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PACS: Förvaltningsberättelse för 2018

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 under 2018 varit medlem i Forum Syd.

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 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:  031-138730.
Hemsida: www.pacs.nu. E-post: info@pacs.nu

Styrelsens sammansättning
Ordförande Rodney Åsberg
Vice ordförande              Ingemar Olsson
Ledamot                                      Tore Almius
Ledamot Solfrid Guldsvåg
Ledamot Gunnel Karlsson
Ledamot Gert Bohlin
Suppleant Gunilla Renhammar
Suppleant Cathrine Bramfors
Suppleant Rigmor Tickols

Revisorer
Jan Bahlenberg och Peter Johansson
Valberedning
Sammankallande Gunilla Ek-Scherp

              
Styrelsens sammanträden
Styrelsen har haft 2 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
ordf. Ingemar Olsson, Tore Almius samt Solfrid Guldsvåg, 
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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.

I  butikerna  arbetar  dels  sju  frivilliga  personer  dels  tre  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.
( På bild: PACS affären Haga Nygatan 21A, Göteborg)

Verksamheten i Asien

Kampen mot fattigdom har alltid stått i fokus för PACS. PACS insatser i Asien är inriktat mot FN:s
tidigare s.k. milleniemål (MDG). Främst och övergripande(MDG1) "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 över 100 000 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. Bl.a. i att alla  tusentals tegelarbetare vi samarbetar med
skall få en lagenlig inkomst av sitt tuffa arbete att göra tegel. 

Ett exempel avseende 30 000 tegelarbetare i Punjab, Pakistan.  Tidigare tjänade varje familj ca 8100
Rs/månaden(ca  800  kr).  Efter  det  att  vi  tillsammans  kämpade  och  påverkade  myndigheter  och
tegelbruksägarna genom demonstrationer och stormöten till att  betala enligt lag fastställda taxor, steg
familjens inkomst - för samma arbete - till 11 450 Rs per familj. För dessa ytterligare 3350 Rs/månad de
nu  tjänade  kunde  föräldrarna  ta  större  ansvar  för  skolan.  I  flera  fall  har  också  tegelbruksägare  och
myndigheter tagit över driftskostnaderna.
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PACS utvecklingsprogram i Pakistan har tre huvudkomponenter:

1. Utbildning och mänskliga rättigheter( Education and Human Rights)

Fattiga barns utbildning har varit och är PACS huvudsatsning. Det är inte välgörenhet utan vi har 
alltid utgått ifrån att alla barn har rätt till utbildning.  Och alltid varit angelägna om att det skall vara 
minst lika andel flickor som pojkar i skolorna.

 

När vi startar en skola gör vi det alltid i samarbete med föräldrarna. De är med och bidrar till driften 
redan från början. Ty om inte föräldrarna bryr sig om sina barns utbildning så kan det inte ersättas av 
någonting annat. 
Verksamheten syftar också 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 som finansieras dels av föräldrakooperativen själva, 
dels av medel från PACS. 
En viktig utvecklingsstrategi är alltså 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 skolor, genom en nära 
kontakt mellan lärare och föräldrar, vilket gör att PACS finansiering kan fasas ut. PACS involvering genom 
vår partner PSTA blir då framför allt att stödja kompetensutveckling, där lärarna uppdateras vad gäller 
undervisningsmetoder, utvärdering och rapportering. 

Under åren har ca 1200 skolor blivit självförsörjande. Och det är alltså de bättre skolorna - där lärare 
och föräldrar tar ansvar- som nu inte längre behöver bidrag från PACS.  I dessa skolor får idag ca 62 000 
barn utbildning. Det innebär att över de 40 år vi varit verksamma har 100- tusentals barn fått utbildning i 
skolor PACS startat.

