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Årsrapporterna 2008
Huvudsiffrorna från årsrapporterna 
2008 framgår här nedan. Vi vill göra 
er uppmärksamma på att det rör sig 
om utdrag av de väsentligaste huvud
siffrorna från årsrapporterna, och vi 
hänvisar till de officiella årsrapporterna 
för ytterligare specificering och fördjup
ning. Vi, såväl som Martinus Institut, 
står gärna till förfogande för att be
svara frågor om det gäller frågor eller 
kommentarer till räkenskaperna. Vi 
kan upplysa om att vi har försett båda 
årsrapporterna med en revisionsförkla
ring utan förbehåll eller supplerande 
upplysningar den 27 april 2009.
 Lägg märke till att alla följande 
belopp är angivna i hela tusentalet kro
nor, förkortat till t.kr.

Idealfonden
Som det framgår av räkenskapsutdra
get har resultatet i Idealfonden utgjort 
2 024 tkr år 2008. Resultatet år 2008 
beror huvudsakligen på att det under 
året har mottagits 3 186 tkr i bidrag 
och gåvor. Av dessa har 139 tkr an
vänts till dödsboförvaltning.
 Av resultatet på 2 024 tkr har det 
avsatts 1 800 tkr till senare utdelning, 
varefter 224 tkr överförs till det bundna 
egna kapitalet, som härefter utgör 
27 037 tkr. Avsättningar som ännu inte 
har utdelats utgör 3 968 tkr mot 3 289 
år 2007. Då det härvid år 2008 har av

satts 1 800 tkr, har det således betalats 
ut 1 121 tkr under året.
 Sedan 1 januari 2008 har Idealfon
den blivit godkänd enligt ”Lignings
loven § 8A”, vilket betyder att det för 
givaren existerar en skattemässig 
avdragsrätt för gåvor som ges till Ide
alfonden, såvida gåvan utgör minst 500 
DKK och högst 14 500 DKK år 2009.

Aktivitetsfonden
Resultatet i Aktivitetsfonden har år 
2008 utgjort 206 tkr. Resultatet beror 
huvudsakligen på att det under året 
har anställts ytterligare en medarbe
tare, så att det nu är 4 anställda i Ak
tivitetsfonden. Det har under året mot
tagits utdelningar från Idealfonden på i 
allt 470 tkr, som bokförts som intäkt.
 Årets resultat har förts över till 
det egna kapitalet, som härefter utgör 
4 965 tkr.

Avslutning
Årets resultat för 2008 måste för bådas 
vidkommande anses tillfredsställande, i 
synnerhet sett i ljuset av mottagna arv, 
bidrag och gåvor samt moderniseringen 
av institutets egendomar.
 Likaledes anses det tillfredsstäl
lande att det satts igång projekt, som 
det har avsatts medel till under tidigare 
år. Det är revisionens uppfattning att 
råden för bägge fonderna utför ett an
svarsfullt arbete och fullt ut lever upp 
till institutets ändamål.

REVISIONEN HAR ORDET

Kommentarer till  
årsrapporterna 2008
Av Linnea Weinreich och John Cubbin
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Huvudsiffror från räkenskapsåret 2008

Martinus Idealfond

RESULTATRÄKNING
Alla belopp i 1 000 DKK
 2008 2007
Intäkter
Bidrag och gåvor 3 186 1 509
Hyra 619 576
Räntor m.m.    663 669
Summa intäkter 4 468 2 754
Kostnader
Byggnader, lokaler 931 867
Personal 761 779 
Administration 519 414
Avskrivningar, räntor, 
    skatter    233 129 
Summa kostnader 2 444 2 189

Årets resultat 2 024 565
Avsatt till utdelningar 1 800 250
Överfört till eget kapital 224 315

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Mark och byggnader  
    m.m. 21 538 21 491
Värdepapper   9 432 9 445
Anläggningstillgångar 
    totalt 30 970 30 936
Omsättningsintäkter   4 407 4 624
Summa tillgångar 35 377 35 560

