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MARTINUS INSTITUTS ÅRSRÄKENSKAPER

Varifrån kommer intäkterna?

Förlag och Kosmos

Undervisning och vistelser 
i Klint

Restaurang och kafé 

Arv och gåvor

Förvaltningsberättelse 2015 
Den positiva utveckling som vi upplev-
de under 2014 har fortsatt under 2015 
med framgångar i Martinus Center 
Klint och ett gott mottagande av boken 
Den eviga världsbilden, del 6, som gavs 
ut under våren 2015. Boken har sålt 
fint och eftersom boken innehåller de 
sista av Martinus 100 symboler, marke-
rar utgivningen av boken att samtliga 
Martinus symboler nu har getts ut. 
 Vi hade budgeterat för ett litet över-
skott för 2015, men måste konstatera 
ett negativt rörelseresultat på -533 000 
dkr efter avskrivningar som var på 
604 000 dkr. Efter räntor och skatter, 
inklusive en förarglig värdeminskning 
på vårt obligationsinnehav -510 000 
dkr, avslutar vi med ett sammanlagt 
underskott på -780 000 dkr för 2015.
 Det är inte ett tillfredsställande 
resultat, och orsaken kan dels återfin-
nas i ovannämnda värdeminskning på 
vårt obligationsinnehav, dels i att ut-
betalningen av ett större arv, på grund 
av komplikationer vid avyttrandet av 
boets egendom, blev försenad och inte 
kom med i räkenskapsåret 2015.

Martinus Center Klint
Vi kan glädja oss åt en fin ökning 
vad gäller alla aktiviteter i Klint, 
och således uppvisar räkenskaperna 
en framgång för både ferievistelser, 
uthyrning till grupper, kurser, kafé och 
restaurang.
 I april månad invigdes Café Klint, 
som är nyinrättat i det gamla maga-
sinrummet i receptionsbyggnaden. 
Ombyggnaden till kafé har varit ett 
större projekt, med isolering av golv, 
väggar och vind. Nya fönster och dörrar 
både fram och bak, flyttning av väggar 
inne i receptionen och mycket mer. 
Kaféet har blivit mycket populärt och 
har fördubblat sin omsättning efter att 
det fick egna lokaler. 
 Av större förbättringsarbeten i Klint 
kan vi nämna nya dörrar i föredrags-
salen, inredandet av 3 nya fina badrum 
i Paviljong B samt en flytt av magasin-
rummet till änden av receptionen. 
Dessutom inredde vi en videostudio 
vid föredragssalen, och har nu en helt 
modern studio med inspelnings- och 
redigeringsutrustning.
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Donationer under 10 år
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Martinus Institut
Institutet arrangerade i november 
en konferens om ekonomi, hållbar 
utveckling och Martinus världsbild. 
Konferensen var utsåld och de många 
deltagarna hade en stor behållning av 
den. Syftet med konferenserna på Mar-
tinus Institut och på Martinus Center 
Klint är att skapa dialog mellan andliga 
och kulturella strömningar i samtiden 
och Martinus analyser. Konferenserna 
planeras fortsätta under de kommande 
åren som en viktig del av framtidens 
förmedling av kosmologin. 
 Under hösten 2015 påbörjade vi en 
större utvändig renovering av Martinus 
Institut, där alla fasader, fönster, ga-
rage, muren framför institutet, trappan 
och trädgården m.m. ska få en större 
översyn. Dessutom ska taket bytas ut 
eller renoveras. 
 Tack vare nyutgivningen har bokför-
säljningen varit en framgång, medan 
tidskriften Kosmos dessvärre fortsätter 
sin nedåtgående utveckling. 

Tack till många givmilda bidrags-
givare och frivilliga medarbetare 
Ett stort och varmt tack till alla er som 
har arbetat som frivilliga medarbetare i 
Klint och på Martinus Institut. Er ena-
stående hjälp har alltsedan Martinus 
tid varit det bärande elementet både i 
Klint och på institutet. Ett stort tack 

även till de många givmilda bidrags-
givarna, utan vars hjälp institutets 
ekonomi inte hade kunnat gå ihop.

Inbetalning av skuld
Räntespannet mellan ränteintäkter 
från obligationsbehållningen och ränte-
utgifter på vår kassakredit och priori-
tetslån, som utgör sammanlagt 5 milj. 
dkr, har under de senare åren vuxit i 
negativ riktning, varför vi beslutade att 
lösa lånen genom att minska innehavet 
av obligationer. Detta skedde i mitten 
av 2015, och kommer att ha full verkan 
från 2016, då vi åter förväntar oss ett 
positivt räntenetto.

IT och internet
Under 2015 har vi fortsatt att förbättra 
IT och internet i Klint, så att vi nu 
har 100 Mb fibernät både i Klint och 
på Martinus Institut. Dessutom har vi 
anskaffat en online medieserver, som 
ska hantera videofilmer, foton och före-
drag för att användas till undervisning, 
webbplatsen, tidskriften Kosmos, m.m.