PACS bidrog under 2018 genom vår partner PSTA till lönerna till 145 lärare. Men poängen med vår 
utbildningsstrategi är förstås inte hur många skolor som är beroende av pengar från Sverige utan att allt 
fler blir oberoende av sådana bidrag. 
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 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.
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2. Kvinnors roll i samhällsutveckling (Gender Issues)

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 vår partner redan tidigare  arbetat  fram en  Gender Policy  som utgör
grunden för det fortsatta arbetet.  Vi kan där läsa följande under rubriken: Vision and Goals Regarding
Gender Policy (Vackra ord men PACS försöker verkligen leva upp till dessa målsättningar) 

 A world in which women and men, girls and boys enjoy economic, social,  cultural,  civil,  and
political rights.

 Women are equally empowered to secure better  lives for themselves,  their  families,  and their
communities.

 Women are equally able to access quality education and healthcare; accumulate and control their
own economic assets and resources.

 Women 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 bl.a. genom kvinnokooperativ. Här får 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 användas till något bättre. 
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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 och gav under
2018 en  medelinkomst  på  ca  2317Rs/mån för  hundratals  kvinnor  i  55 handicraftcentra.  Viss  del  av
produktionen säljs fortfarande i våra affärer i Sverige; bl.a. tygkassar och broderade kort. 

3. Klimat och miljö (Environmental Issues)

Behovet av bättre miljö, inte minst bättre 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 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 2018
: PM 10 för Göteborg: 16 (faller i kategorin 1: Very good air quality ) ; 
PM 10 för Lahore: 230 (och det från en mätstation i Johar Town, ett välbärgat bostadsområde.) Måttet 
hamnar i kategorin 4: Very unhealthy (Health warning.. The entire population is likely to be affected.)
Miljoner människor lever alltså ständigt under dessa hälsovådliga förhållanden i flera städer i Sydasien. 
För miljoner människor 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  som  vi  har  installerat  i  över  60  skolor.
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.

På TTC - vårt Teacher Training Centre med 10 klassrum, samlingslokal och bostäder - har vi under 2018
också blivit självförsörjande på el genom installation av solpaneler. Det känns 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.
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Vår partnerorganisation i Pakistan

Under  2015  uppstod  en  konflikt inom  vår  partnerorganisation  PSTA(Pak  Swedish  Teachers
Association) 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 numera förmedlar bidrag till verksamheten i Pakistan.

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  och  PACS.  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  gick  sedan  vidare  till  NAB(National  Accountabilty
Bureau)-  myndigheten  som  bekämpar  korruption-  där  man  arresterade  tre  av
kuppmakarna  i  december  2015,  anklagade  för  förskingring  och  trolöshet  mot
huvudman.  Vid  förhör  erkände  de  att  de  har  tillskansat  sig  avsevärda  medel  som
kuppmakarna hade överfört till sina personliga bankkonton. NAB menar att de redan

konfiskerat dessa medel. Rättegången i NAB:s egen domstol startade i mars 2016. 

Rättegången  mot  kuppmakarna  har  fortsatt  under  hela  2018  samtidigt  som  de  varit  arresterade.
Rättsväsendet mal vanligtvis mycket långsamt i Pakistan bl.a. på grund av att advokater tjänar på att dra
ut  på  det  hela.  Men i  och med att  NAB har  åtagit  sig  att  driva ärendet  –  p.g.a.  att  man menar  att
kuppmakarnas har agerat mot statens intressen- genomförs rättsprocessen utan kostnad för vare sig PSTA
eller PACS. NAB har även meddelat i pressen i Pakistan och namngivit kuppmakarna och hur mycket de
har försnillat. 

Vi  menar  att  vad  som hänt  inom  PSTA tyvärr  är  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 det  finns  två  personer  som tecknar  det  bankkonto dit
biståndsmedlen  överförs.  Men  då  blundar  man  för,  att  dessa  goda  NGO:s  -  som  så  lätt  skapas  i
formuleringar i biståndsbyråkratins policydokument- sällan finns i realiteten i en jordmån av feodalism,
auktoritetstro, maktmissbruk, fatalism och korruption. Därför svarade vi Forum Syd när de skickade oss
en blankett att ifyllas: Korruption i den faktiska verkligheten i ett land som Pakistan bekämpar man inte
genom att fylla i en blankett!

