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REVISIONEN HAR ORDET

Årsrapporterna 2009
Huvudsiffrorna från årsrapporterna 
2009 framgår här nedan. Vi gör er 
uppmärksamma på att det är fråga 
om ett utdrag ur de väsentligaste hu-
vudsiffrorna från årsrapporterna, och 
hänvisar till de officiella årsrapporterna 
för ytterligare specificering och fördjup-
ning. Vi såväl som institutet står gärna 
till tjänst 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 29 
mars 2010.
 Lägg märke till att i det följande 
anges alla belopp i hela tusentals kro-
nor, förkortat till tkr.

Idealfonden
Som framgår av räkenskapsutdraget 
har resultatet i Idealfonden utgjort tkr 
812 år 2009. Resultatet 2009 beror hu-
vudsakligen på att det under året har 
mottagits tkr 1 691 i bidrag och gåvor. 
 Resultatet på tkr 812 har överförts 
till bundet eget kapital, som därefter 
utgör tkr 27 849. Avsättningar som 
ännu inte utdelats utgör tkr 2 843 mot 
tkr 3 968 år 2008, då det utbetalades 
tkr 1 126 under året.

Kommentarer till  
årsrapporterna 2009
av Linnea Weinreich och John Cubbin

 Sedan 1 januari 2008 har Idealfon-
den varit godkänd enligt ”Ligningslo-
vens §8A”, vilket betyder att givaren 
har skattemässig avdragsrätt för gåvor 
som ges till Idealfonden, såvida gåvan 
utgör minst 500 DKK och högst 14 500 
DKK år 2010.

Aktivitetsfonden
Resultatet i Aktivitetsfonden har år 
2009 utgjort tkr 52. Resultatet beror 
huvudsakligen på att det under året 
har varit fler intäkter från undervis-
ning under hösten, samt från Terras-
sen. Det har mottagits utdelningar från 
Idealfonden för sammanlagt tkr 322, 
som bokförts som intäkt. 
 Årets resultat har överförts till eget 
kapital, som härefter utgör tkr 5 018.

Avslutning
Årets resultat för 2009 måste för båda 
fondernas vidkommande anses tillfreds-
ställande, särskilt sett i ljuset av de 
mottagna arven, bidragen och gåvorna 
samt den ökande aktiviteten. Likaledes 
är det tillfredsställande att det satts 
igång projekt, som det avsatts medel 
för under tidigare år. Det är revisionens 
uppfattning att råden för båda fonderna 
utför ett ansvarsfullt arbete och till 
fullo lever upp till institutets ändamål.
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Martinus Idealfond

ResultAtRäknIng
Alla belopp i 1 000 DKK
  2009 2008
Intäkter
Bidrag och gåvor 1 691   3 186
Hyra 634 619
Räntor m.m.    659 663
Summa intäkter 2 984 4 468

kostnader
Byggnader, lokaler 829 931
Personal 718 761
Administration 328 519
Avskrivningar, räntor,  
skatt    297 233
Summa kostnader 2 172 2 444

Årets resultat 812 2 024
Avsatt till utdelningar 0 1 800
Överfört till eget kapital 812 224

BAlAnsRäknIng 
tillgångar 
Mark och byggnader 
m.m. 21 771 21 538
Värdepapper   9 356 9 432
Anläggningstillgångar 
totalt 31 127 30 970
Omsättningsintäkter   4 338 4 407
summa tillgångar 35 465 35 377

skulder och eget kapital
Bundet eget kapital 27 849 27 037
Utdelningar 2 843 3 968
Annan skuld   4 773 4 372
summa skulder och 
eget kapital 35 465 35 377

Martinus Aktivitetsfond

ResultAtRäknIng 
Alla belopp i 1 000 DKK
  2009 2008
Intäkter
Förlag 941 887
Kurser 1 534 1 367
Uthyrning 1 306 1 262
Andra intäkter 413 483
Räntor m.m.    221 164
Summa intäkter 4 415 4 163

kostnader 
Förbrukning av varor 755 615
Lokaler 1 310 1 449
Personal 1 060 1 060
Administration 1 019 1 029
Avskrivningar, räntor,
  skatt    219 216
Summa kostnader 4 363 4 369
 