Förväntningar inför framtiden 
Vi hoppas att intresset för Martinus 
kosmologi fortsätter att växa, så att vi 
även under 2016 får en fin säsong både 
i Klint och på Martinus Institut, med 
riktigt många nya kursdeltagare och 
frivilliga medarbetare. 
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Årsredovisningen 2015
De viktigaste siffrorna från årsredo-
visningen 2015 framgår nedan. Vi vill 
uppmärksamma er på att det handlar 
om ett utdrag av de mest väsentliga 
siffrorna från årsredovisningen, och 
hänvisar till den officiella årsredovis-
ningen för ytterligare specifikation och 
fördjupning. Vi såväl som Martinus 
Institut står även gärna till förfogande 
för att svara på frågor eller kommen-
tarer angående räkenskaperna. Vi kan 
upplysa om att vi har försett årsre-
dovisningen med revisors underskrift 
utan förbehåll eller kompletterande 
information den 12 maj 2016.
 Resultatet har under 2015 uppgått 
till -780 tkr1. Året har i väsentlig grad 
påverkats av en negativ kursreglering 
av värdepapper med 511 tkr. Därutöver 
har resultatet påverkats av att det 
under året har mottagits 1 640 tkr i 
arv och gåvor jämfört med förra årets 
2 983 tkr. Samtidigt har det dock skett 
en ökning av aktiviteterna, och därmed 
en ökad omsättning från såväl föredrag 
och kurser som från förlagsverksamhet. 

REVISORN HAR ORDET

Kommentarer till 
årsredovisningen 2015
av Linnea Weinreich, Trekroner Revision A/S

 Inom ramen för fondens syfte har 
anslag givits med 556 tkr. Det egna 
kapitalet utgör härefter 32 080 tkr.
 Martinus Institut har godkänts 
enligt den danska Ligningslovens 
§8A, vilket betyder att det för danska 
personer, som önskar skänka gåvor, 
ges ett skattemässigt avdrag för gåvor 
som ges till fonden med upp till 15 200 
tkr årligen (2016). För att uppnå detta 
avdrag ska givaren uppge sitt danska 
cpr-nr när gåvan ges. 

Avslutning
Årets resultat för 2015 måste anses ac-
ceptabelt, sett i ljuset av mottagna arv, 
bidrag och gåvor. Det anses tillfreds-
ställande att det har skett en ökning av 
aktiviteterna och en ökad omsättning 
från föredrag och kurser. 
 Det är revisionens uppfattning att 
rådet utför ett ansvarsfullt arbete och 
lever upp till Martinus Instituts syfte. 

Not
1. Alla siffror anges här i danska tusen 

kronor (övers. anm.).
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Resultaträkning 1 januari – 31 december 2015

  2015  2014
Martinus Institut
Förlag  424 724  228 615
Tidsskriften Kosmos  380 135  435 673
Undervisning  117 418  101 100
Nettoomsättning  922 277  765 389

Martinus Center Klint
Undervisning och vistelser  2 546 586  2 224 728
Restaurang och kafé  1 051 052  851 551
Nettoomsättning  3 597 638  3 076 279

Arv och gåvor  1 640 190  2 982 837
Sammanlagda intäkter  6 160 105  6 824 505
Varuförbrukning  -1 075 197  -1 096 761
Täckningsbidrag  5 084 908  5 727 744

Administrationsomkostnader  -3 590 073  -3 607 135
Fastighetsomkostnader  -1 423 524  -1 259 606
Avskrivningar  -604 030  -558 560
Rörelseresultat  -532 719  302 443

Finansiella intäkter  313 986  596 415
Finansiella kostnader  -758 430  -312 555
Resultat före skatt  -977 163  586 303
Skatt på årets resultat  197 000  -158 000
Årets resultat  -780 163  428 303
Förslag til resultatdisponering
Anslag  555 993  698 228
Överfört i ny räkning  -1 336 156  -269 925
  -780 163  428 303

Anslag  2015  2014 
Översättning  14 373  76 494
Redaktion och återupptryckning  112 152  117 124
Bokutgivningar och Kosmos  152 300  165 295
Arkiv och biografi  226 868  115 996
IT och administrativa projekt   22 100  162 865
Martinus barndomshem  20 000  50 000
Uthyrning i Martinus Center  8 200  10 455
Sammanlagda anslag  555 993  698 229
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Alla belopp i dkr.

Balansräkning per 31 december

Tillgångar  2015  2014
Tomt och byggnader  22 877 717  23 161 188
Maskiner och inventarier   592 289  351 718
Materiella anläggningstillgångar  23 470 006  23 512 906
Summa anläggningstillgångar  23 470 006  23 512 906

Lager  1 869 907  1 370 412

Kundfordringar  160 144  425 087
Interimsfordringar  105 406  51 041
Kortfristiga fordringar  265 550  476 128

Värdepapper  6 748 415  11 851 438
Likvida medel  611 002  1 308 969
Summa omsättningstillgångar  9 494 874  15 006 947
Summa tillgångar  32 964 880  38 519 853

Eget kapital och skulder
Grundkapital  4 300 000  4 300 000
Balanserat resultat  27 779 649  29 115 805
Summa eget kapital  32 079 649  33 415 805

Avsättning till uppskjuten skatt  0  197 000
Avsättningar  0  197 000

Skuld inteckningslån  0  1 641 859
Skuld till banker  0  2 122 452
Summa långfristiga skulder  0  3 764 311

Kortfristiga lån  78 663  180 000
Leverantörsskulder  164 734  302 901
Övriga kortfristiga skulder  431 159  360 592
Interimsskulder  210 675  302 244
Summa kortfristiga skulder  885 231  1 145 737
Summa skulder  885 231  4 910 048
Summa eget kapital och skulder  32 964 880  38 522 853
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