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och hans analyser. I kraft av de stora 
svängningarna i våra intäkter, är vi 
tvungna att acceptera enskilda år med 
underskott och i stället anpassa vår 
ekonomi utifrån ett längre perspektiv. 

Intäkter från Martinus Center 
Klint
Martinus Center Klint skapar 40–45 % 
av intäkterna inom Fonden Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut och är 
således viktigt för institutets samlade 
ekonomi. Vi har därför under de senas-
te åren haft stort fokus på att förbättra 
upplevelsen när man besöker Klint, 
vare sig man är kursdeltagare, gäst 
eller frivillig medarbetare. Fokus har 
varit att skapa mer öppenhet omkring 
centret och om Martinus kosmologi, 
som vi gärna vill göra tillgänglig för så 
många som möjligt. Därför har vi återi-
gen etablerat uthyrning under ferier 
och för retreatvistelser, och öppnar upp 
för uthyrning till grupper, liksom vi har 
fördubblat antalet öppningsdagar på 
restaurang Terrassen som nu har öppet 
under alla kurs- och föredragsdagar. År 
2015 etablerade vi vårt nya café, som 

Sammanfattning
För andra året i rad måste vi kon-
statera ett negativt resultat. Vi hade 
budgeterat med ett litet överskott, men 
dessvärre blev resultatet ett nettoun-
derskott på 810 225 dkr efter avskriv-
ningar. Det är inte tillfredsställande, 
men ekonomin inom Fonden Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut är mycket 
beroende av gåvor och arv, och det lig-
ger i sakens natur att det betyder stora 
svängningar i intäkter från år till år. 
Den konkreta orsaken till det negativa 
resultatet ska bland annat hänföras 
till att ett arvsärende i slutändan gav 
en väsentligt mindre utbetalning än 
förväntat. Dessutom upplevde vi en 
besvikelse vad gäller utvecklingen i 
intäkter från våra kursaktiviteter. 
 Det är vår uppgift att driva och 
utveckla Martinus Institut så att vi – 
även på lång sikt – på bästa möjliga 
sätt kan lösa de uppgifter som Marti-
nus Institut har till ändamål att utföra, 
nämligen att bevara och utge Martinus 
verk, undervisa om detta samt förmedla 
vetande och kunskap om Martinus 
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har skapat en stämningsfull och social 
miljö runt i receptionsområdet. 
 Den absolut viktigaste av aktivite-
terna i Klint är dock undervisningen, 
men dessvärre har deltagandet på våra 
kurser minskat under de senaste åren. 
Således måste vi under 2016, på grund 
av få anmälningar, ställa in en del av 
våra vår- och höstkurser, liksom även 
deltagandet i sommarkurserna var 
under förväntan. Sedan år 2010 har 
vi upplevt en samlad minskning på ca 
25 % (2016 års priser) på kursaktivite-
terna i Klint. 
 Trots de fallande intäkterna från 
kurserna, har vi varit i stånd att bevara 
den samlade omsättningen någorlunda 
konstant under perioden. Det beror 
på att de fallande kursintäkterna har 
vägts upp av en ökning vad gäller de 
övriga aktiviteterna i Klint, såsom 
uthyrning till ferie- och retreatvistelser, 
den vegetariska restaurangen och 
kaféet samt inbetalningar från frivilliga 
medarbetare för kost, uppehälle och 
undervisning. Här nedan återfinns 
en översikt över hur intäkterna har 
utvecklats under de senare åren. 

Det frivilliga arbetets ovärderliga 
betydelse
Värdet av det frivilliga arbetet framgår 
inte av räkenskaperna, men det är givet 
att om vi skulle ha haft utgifter för att 
avlöna medarbetare och hantverkare i 
stället, så skulle driften aldrig ha gått 
runt. Vi är därför mycket tacksamma 
för den stora insatsen som genomförs 
av så många. Kombinationen av 
praktiskt frivillligt arbete, trevlig social 
samvaro och undervisning i Martinus 
kosmologi, har blivit mycket populär. 
På våra tre årliga arbetsveckor i Mar-
tinus Center i Klint, det vill säga påsk, 
juni före sommarsäsongen samt under 
höstferierna, har det ofta varit mer 
än 100 frivilliga medarbetare. Under 
sommarens sex veckokurser arbetar 

allt som allt ungefär 300 frivilliga med 
undervisning, restaurangen, kaféet, 
städning, reception och mycket mer. 