Forum Syd insisterade på att genast få slutrapport för projektet. Som vi upplevde för att lägga saken till 
handlingarna. Vi vägrade detta, eftersom revisorn i Pakistan offentligt tagit avstånd från tidigare godkänd
redovisning och rapporten skulle därmed bygga på ”fejkade siffror”. Efter ett antal email fick vi till slut 
följande svar från Maria Kempe(projektstödschef på Forum Syd):  Mot bakgrund av PACS agerande ovan 
kommer vi inte begära en slutrapport före processen mot den f d partnern är utredd. Vi kommer att registrera att 
PACS slutrapport är under handläggning pga av rådande avvikelse. Självklart ska inga "fejkade siffror" ingå i en 
slutredovisning. PACS ska slutligen rapportera de resultat som uppnåtts med de kostnader som har uppstått och 
inget annat.
PACS har fått årliga bidrag från Sida sedan 1972. Vi har valt att inte söka nya medel från Forum 
Syd/Sida förrän rättsprocessen i Pakistan kommer till ett avslut. Det kan ta tid, p.g.a. att NAB prioriterar 
e s.k. mega corruption cases (se nedan). Vi driver således verksamheten i Pakistan helt med egna medel. 

7



Läget i Pakistan.

Korruptionen genomsyrar tyvärr hela det pakistanska samhället. Under 2018 har en del av denna 
mycket omfattande generella korruption avslöjats genom att NAB aktivt har öppnat inte mindre än 1300 
fall av korruption på över 1 trillion Rs, ca 83 miljarder kr!
(Citat från den ansedda tidningen Dawn)

The National Accountability Bureau (NAB) decided on Wednesday to pursue all references for 
recovery of over Rs1 trillion believed to have been swallowed in more than 1300 corruption cases in
the past three to five years.

Mestadels har det varit politiker som varit involverade i denna korruption och som alltså rövat landet 
på både skattemedel och biståndspengar:

176 mega corruption cases which are being investigated against top politicians, including ousted 
prime minister Nawaz Sharif, Punjab Chief Minister Shahbaz Sharif, former president Asif Ali 
Zardari, former prime ministers Yousuf Raza Gilani and Raja Pervez Ashraf.

Chefsdomaren i Högsta Domstolen i Pakistan, Mian Saqib Nisar, har utlovat att han avser att utrota all 
korruption; en självklart omöjlig uppgift. Men han har att göra. 
Ta ett exempel:
Motsvarande riksrevisionen i Pakistan konstaterar, att det finns oegentligheter i de statliga redovisningar 
på 8,2 trillioner Rs(ca 680 miljarder kr)- nästan dubbelt så mycket som hela riksbudgeten för 2017/18

  The Auditor General of Pakistan (AGP), Javaid Jahangir, has claimed that during the audit year 2017-18 
auditors pointed out irregularities amounting to Rs8.276 trillion in the accounts of the federal 
government. It may be mentioned that this figure is almost double the amount allocated for the fiscal 
year’s federal budget that is Rs4.75tr. (Från tidningen Express Tribune 28 maj 2018)

Ett år senare (27 maj 2019) kan vi läsa följande i tidningen The News:

Chairman National Accountability Bureau Justice (R) Javed Iqbal said that NAB gives top most 
priority to mega corruption white collar cases as per law. He said NAB since its inception had 
received about 399861 complaints from individuals and private / public organisations.... 

Currently, 1230 corruption references are under trial in respective Accountability Courts 
across the country and their approximately worth is of Rs901 billion.

Många politiker vill förstås begränsa NAB:s mandat. Vid parlamentsvalet den 25 juli 2018 fick 
flera korrumperade politiska tungviktare ej deltaga.

  Imran Khan talar till folket.