Årets resultat 52 -206

BAlAnsRäknIng
tillgångar 
Anläggningstillgångar 2 948 3 119 
Omsättningstillgångar 2 847 2 614
summa tillgångar 5 795 5 733 

skulder och eget kapital
Eget kapital 5 018 4 965
Skulder    777 768
summa skulder och 
eget kapital 5 795 5 733

Huvudsiffror från räkenskapsåret 2009
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När vi ser på siffrorna för 2009 kan vi 
inte vara annat än djupt tacksamma 
för det fortsatta stödet till institutets 
arbete. Beloppen från gåvor och arv 
var något mindre än under 2008, men 
år 2008 fick vi dels några mycket stora 
enskilda belopp i gåvor, dels var det vid 
utgången av 2009 två ej avslutade arv, 
som kommer att betalas ut under 2010. 
 Det är väsentligt att vi kontinuerligt 
kan fortsätta många löpande aktivite-
ter, varav en del är mycket långsiktiga. 
Årets utdelningar uppgick till samman-
lagt 1,1 miljoner DKK och omfattade 
bland annat följande projekt och aktivi-
teter: 
• Bokproduktion och -utgivningar 
• Översättningsprojekt 
• Bevarande och digitalisering av ver-

ken
• Registrering och inskanning av text- 

och fotomaterial
• Vistelse i Klint för utlänningar med 

svag ekonomi
• IT-lösningar och datorutrustning
• Möbler, inventarier och installatio-

ner
Inskanning av textmaterial betyder att 
vi nu har ocr-läst samtliga utgåvor av 
alla sju banden av Livets Bog. Enbart 
av band 1 har det kommit ut ytterligare 
10 utgåvor sedan den första år 1932. 
Vi har nu kommit så långt att vi på vår 
hemsida snart kan offentliggöra en to-
tal rättelselista för Livets Bog, band 1. 
De andra rättelselistorna kommer efter 
hand att löpande läggas ut. 
 På byggnadssidan kan särskilt 
nämnas att vi i Klint fått flera studie-
rum renoverade och håller på med en 
modernisering av bland annat två som-
marhus, Vendelbo och Stidsens hus. 

Kommentarer till räkenskaperna 2009
av Martinus Instituts styrelser

Vi har också fått fem nya hytter på 
campingplatsen. Därmed följer vi det 
förändrade mönstret hos våra gäster, 
nämligen färre antal som campar och 
ett större behov av bättre faciliteter. 
 För Aktivitetsfonden budgeterar vi 
med, sett över åren, att det skall vara 
en rimlig balans mellan intäkter och 
utgifter. Resultatet varierar dock från 
år till år, och år 2008 fick vi ett under-
skott och år 2009 blev det ett överskott 
på ca 50 000 DKK. Särskilt under som-
maren har vi i Martinus Center, Klint 
behov av mer arbetskraft, men driftsrä-
kenskapen ger oss inte mycket spelrum 
för detta. Konsekvensen av detta kan 
i slutändan betyda att om vi vill ha en 
bättre service så måste vi också titta 
på det mycket blygsamma prisnivån för 
exempelvis undervisningen och maten.
 En av de funktioner som gästerna 
är mycket glada över är restaurant 
Terrassen, som år 2009 utvidgade sin 
service till att erbjuda medarbetarna 
bespisning i form av frukost, lunch och 
middag till medarbetarpris. År 2010 
kommer vi att erbjuda den servicen till 
alla gäster. Detta kommer att skapa en 
större omsättning men kommer också 
att betyda en större arbetspress. Res-
taurangen inspirerar många människor 
till en mer human näring och kan ses 
som en viktig förpost till en värld där vi 
lever utan att dräpa djur.
 Vi tackar än en gång för det givmil-
da stödet, som är grunden för att vi kan 
se positivt på den vidare utvecklingen 
i ekonomin. Med avseende på gåvor 
arbetar vi på att det på vår hemsida 
blir möjligt att ge ett belopp i gåva med 
hjälp av kreditkort eller bestämma ett 
månatligt bidrag för en längre period.

Översättning: Mona Rehn Ekeback


