
INSTITUTTETS ARSREGNSKAB 

Revisionen har ordet 
Kommentarer til årsrapporterne 2005 

M Linnea Weinreich og John Cubbin 

Trekroner Revision A/S 
I forbindelse med et glidende generati
onsskifte af Finn Bentzens Revisions
institut har vi fra regnskabsåret 2005 
overtaget revisionen af de to fonde hos 
Martinus Institut. 

Vi er 22 engagerede medarbejdere, 
heraf 20 revisorer med bred faglig og 
teoretisk baggrund, der betjener kunder 
over hele landet. U d over kunder så som 
enkeltmandsvirksomheder og selskaber, 
beskæftiger vi os meget med forskel
lige typer af fonde og foreninger. Vi har 
således gennem mere end 20 år opnået 
et bredt teoretisk og fagligt kendskab til 
fonde og foreninger med almennyttige 
formål. Vi ser frem til et godt samar
bejde med Instituttet. 

Årsrapporterne 2005 
Hovedtallene fra årsrapporterne frem
går nedenfor. Vi gør opmærksom på, at 
der er tale om et uddrag af de væsent
ligste hovedtal fra årsrapporterne, og 
henviser til de officielle årsrapporter 
for yderligere specifikation og uddyb
ning. Ligesom vi såvel som Instituttet 
gerne står til rådighed for besvarelse, 
såfremt der måtte være spørgsmål eller 
kommentarer til regnskaberne. Vi kan 
oplyse, at vi har forsynet begge årsrap
porter med en revisionspåtegning uden 
forbehold eller supplerende oplysninger 
den 21. april 2006. 

Idealfonden 
Som det fremgår af regnskabsuddraget 
har resultatet i Idealfonden udgjort t.kr. 
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540 i 2005 mod t.kr. 1.914 i 2004. Det 
lavere resultat i 2005 skyldes hovedsa
gelig, at der er modtaget t.kr. 1.135 min
dre i bidrag og gaver i 2005 end i 2004. 
Herudover er der i 2005 anvendt midler 
til videoproduktion, bevaring af fore
drag på cd'er samt diverse edb-udgifter. 
Samtidig blev der i 2005 anvendt en del 
midler til reparation og vedligeholdelse 
såvel på Mariendalsvej som i Klint. 

M resultatet på t.kr. 540 er der foretaget 
uddelinger med t.kr. 520, hvorefter t.kr. 
20 overføres til den bundne egenkapital, 
der herefter udgør t.kr. 26.257. Hensæt
telser, der endnu ikke er uddelt, udgør 
t.kr. 3.292. 

Aktivitetsfonden 
Resultatet i Aktivitetsfonden har i 2005 
udgjort t.kr. 245 mod t.kr. -6 i 2004. Det 
forbedrede resultat skyldes bl.a., at der 
i 2005 er modtaget bidrag, arv, gaver og 
uddelinger på i alt t.kr. 509. Årets re
sultat er overført til egenkapitalen, der 
herefter udgør t.kr. 4. 723. 

Mslutning 
Årets resultat for 2005 må for begge 
fondes vedkommende anses for tilfreds
stillende, særligt set i lyset af færre 
modtagne arv, bidrag og gaver end året 
før. Det er revisionens opfattelse, at be
styrelserne for begge fonde udfører et 
ansvarsfuldt arbejde og fuldt ud lever op 
til Instituttets formål. 
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Hovedtal fra årsregnskabet 2005 

Martinus Idealfond Martinus Aktivitetsfond 

RESULTATOPGØRELSE 2005 2004 RESULTATOPGØRELSE 2005 2004 
t.lrr. t.kr. t.kr. t.kr. 