Valet vanns av den tidigare cricket stjärnan Imran Khan (66 år) och hans parti PTI och de fick 
majoritet även i provinsparlamenten(utom i Sind). Men PTI ärvde en ekonomi i dåligt skick främst p.g.a. 
att importen (ca 60 miljarder dollar/ år)) överskrider exporten med ca 32 miljarder dollar årligen. Ett gap 
som måste täckas, dels genom lån från bl.a. IMF dels genom överföringar (remittances) från pakistanare 
som arbetar utomlands. Detta har pågått under flera år, men den nya regeringen vill införa vad man kallar
ett ”Nytt Pakistan” där man inte skall fortsätta leva över sina tillgångar. 
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Tidigare har ekonomin framför allt gynnat eliten och de rika enligt följande:

1. Regeringen har subventionerat lyximporten genom att med konstlade medel hålla upp 
värdet på Pak Rs och därmed hålla nere priset på dollar (Citaten från tidningen Dawn)

The government of Pakistan subsidises imports of luxuries for the elites by spending billions in
foreign exchange to keep the price of the dollar low. When the exchange rate is too low, 
imports are cheap, and prevent the development of local industry. At the same time, exports 
decline because they are too expensive in the world market. ..An agricultural country imports $6 
billion worth of agricultural products, like food, raw cotton, edible oil, only because 
overvaluation makes it cheaper to import than to produce.

2. När den nya regeringen nu söker ändra på detta genom att devalvera Pak Rs- hittills med 
ca 20%  bl.a. därför att IMF kräver det för nya lån- blir den omedelbara följden ökad 
inflation, som främst drabbar de fattiga, då just matpriserna stiger betydligt mer än CPI 
(det allmänna konsumentpris indexet).

Importantly, inflation is a tax that erodes the purchasing power of the currency. Thus, the poor, 
who hold much of their assets in cash, bear this tax disproportionately, while the rich can partly 
evade it by holding assets that are return-bearing (like bonds), increasing in value (like land), or 
in a stable foreign currency (like the dollar).
Whereas CPI (consumer price index, the annual  inflation stood at 8.8 per cent in April, ahead of
Ramazan, a high increase in the prices of some food items was recorded — tomato 124pc, onion 
36pc, moong 26pc, fresh vegetables 23pc, sugar 21pc, gur 20pc, spices 17pc, fresh fruits 16pc 
and meat 12.6pc.

Alltså ett dilemma. Sådan är kapitalismen!

Således; om man hastigt devalverar valutan, så drabbas främst det fattiga av snabbt ökad inflation på 
framför allt mat. Även anställda inom PSTA och lärare i de skolor vi stödjer klagar förstås över 
prisökningar. Vi har ökat lönerna för de direkt anställda med ca 20 %. Men hållit igen vad gäller bidrag 
till skolorna, därför att vår utbildningsstrategi har ju som mål att skolorna skall bli självförsörjande.  

Slutord från PACS ordförande

Världen är inte rättvis och Pakistan är inte något lätt land arbete i. PACS har valt att arbeta med
några tusen bland världens fattigaste just i Pakistan. Inte alls glamoröst. Inga konferenser på flotta hotell
med enbart retorik om alla människors lika värde.

Nej, jag vet faktiskt inte vad orden om ”alla människors lika värde” betyder i en marknadsekonomi. Och
liberal marknadsekonomi är ju vad som gäller numera. Jag kan inte förstå annat, än att det ”värde” som
räknas inom en marknadsekonomi är just människans  köpkraft. Och den är ju som bekant  inte lika. 
Och det gäller ju även invandare/ migranter som inte har mycket för, att de refererar till en idealistisk
retorik  om ”lika  värde”,  när  de  skall  betala  för  resan  till  Europa  vid  flyktingsmugglarnas  kontor  i
Peshawar vid gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Jag fick ju själv en ”offert” när jag frågade vad
det skulle kosta att hjälpa någon till Sverige: 

- 1,7 mil.j Rupees (lika med 20 -25 årslöner för en fattig.)
- Ja men alla är ju lika värda, alla har ju rätt att komma till Europa och söka asyl!
- Vad  pratar  du  om?  Har  man  inga  pengar  kan  man  förstås  smuggla  heroin!  

