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Årsrapporterna 2007
Huvudsiffrorna från årsrapporterna 
2007 framgår här nedan. Vi gör er upp-
märksamma på att det är fråga om ett 
utdrag ur de väsenligaste huvudsiff-
rorna från årsrapporterna, och hänvisar 
till de officiella årsrapporterna för yt-
terligare specificering och fördjupning. 
Vi såväl som Institutet står gärna till 
förfogande för att besvara frågor såvida 
det är frågor om eller kommentarer till 
räkenskaperna. Vi kan upplysa om att 
vi har försett båda årsrapporterna med 
en revisionspåskrift utan förbehåll eller 
kompletterande upplysningar den 25 
april 2008.
 Lägg märke till att alla följande be-
lopp är angivna i hela tusentalet kronor, 
förkortat till t.kr.

Idealfonden
Som framgår av räkenskapsutdraget 
har resultatet i Idealfonden utgjort t.kr. 
565 år 2007. Resultatet år 2007 beror 
huvudsakligen på att det under året har 
mottagits t.kr. 1.509 i bidrag och gåvor. 
En stor del av medlen år 2007 har an-
vänts för iståndsättning, reparation och 
underhåll på Mariendalsvej såväl som i 
Klint.
 Av resultatet på t.kr. 565 har företa-
gits utdelningar med t.kr. 250, varefter 
t.kr. 315 överförs till bundet egetkapital, 
som härefter utgör t.kr. 26.813. Avsätt-
ningar som ännu inte har utdelats utgör 
t.kr. 3.289, mot t.kr. 4.491 år 2006, och 

det har således utbetalats t.kr. 1.452 
under året.
 Från 1 januari 2008 har Idealfon-
den godkänts efter Ligningslovens §8A, 
vilket betyder att det skattemässigt är 
avdrag för givaren av gåvor, som ges till 
Idealfonden såvida gåvan utgör minst kr 
500 och högst kr 14.000 år 2008.

Aktivitetsfonden
Resultatet i Aktivitetsfonden har år 
2007 utgjort t.kr. 495. Resultatet beror 
huvudsakligen på att det under året 
har mottagits utdelningar från Ideal-
fonden för sammanlagt t.kr 637, som 
har förts in som inkomst. Utdelningen 
har emellertid använts för att anskaffa 
tolkanläggningen m.m. som har aktive-
rats, och påverkar således driftsmässigt 
resultatet med avskrivningar över en 
period på 5 år.
 Årets resultat har överförts till eget-
kapital, som härefter utgör t.kr. 5.172.

Avslutning
Årets resultat för 2007 måste för båda 
fondernas vidkommande anses tillfreds-
ställande, särskilt sett i ljuset av de 
mottagna arven, bidragen och gåvorna 
samt moderniseringen av Institutets 
egendomar samt anskaffande av tol-
kanläggning m.m. Det är revisionens 
uppfattning att råden för båda fonderna 
utför ett ansvarsfullt arbete och lever 
upp till Institutets ändamål fullt ut.

Revisionen har ordet

Kommentarer till  
årsrapporterna 2007
av Linnea Weinreich och John Cubbin
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Huvudsiffror från räkenskapsåret 2007 

Martinus Idealfond
 
ResultatRedovisning 2007 2006
 1000 kr 1000 kr
intäkter 
Bidrag och gåvor 1.509 2.957
Hyra 576 576
Räntor m.m. 669 743
Summa intäkter 2.754 4.276

omkostnader
Byggnader, lokaler 867 1.471
Personal 779 227
Administration 414 319
Avskrivn., räntor, skatt 129 144
Summa omkostnader 2.189 2.055

Årets resultat 565 2.116
Avsatt till utdelningar 250 1.900
Överfört till egetkapital 315 216

Balans 
aktiva
Mark och byggnader m.m. 21.491 19.972
Värdepapper 9.445 9.461
Aktiv placering 30.936 29.433
Aktiv omsättning 4.624 4.968
summa aktiva 35.560 34.401