Indtægter Indtægter 
Bidrag og gaver 1.147 2.282 Forlag 976 902 
Leje 600 600 Kurser 945 871 
Renter mv. 848 892 Udlejning 1.278 980 
Indtægter i alt 2.595 3.774 Andre indtægter 509 226 
Omkostninger Renter mv. 188 205 
Bygninger, lokaler 940 809 Indtægter i alt 3.896 3.184 
Personale 592 561 
Administration 463 341 Omkostninger 
Mskrivn., renter, skat 60 149 Vareforbrug 596 711 
Omkostninger i alt 2.055 1.860 Lokaler 1.096 997 

Personale 845 629 
Årets resultat 540 1.914 Administration 939 781 
Hensat til uddelinger 520 858 Mskrivn., renter, skat 175 71 
Overført til egenkapital 20 1.056 Omkostninger i alt 3.651 3.190 

BALANCE Årets resultat 245 -6 
Aktiver 
Grunde og bygninger mv. 18.100 17.751 BALANCE 
Værdipapirer 9.601 9.354 Aktiver 
Anlægsaktiver i alt 27.701 27.105 Anlægsaktiver 3.028 3.025 
Omsætningsaktiver 5.741 5.902 Omsætningsaktiver 2.086 1.579 
Aktiver i alt 33.442 33.007 Aktiver i alt 5.114 4.604 

Passiver Passiver 
Bunden egenkapital 26.257 26.237 Egenkapital 4.723 4.478 
Uddelinger 3.292 3.388 Gæld 391 126 
Anden gæld 3.892 3.382 Passiver i alt 5.114 4.604 
Passiver i alt 33.442 33.007 

Økonomisk kommentar 

M Instituttets bestyrelser 

Regnskabet for 2005 viser, at vi fortsat 
kan glæde os over en god udvikling i 
økonomien for Instituttets to fonde. 

Idealfonden modtog i dette år ca. 1,1 
mio. kr. i gaver og arv, og de har bidraget 
godt både til det løbende arbejde med 
værkerne, information, undervisning og 
bygningsvedligehold og til støtte for en 
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række særlige aktiviteter. Der er bl.a. 
ydet støtte til nye bogudgivelser i ind-
og udland, et prøvenummer af Kosmos, 
oversættelser, arbejdet med de elektroni
ske udgaver af værkerne, et filmprojekt 
og kursusophold i Klint for udenlandske 
interesserede. Derudover er en del kur
susboliger i Klint blevet renoveret og der 
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er foretaget div. fornyelser i inventar og 
installationer inkl. nyt it-udstyr. Årets 
løbende driftsudgifter til ejendomme, ad
ministration og løn mv. udgjorde for de 
to fonde tilsammen ca. 4 mio. kr. 

Vi håber, at den positive økonomiske 
udvikling vil fortsætte, så Instituttet får 
mulighed for at løse en række af de op
gaver, der står på vente- og ønskelisten 
for de kommende år. I 2006 gennemfører 
vi bl.a. den længe tiltrængte moderni
sering af Instituttets ejendom på Mari
endalsvej og udskifter det gamle værk
stedshus i Klint med en ny værksteds
og servicebygning. Disse fornyelser er 
en investering i fremtiden, idet vi nu 
får mulighed for at modtage Instituttets 
gæster, kursister og frivillige medarbej
dere i mere tidssvarende, lyse og venlige 

lokaler samtidig med, at de frivillige 
håndværksmedarbejdere i Klint får de 
nødvendige faciliteter til deres arbejde 
med udbygninger, renoveringer og vedli
geholdelse i centret. 

Vi har indledt samarbejde med revi
sionsfirmet Trekroner Revision A/S, der 
præsenterer sig med en regnskabskom
mentar i dette nummer. Baggrunden er, 
at der gennemføres et generationsskifte 
hos Finn Bentzens Revisionsinstitut. 
Finn Bentzen har selv været tilknyttet 
Instituttet som revisor i hele 35 år og 
fortsætter nu med særlige opgaver. Vi 
benytter lejligheden til at sige tak til 
Finn og hans medarbejdere for deres 
omfattende indsats indtil nu og hilser 
Trekroner Revision velkommen. 

Om humor, forståelse, medfølelse, 
tilgivelse og- penge! 

Humor er en læremester i tolerance, og humoristen, som møder tin
gene med et smil, eller måske et suk, har lettere ved at trække på 
skuldrene end ved at udtale en fordømmelse. Han moraliserer ikke, 
han lader sig nøje med at forstå, og det er ingen usandhed, at for
ståelse betyder medfølelse og tilgivelse. 

Jeg har opdaget, at penge er som en sjette sans, uden hvilken man 
ikke får det rette udbytte af de andre fem. 

Begge citater afW. Samerset Maugham (Mit livs mosaik) 
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