Gåvor och arv är en betydande del 
av intäkterne 
Liksom det frivilliga arbetet är en 
nödvändighet, utgör även gåvor och 
arv en väsentlig del av intäkterna och 
kan inom de nuvarande ekonomiska 
ramarna inte undvaras. Så därför vill vi 
också rikta ett stort tack till de många 
givmilda människor som stöttar oss, 
både inom landet och från utlandet. 

En blick framåt
Martinus barndomshem i Sindal
Martinus barndomshem ägs av Sam 
Zinglersens Fond (eget kapital drygt 3 
milj. dkr.) Fondens viktigaste tillgångar 
är bundna och består av egendomen 
samt obligationer. Fondens intäkter är 
begränsade, och den mest väsentliga 
delen utgörs av tillskott i form av an-
slag från Fonden Martinus Åndsvidens-
kabelige Institut, som under de senaste 
10 åren har stöttat med sammanlagt 
310 000 dkr.
 Det finna inga utsikter att fondens 
ekonomi skulle förbättras under de 
kommande åren, snarare tvärtom, 
då betydande underhållsarbeten 
kommer att bli nödvändiga. För att 
säkra bevarandet av barndomshem-
met för eftervärlden, har styrelserna 
i Sam Zinglersens Fond och Fonden 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
dryftat situationen och kommit fram 
till att den bästa lösningen är en 
sammanslagning av de två fonderna. 
De två fondernas styrelser har därför 
gemensamt beslutat om att ansöka hos 
de danska fondsmyndigheterna (motsv. 
Kammarkollegiet) om tillstånd för en 
sammanslagning med verkan från och 
med den 1 januari 2017. I skrivande 
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Resultaträkning 1 januari – 31 december 2016

  2016  2015
Martinus Institut   
Förlag och tidskriften Kosmos  613 052  804 859
Undervisning  140 221  117 418
Nettoomsättning  753 273  922 277

Martinus Center Klint
Undervisning och vistelser  2 459 704  2 546 586
Restaurang och kafé  1 035 067  1 051 052
Nettoomsättning  3 494 771  3 597 638
   
Arv och gåvor  1 673 923  1 640 190
Summa intäkter  5 921 967  6 160 105
Varuförbrukning  -1 237 141  -1 075 197
Täckningsbidrag  4.684.826  5.084.908
    
Administrationsomkostnader  -3 774 198  -3 590 073
Fastighetsomkostnader  -1 540 370  -1 423 524
Avskrivningar  -578 936  -604 030
Summa rörelsekostnader  -5 893 504  -5 617 627
Rörelseresultat  -1 208 678  -532 719
   
Finansiella intäkter  434 296  313 986
Finansiella kostnader  -35 843  -758 430
Resultat före skatt  -810 225  -977 163
Skatt på årets resultat  0  197 000
Årets resultat  -810 225  -780 163

Förslag till resultatdisposition   
Anslag  512 116  555 993
Överfört resultat  -1 322 341  -1 336 156
  -810 225  -780 163
   

Årets anslag
   2016  2015
Bevarande av Martinus barndomshem  40 000  20 000
Bevarande och utgivande av Martinus verk 337 516  278 825
Förmedling av kunskaper om Martinus verk 134 600  226 868
It och administrativa projekt  0  22 100
Vistelser i Martinus Center  0  8 200
Anslag totalt  512 116  555 993
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Balans 31 december

Tillgångar  2016  2015
   
Mark och byggnader  22 714 852  22 877 717
Maskiner och inventarier  580 988  592 289
Materiella anläggningstillgångar  23 295 840  23 470 006
Summa anläggningstillgångar  23 295 840  23 470 006
   
Varulager  1 958 599  1 869 907
Fordringar  195 289  265 550
Värdepapper  5 863 432  6 748 415
Likvida medel  791 571  611 002
Summa omsättningstillgångar  8 808 891  9 494 874
Summa tillgångar  32 104 731  32 964 880
   
Skulder   
Insatt kapital  4 300 000  4 300 000
Balanserat resultat  26 457 308  27 779 649
Summa eget kapital  30 757 308  32 079 649
    
Långfristiga lån  0  0
   
Kortfristiga lån  494 734  78 663
Leverantörsskulder  237 849  164 734
Övriga skulder  391 175  431 159
Interimsposter  223 665  210 675
Summa kortfristiga skulder  1 347 423  885 231
Summa skulder  1 347 423  885 231
   
Summa eget kapital och skulder  32.104.731  32.964.880

stund avvaktar man fondsmyndigheter-
nas godkännande. 

