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REVISIONEN HAR ORDET

Kommentarer till  
årsrapporterna 2006
av Linnea Weinreich och John Cubbin

Årsrapporterna 2006
De väsentligaste siffrorna från årsrap-
porterna 2006 framgår här nedan. Vi 
gör er uppmärksamma på att det är 
fråga om ett utdrag ur de väsenligaste 
siffrorna från årsrapporterna, och hän-
visar till de officiella årsrapporterna för 
ytterligare specificering och fördjupning. 
Vi såväl som Institutet står gärna till 
förfogande för att besvara frågor om el-
ler kommentarer till räkenskaperna. Vi 
kan upplysa om att vi har försett båda 
årsrapporterna med en revisionspåskrift 
utan förbehåll eller kompletterande 
upp lysningar den 24 april 2007.
 Obs. Alla följande belopp är angivna i 
tusentals kronor, förkortat till “t.kr”.

Idealfonden
Som framgår av räkenskapsutdraget 
har resultatet i Idealfonden utgjort t.kr. 
2.116 år 2006 mot t.kr. 540 år 2005. Re-
sultatet år 2006 beror huvudsakligen på 
att det under året mottagits t.kr. 2.957 i 
bidrag och gåvor. En stor del av medlen 
år 2006 har använts för iståndsättning, 
reparation och underhåll på Mariendals-
vej såväl som i Klint.

 Av resultatet på t.kr. 2.116 har det 
företagits utdelningar med t.kr. 1.900, 
varefter t.kr. 216 överförs till bundet 
egetkapital, som härefter utgör t.kr. 
26.498. Avsättningar som ännu inte har 
delats ut utgör t.kr. 4.491.

Aktivitetsfonden
Resultatet i Aktivitetsfonden har år 
2006 utgjort t.kr. -46 mot t.kr. 245 år 
2005. Resultatet beror huvudsakligen 
på anskaffningar under året i samband 
med utbyte av teknisk utrustning m.m. 
Årets resultat har överförts till egetka-
pital, som härefter utgör t.kr. 4.677.

Avslutning
Årets resultat för 2006 måste för båda 
fondernas vidkommande anses tillfreds-
ställande, särskilt sett i ljuset av de 
mottagna arven, bidragen och gåvorna 
samt moderniseringen av Institutets 
egendomar. Det är revisionens uppfatt-
ning att råden för båda fonderna utför 
ett ansvarsfullt arbete och fullt ut lever 
upp till Institutets ändamål.
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De väsentligaste siffrorna från räkenskapsåret 2006
 

Martinus Idealfond
 
ResuLtAtRedovIsnIng 2006 2005
 t.kr. t.kr.
Intäkter
Bidrag och gåvor  2.957 1.147
Hyra  576 600
Räntor m.m. 743 848
Summa intäkter 4.276 2.595
omkostnader
Byggnader, lokaler 1.471 940
Personal 227 592
Administration 319 463
Avskrivn., räntor, skatt 144 60
Summa omkostnader  2.161 2.055

Årets resultat 2.116 540
Avsatt till utdelningar 1.900 520
Överfört till egetkapital 216 20
 
BALAns 
Aktiva
Mark och byggnader m.m. 19.972 18.100
Värdepapper 9.461 9.601
Aktiv placering 29.433 27.701
Aktiv omsättning 4.968 5.741
summa aktiva 34.401 33.442
 
Passiva
Bundet egetkapital 26.498 26.257
Utdelningar 4.491 3.292
Annan skuld 3.413 3.892
summa passiva 34.401 33.442

Martinus Aktivitetsfond
 
ResuLtAtRedovIsnIng 2006 2005
 t.kr. t.kr.
Intäkter
Förlag 968 976
Kurser 998 945
Uthyrning 1.341 1.278
Andra intäkter 599 509
Räntor m.m. 156 188
Summa intäkter 4.062 3.896
 
omkostnader
Varuförbrukning 705 596
Lokaler 1.137 1.096
Personal 1.083 845
Administration. 1.073 939
Avskrivn., räntor, skatt 109 175
Summa omkostnader 4.108 3.651
 
Årets resultat -46 245
 
BALAns
Aktiva
Aktiv placering 2.853 3.028
Aktiv omsättning 2.263 2.086
summa aktiva 5.116 5.114
 
Passiva
Egetkapital 4.677 4.723
Skuld 439 391
summa passiva 5.116 5.114
 

Ekonomisk kommentar
av Institutets styrelser

Institutet har år 2006 biståtts med arv 
på drygt 3 miljoner dkr, som vi tackar 
hjärtligt för. Det är uttryck för en ge-
nerös och osjälvisk inställning som 
kommer till stor nytta och glädje i ar-
betet med Martinus analyser. Medlen 
används omgående både till löpande 
uppgifter och till de många nya aktivi-
teterna som satts igång. Vi kan bland 

annat nämna att det utförs olika projekt 
där människor knyts till Institutet un-
der kortare eller längre tid för att lösa 
speciella uppgifter eller stärka insatsen 
på områden där det finns ett särskilt 
behov av det, t.ex. på området för hem-
sidan och IT. I år trycks en rad böcker 
upp på nytt och ges ut på flera språk 
och arbetet med de elektroniska utgå-
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vorna av verken fortsätter. Det ges stöd 
till översättningar och till filmprojektet 
“Martinus – som vi kendte ham”. Det 
har varit nödvändigt att byta ut den 
tekniska utrustningen i föredragssalen i 
Klint, där vi har fått ny tolkanläggning, 
projektor och teleslinga. Utöver detta 
har det kommit solavskärmning ett pa-
rasoll på Terrassen. Och sist men inte 
minst har vi avslutat de två stora lång-
siktiga bygginvesteringarna, nämligen 
moderniseringen av Institutet på Fre-
deriksberg och uppförandet av den nya 
verkstads- och servicebyggnaden i Klint.
 Det är glädjande att se de goda re-
sultaten av det ekonomiska stöd som 
Institutet får. Vi märker en glädje och 
optimism över utvecklingen både hos 
frivilliga och fasta medarbetare och hos 
de många intresserade som är i kontakt 

med Institutet och centret i Klint. Vi ser 
också optimistiskt på de många kom-
mande uppgifterna och utmaningarna. 
Bland dessa kan nämnas behovet av att 
stärka Institutets information och ser-
vice i enlighet med tidens professionella 
standard. Det finns också ett behov av 
en ökad insats med att registrera och 
bearbeta det historiska materialet på 
Institutet. Och vi hoppas naturligtvis 
att det blir realistiskt på lite längre sikt 
att planera en utbyggnad av kapacite-
ten i Klint med flera moderna rum och 
kurslokaler som kan användas året om. 
Det är bra att veta att alla de planer på 
önskelistan realiseras i den naturliga 
och tålmodiga takt som gåvorna och det 
frivilliga arbetet tillåter.

Översättning: MR