Passiva
Bundet egetkapital  26.813 26.498
Utdelningar 3.289 4.491
Annan skuld 5.458 3.413
summa passiva 35.560 34.401

Martinus Aktivitetsfond

ResultatRedovisning 2007 2006
 1000 kr 1000 kr
intäkter
Förlag 819 968
Kurser 1.222 998
Uthyrning 1.346 1.341
Andra intäkter 822 599
Räntor m.m. 149 156
Summa intäkter 4.358 4.062

omkostnader
Varuförbrukning 646 705
Lokaler 1.248 1.137
Personal 698 1.083
Administration. 1.047 1.073
Avskrivn., räntor, skatt 224 109
Summa omkostnader 3.863 4.108

Årets resultat 495 -46

Balans
aktiva
Aktiv placering 3.181 2.853
Aktiv omsättning 2.694 2.263
summa aktiva 5.875 5.116

Passiva
Egetkapital 5.172 4.677
Skuld 704 439
summa passiva 5.876 5.116

Kommentarer till räkenskaperna 2007

av Institutets styrelser

Tack vare stor givmildhet från sakens 
intresserade har det år 2007 varit möj-
ligt med många aktiviteter på Martinus 
Institut och i Martinus Center, Klint.
 Idealfonden har bl.a. gett anslag på 
knappt 1,5 miljoner kr till följande pro-
jekt:

•	 Översättning till spanska, engelska 
och rumänska 

•	 Bevarandet av verken 
•	 Administrativ utveckling och admi-

nistrativa uppgifter
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•	 Vistelse för obemedlade utländska 
medborgare under de internationella 
veckorna i Martinus Center, Klint

•	 Bokproduktion och -utgivningar
•	 IT-lösningar och datorutrustning
•	 Videofilmprojekt − Martinus som vi 

kendte ham
•	 Martinus barndomshjem
•	 Starthjälp till Martinus center i Kro-

atien
•	 Inventarier, maskiner, installeringar 

och möbler i Martinus Center, Klint
•	 Tolkanläggning i Martinus Center, 

Klint
•	 Information
•	 Inventarier och installeringar, Marti-

nus Institut
Dessutom genomfördes det länge öns-
kade verkstadsprojektet. I stället för en 
gammal barack har vi nu en ny, fin och 
modern verkstad som kan utgöra grun-
den för alla de underhållsaktiviteter 
som de många egendomarna i vår kurs-
verksamhet behöver.
 Utöver detta har det betalats utgifter 
för administration, lokaler/byggnader 
samt löner på sammanlagt ca 2 miljoner 
kr i Idealfonden och ca 3 miljoner kr 
i Aktivitetsfonden. Dessa utgifter har 
bl.a. gjort det möjligt för fonderna att ge 
ut böcker och tidskriften Kosmos, bibe-
hålla av hemsidan och erbjuda av före-
drag/undervisning/kurser på Martinus 

Institut såväl som i Martinus Center, 
Klint
 Alla dessa aktiviteter har varit möj-
liga att genomföra endast tack vare 
många frivilliga medarbetares stora 
arbetsinsats samt ekonomiskt stöd från 
många intresserade i in- och utlandet. 
Vi är utomordentligt tacksamma för den 
stora uppbackning som vi i år återigen 
har upplevt från sakens intresserade. 
I början av år 2008 blev Idealfonden 
godkänd för att kunna ta emot bidrag 
efter ligningslovens §8a, det vill säga att 
bidrag som getts till denna efter den 1/1-
08 kan dras av på deklarationen enligt 
gällande regler (ligningslovens § 8a). Vi 
hoppas att detta godkännande skall bli 
ett extra incitament för att fortsätta att 
ge ekonomiskt stöd till vår gemensam-
ma sak, så att vi kan fortsätta och bygga 
ut våra erbjudanden till alla intresse-
rade.

Översättning: Mona Rehn

Alla föredrag simultantolkas – under de 
internationella veckorna upp till 6 olika 
språk.

Verkstaden.