(Heroinets värde ökar med ca 1000 % om man forslar det från Pakistan till Sverige! Det kommer
ca 150 ton heroin till  Europa varje år  enligt  en FN rapport,  till  ett  gatuvärde här av ca 250
miljarder kr.)

Sådan är kapitalismen!

PACS arbetar vidare trots att vi fått bekräftat, att man endast kan lita på sina medarbetare tills svek lönar
sig!  Vi arbetar vidare därför att fattigdomens orättvisor finns kvar! Och barnen finns där! PACS mål är
just att stärka fattiga människors rättigheter. Vi vill fortsatt tro på att vi tillsammans, TROTS ALLT kan
bygga en mer solidarisk och rättvis värld. Men vi vacklar ibland!
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Den ideella föreningens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska 
ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av följande resultat- och balansräkningar. 
Klassificeringens av intäkter och kostnader följer skatteverkets krav på bokföringsskyldighet för 
ideella föreningar. Det gäller också kravet på revision; d.v.s - att “ideella föreningar kan ha s.k. 
lekmannarevisor/er” 

Resultaträkning 2018 2017
Intäkter

Gåvor privatpersoner 68742 256866

Bidrag från företag
Statliga lönebidrag 283044   302616

Försäkringsersättning     122254

Intäkter butiker 1311268 1594312 1246176

Summa Intäkter 1663054 1927912

Kostnader

Ändamålskostnader -1087452 överskott 1494496

Vid försäljning varor med egenvärde -988153 323115 1118324

Administration 283044        645

Avgifter 606159     7000

Revision  80413

Nedskrivningar av materiella tillgångar -10000    9500

Summa kostnader -2085605  2710378

Verksamhetens över/underskott  -422551 -782452

Finansiella intäkter 270637 586200

Finansiella kostnader

Summa finansiella intäkter 270637 586200

Över/underskott efter finansiella poster -151914 -196251

Bokslutsdispositioner     -6053

Resultat-Årets över/underskott -151914 -202304
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Balansräkning 2018   2017

Tillgångar

Inventarier 56500    66500

Varulager 891766   891766

Övriga fordringar     60465

Finansiella placeringar 1586899  8694929

Kassa och bank 13936193 6967690

Summa finansiella tillgångar 16471358 16681350

Eget Kapital

Balanserade över/underskott 16370861 16573165

Årets resultat -151914 -202304

Summa eget kaptial 16218947 16370861

Skulder

Övriga skulder 252411   310490

Summa eget kapital och skulder 16471358  16681351
Noter:

 Finansiella tillga�ngar va� rderas till anskaffningsva� rdet.
 Vad ga� ller avskrivning av va� rdet pa�  materiella tillga�ngar tilla�mpas en 

avskrivningstid pa�  10 a� r.
 Vad ga� ller varulager tilla�mpas nettofo� rsa� ljningsva� rde, i va� rt fall ca 40 % av 

fo� rsa� ljningsva� rdet.
 Vad ga� ller ansta� lld personal har det i medeltal varit 3 kvinnor under 2018.
 Vad ga� ller eget kapital vid ra�kenskapsa� rets utga�ng a� r allt reserverat fo� r fo� reningens 

a�ndama� l enligt stadgarna.
 Inga va� sentliga ha�ndelser har a� gt rum efter ra�kenskapsa� rets utga�ng.

Göteborg 2019 -06-01

Rodney Å) sberg Ingemar Olsson
ordfo� rande vice ordfo� rande

Tore Ålmius Solfrid Guldsva�g

Gert Bohlin Gunnel Karlsson

Revisionsbera� ttelse har la�mnats den 1/6 2018   av fo� reningsrevisorerna Peter Johansson 
och Jan Bahlenberg.
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