Martinus Instituts anpassning till 
framtiden 
Vi har de senaste åren genomfört en 
förnyelse av vårt arbetssätt och vårt 
it-system. Vi har etablerat en snabb in-
ternetförbindelse och en webbplattform, 
som av naturliga skäl har belastat eko-
nomin under de senaste åren, men så 

är vi också väl rustade för att lösa våra 
uppgifter under en lång tid framöver. 
 Dessutom har vi använt resurser på 
en grundlig korrekturgenomgång av 
verket. Hela verket har nu digitalise-
rats på danska och den danska utgåvan 
av de stora böckerna har tryckts upp 
igen i hardcover-kvalitet. Under våren 
2017 avslutades det stora arbetet med 
att optimera och digitalisera symbo-
lerna, så att alla nu föreligger i en ny, 
hög kvalitet. 
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Fokus på förnyelse av 
förmedlingen
Samtidigt med att vi världen över 
upplever ett växande intresse för livets 
förståelse och en ny växande öppenhet 
för existensen av en andlig värld, även 
hos individer inom de etablerade ve-
tenskaperna, är det tankeväckande att 
deltagandet på våra kurser och intres-
set för tidskriften Kosmos samtidigt är 
på nedgång. Detta faktum är något som 
alla involverade i verksamheten för en 
kontinuerlig diskussion om, med syftet 
att gemensamt finna nya möjligheter 
för att skapa tidsenliga och intressanta 

undervisningsformer i Martinus kosmo-
logi. 
 Glädjande nog har våra konfe-
renser haft riktigt många deltagare. 
Konferenserna har hållits sedan 2014, 
på Martinus Institut och i Klint, med 
syftet att skapa dialog mellan andliga 
och kulturella strömningar i samtiden 
och Martinus analyser.
 Det görs hela tiden ett utveck-
lingsarbete för att ta fram nya former 
för förmedling utöver de nuvarande 
formerna och för att finna nytt innehåll 
och nya teman, varav vissa redan åter-
finns i 2017 års program. 

Kommentarer till  
årsredovisningen 2016
av Linnea Weinreich, Trekroner Revision A/S

Årsredovisningen 2016
De viktigaste siffrorna från årsredo-
visningen 2016 framgår ovan. Vi vill 
göra er uppmärksam på att det här rör 
sig om ett utdrag av de väsentligaste 
siffrorna från årsredovisningen, och 
hänvisar till den officiella årsredovis-
ningen för ytterligare specifikation och 
fördjupning. Likaså står både vi och 
Martinus Institut gärna till förfogande 
för besvarande av eventuella frågor 
eller kommentarer till räkenskaperna. 
Vi kan upplysa om att vi har försett 
årsredovisningen med revisorernas 
namnteckning den 24 mars 2017 utan 
förbehåll eller kompletterande informa-
tion.
 Resultatet har år 2016 utgjort 
-810 000 dkr. Året har påverkats av en 

nedgång i intäkter, däribland en minsk-
ning av bokförsäljningen samt föredrag 
och kursverksamhet. Det hänvisas till 
beskrivning av aktiviteterna i styrel-
sens förvaltningsberättelse.
 Det har under året delats ut 512 000 
dkr i anslag utifrån fondens syfte. Eget 
kapital utgör härefter 30 757 000 dkr. 
 Martinus Institut är godkänt utifrån 
Ligningslovens § 8A, vilket betyder att 
det för givaren finns ett skattemässigt 
avdrag för gåvor som ges till fonden, 
med upp till 15 600 dkr årligen (2017). 
För att få detta avdrag ska givaren 
upplysa om sitt danska personnummer 
(cpr-nr) när gåvan skänks.
 Det är revisorernas uppfattning att 
rådet utför ett ansvarsfullt arbete och 
fullt ut uppfyller institutets syfte. 


