från finansiella investeringar

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från
tidigare år
Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital

7
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Not

2015-12-31

2014-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

85 500

35 830

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

9

7 770 677

11 399 403

7 856 177

11 435 233

851 580

803 106

890
76 554
74 674

0
277 094
124 867

152 118

401 961

Kassa och bank

8 771 809

4 428 506

Summa omsättningstillgångar

9 775 507

5 633 573

17 631 684

17 068 806

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

10
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2015-12-31

2014-12-31

16 797 776
532 704

14 870 304
1 927 472

17 330 480

16 797 776

719
17 426
283 059

0
17 409
253 621

301 204

271 030

17 631 684

17 068 806

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Balansräkning

Not

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel/fonderingar
Årets resultat

7

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

11
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

F o m räkenskapsåret 2015 upprättas årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare
tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2012:1 (K3).
Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Pan Asia Cooperation Society är en
mindre ideell förening och har utnyttjat mindre föreningars möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för
2014 samt att inte upprätta kassaflödesanalys enligt K3s principer. Presenterade jämförelsetal
överensstämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående år årsredovisning.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla
för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för
respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter
redovisas vid inbetalning från medlemmen.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde
utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla
vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om
villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna
bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som
erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en
anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga
värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften
(inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser
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klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller
kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Bilar

10 år

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med
tillägg för direkta transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas
kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är
räntebärande till anskaffningsvärde [med avdrag för nedskrivning].
Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden [med avdrag för nedskrivning].
Detta innebär att den finansiella tillgångens värde vid räkenskapsårets början multipliceras
med effektivräntan.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.
Varulager
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och
andra ändamålsbestämda medel. Se även egetkapital-rapporten [noten till eget kapital].
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Gåvor
2015

2014

Gåvor redovisade i resultaträkningen
Övriga gåvor

415 837

902 587

Summa

415 837

902 587

2015

2014

0
397 640

2 983 000
606 281

397 640

3 589 281

2015

2014

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

265 108
0

265 108
265 108

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

265 108

262 644

2015

2014

Utdelningar
Ränteintäkter
Realisationsresultat vid försäljningar

24 852
72
1 110 537

0
12 881
352 561

Summa

1 135 461

365 442

Not 3

Bidrag

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen
Sida
Övriga bidrag från staten

Not 4

Operationella leasingavtal - leasetagare

Föreningen operationella leasing utgörs av två hyrda lokaler.

Not 5

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
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Räntekostnader och liknande resultatposter
2015

2014

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

-66

0

Summa

-66

0

Not 7

Eget kapital

Ingående balans
Årets resultat

Ändamålsbestämda
medel
16 797 776
532 704

Totalt eget
kapital
16 797 776
532 704

Utgående balans

17 330 480

17 330 480

Not 8

Inventarier
2015-12-31

2014-12-31

301 100
95 000
-176 100

301 100
0
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

220 000

301 100

Netto anskaffningsvärde

220 000

301 100

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

-265 270
156 880
-26 110

-237 150
0
-28 120

Utgående ackumulerade avskrivningar

-134 500

-265 270

85 500

35 830

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

Utgående redovisat värde
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Värdepappersinnehav
2015-12-31

2014-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets förändringar netto

11 399 403
-3 628 726

11 367 768
31 635

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 770 677

11 399 403

Utgående bokfört värde

7 770 677

11 399 403

2015-12-31

2014-12-31

Förutbetalda hyror
Övriga poster

66 902
7 772

66 277
58 590

Summa

74 674

124 867

2015

2014

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

162 152
89 944
30 963

144 907
85 918
22 796

Summa

283 059

253 621

Not 10

Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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