Skulder och eget kapital
Bundet eget kapital 27 037 26 813
Utdelningar 3 968 3 289
Annan skuld   4 372 5 458
Summa skulder och 
    eget kapital 35 377 35 560

Martinus Aktivitetsfond

RESULTATRÄKNING
Alla belopp i 1 000 DKK
 2008 2007
Intäkter
Förlag 887 819
Kurser 1 367 1 222
Uthyrning 1 262 1 346
Andra intäkter 483 822
Räntor m.m.    164 149
Summa intäkter 4 163 4 358

Kostnader
Förbrukning av varor 615 646
Lokaler 1 449 1 248
Personal 1 060 698
Administration 1 029 1 047
Avskrivningar, räntor, 
    skatt    216 224
Summa kostnader 4 369 3 863

Årets resultat -206 495

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Anläggningstillgångar 3 119 3 181
Omsättningstillgångar 2 614 2 694
Summa tillgångar 5 733 5 875

Skulder och eget kapital
Eget kapital 4 965 5 171
Skulder    768 704
Summa skulder och 
    eget kapital 5 733 5 875
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2008 var ett gott och aktivt år då vi 
erhöll ett kärkommet stöd på 3,2 miljo
ner DKK till institutets arbete. Stödet 
fördelade sig med 1 miljon DKK i form 
av gåvor och 2,2 miljoner i form av arv. 
Det är oerhört värdefullt att vi med 
stöd av dessa medel har kunnat föra 
vidare de många löpande aktiviteterna 
och samtidigt företa byggnadsrenove
ringar i Klint och dela ut ekonomiskt 
stöd till en rad projekt. Årets utdel
ningar uppgick i allt till 1,1 miljon DKK 
och omfattade bl.a. följande projekt och 
aktiviteter:
• Bokproduktion och utgivningar
• Översättningsprojekt
• Bevarande och digitalisering av ver

ken
• Registrering och inskanning av text 

och fotomaterial
• Vistelse i Klint för mindre bemed

lade utlänningar
• Informationsuppgifter
• Itlösningar och datorutrustning
• Möbler, inventarier och installatio

ner
På byggnadssidan kan särskilt nämnas, 
att vi i Klint fick ett studierum renove
rat och att vi företagit en modernisering 
av den övertagna byggnaden Fyrbakke
huset, som nu bl.a. rymmer rum samt 
mötes och kurslokal.

 För Aktivitetsfonden budgeterar vi 
så att det, sett över åren, ska vara en 
rimlig balans mellan intäkter och utgif
ter. Resultatet varierar dock från år till 
år; år 2007 fick vi ett överskott och år 
2008 blev det ett underskott på 200 000 
DKK. Medverkande till detta var en 
liten nedgång i fondens samlade intäk
ter, samtidigt som personalutgifterna 
har stigit, då vi i slutet av år 2007 fick 
möjlighet att anställa en extra medar
betare.
 Vi tackar ännu en gång för det 
givmilda stödet, som lägger grunden 
för att vi med tillförsikt kan se på den 
vidare ekonomiska utvecklingen. Vi 
ska nämna att 2008 var det första året 
med möjlighet att man i Danmark 
kan få avdrag på skatten för gåvor till 
Idealfonden. Det var inte alla våra 
danska gåvogivare som utnyttjade den 
möjligheten. Om ni önskar ett avdrag 
på skatten, ska ni bara komma ihåg att 
upplysa cprnumret till institutet, så 
kan vi inrapportera gåvorna till Skat
temyndigheten. Regeln är att man på 
självdeklarationen för 2009 totalt kan 
erhålla avdrag på 14 500 DKK till väl
görande ändamål, dock med förbehållet 
att endast gåvor på mer än 500 DKK 
räknas med.

Kommentarer till räkenskaperna för år 2008
av Martinus Instituts styrelse
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