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Fd rua ltn i n gs berdtte

lse

Styrelsen for Stiftelsen Martinus Kosmologi, 813600-1073, fAr hdrmed avge 6rsredovisning

fil

2016.

Verksamhet
Stiftelsens dndamil dr att sprida kunskap om forfattaren Martinus v€irldsbild och frdmja
and lig-vetenskaplig forskning.

Styrelsen har haft fiiljande sammansdttning:
Henrik Sundstr6m, ordforande, firmatecknare
Pernilla Rosell Steuer, vice ordforande, firmatecknare
Solveig Nord, ledamot
Ulf Mohlander, ledamot
Gdran Lundgren, ledamot
Styrelsen har haft 4 styrelsemOten, forutom kontakter via e-mail och telefon.
StyrelseledamOter, foredragshillare och kursledare och intresserade av Martinus Kosmologi
har trdffats under 6ret och diskuterat Stiftelsens verksamhet med fOredrag, kurser och
studiecirklar samt framtida planer.
Utsdndning av program har gjorts vid

tvi

tillfdllen under 6ret, infOr

vir-

resp. h6stterminerna.

Under iret har Stiftelsen fitt ekonomiskt stOd frAn 1 1 person er (12 personer hr 2015).
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla givogivare.
Alla som 6nskar, fir sig tillsdnt Arsredovisningen.
PA Fjallgatan 23 B i Stockholm hyr Stiftelsen ett rum, som anvdnds frdmst f6r studiecirklar,
kurser och foredrag samt styrelsemOten.

Fastighetsforvaltare for Stiftelsens fastighet p6 Lidingo (Trasthagen 3, 5 och 7) dr Henrik Sundstrom
med bistind av Ulla Eriksson, Leif Rislund och Jan Stattin.
Ruth Westerlund (Trasthagen 5) har utfort vissa lokala uppdrag avseende fastigheten.
Elisabeth Hollm6n (Trasthagen 7) har bistAtt med grdsklippning, blomskotsel och div andra
tr€idg6rdsarbeten.
En av byggnaderna (Trasthagen 7) anvdnds av Stiftelsen f6r undervisningsdndamil, Ovriga byggnader
dr uthyrda.
Firma Trendex har anlitats fOr diverse reparationsarbeten.
Stiftelsen har samarbete med Martinus Center Eker6, som ocksd ordnar foredrag och kurser.
Allt arbete utfors ideellt och inga lOner eller ersdttningar har under iret utgAtt till medarbetare,
styrelse eller n6gon annan. Stiftelsen har under 6ret inte haft nigon anstdlld.
Bokutgivning sker pA Stiftelsens heldgda aktiebolag, Varldsbild F6rlag AB. Ulf Sandstrom, VD,
har oavlonad skdtt hela f6rlagets verksamhet. www.varldsbild.se, redaktion@varldsbild.se.
ISTRATIVA OCH OVRIGA ARBETSU PPGI FTER
OCh BANKHANTERING: HCNTiK SUNdStToM.
- HEMSIDA (www martinus.se): Micael Soderberg och Pernilla Rosell Steuer.
- ADRESSREGISTER: Henrik SundstrOm.
. GAVOREGISTER OCH UTSKICK AV PG-KORT: HENT|K SUNdStTOM.
. SAMMANSTALLNING AV PROGRAMUPPGIFTER: LArS OStNdS, PETNiIIA ROSEII StEUEr,
Micael S6derberg, m fl.
- LAYOUT AV PROGRAM: Ann Westlund.
. AKTIVITETSUPPGIFTER TILL FACEBOOK: Pernilla ROSEII StEUEr.
-VIDEOINSPELNING av foredrag har ifdrsta hand gjorts av Micael Soderberg,
som ocksi redigerat materialet innan uppldggning p6 ndtet.
- Podcasting (POD) har gjorts av i forsta hand Pernilla Rosell Steuer och Lars Palerius,
som intervjuat olika personer inom kosmolog in. Micael SOderberg har bist€ttt.
- MFF (Martinus Fria Forum) dr ett dikussionsforum fOr frigor med anknytning till Martinus kosmologi.
- MFB (Martinus Fria Blogg) liksom MFF hanteras ifOrsta hand av Micael Soderberg.
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FoREDRAG (tNKL TNTRODUKTTONSFoREDRAG), SEMINARIER, KURSER - FJALLGATAN 23B
Anders Brdnngird'.7l5
Anne KUlper: 1213,
Anne Pullar: 1415, 22110
Agneta Oreheim: 9/4
Bo Edvinsson. 29110
Eva Gusmark: 17lg
Gunnar Martin Aronsson 3014
Gunnar Fernlund: 26111
Johan Wretman. 2718
Karin Jansson: 2414
Kurt Gramm: 10/9
Lars Malmgren.24lg
Lars Palerius. 27 /,8, 19111
Lars Ostnds: 20/8, 19111
Olav Johansson. 21/,5, 319
Ole Therkelsen: 1614, 1714
Paulina Fredrikss on. 27 12
Pernif la Rosell Steuer: 513,27l,8, 19111
Rune Ostensson 1312, 12111
Sofie Ericsson: 2/4
Solveig Langkilde . 3OI1
Sdren Grind: 9/10
Ulf Sandstr6m: 612, 15110
STUDIECIRKLAR - FJALLGATAN 23 B
Birgit .Lilja: Den idealiska fodan, Vdrldsfredens skapelse
Lars Ostnds: Den intellektualiserade kristendomen (DlK), Symbolbok 6
Solveig Nord: Symbolbok 6. Den intellektualiserade kristendomen (DlK)
TERMINSAVSLUTNING - 10112. Upplaisningar och musik- och singframforanden samt mingel Fjailfgatan 23 B. Pernilla Rosell Steuer, Lars Palerius, Micael S6derberg, Lars Ostnds.
Andrew Brown bidrog med Cellospel.
Stiftelsens resultat och stdllning i Ovrigt framgir av efterfdljande resultat- och balansrdkning med p

tillaiggsupplysningar.
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Resultatrdkning
Belopp i kr

Nof

201 6-01 -01-

2016-12-31

Nettoomsdttning
Ovriga rorelseintdkter

R6relseresultat

201

*12-31

201 6

201 5

78 900

54 065
173 539
227 604

179 030

257 930
Direkta kostnader
Ovr externa kostnader
Avskrivningar av materiella anldggningstillgingar

201 5-01-01-

\-g+ t t+
-299 873
-1 560

-43 895
-216 310

-77 617

-1 560
-34 161

256

279

-933

Resultat frdn finansiella poster
Rdnteintdkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

-78 294

-1 080
-34 962

Resultat f6re skatt

-78 294

-34 962

Arets resultat

-78 293

_s4 e61

Rdntekostnader och liknande resultatposter

Operating expenses

lL
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Balansrdkning
Belopp i

Nof

kr

2016-12-31

2015-12-31

432 850
432 850

434 410
434 410

230 000
230 000

230 000
230 000

662 850

664 410

TILLGANGAR
An ldgg ni ngsti

llgingar

ateri el I a a n ldgg n i n gsti I I gd ng a r
Byggnader och mark

M

Fi nansiel Ia an ldggn i ngstil lgdnga
Andelar i koncernf6retag

r

Summa anldggningstillgingar

Oms5ttn
Ko

i

n

gsti I lgAn gar

rtf ri sti g a f o rd ri n g a r
3 727

15 130

29 544

28 642

33 271

43 772

Kassa och bank

3 555 094

3 593 539

Summa omsdttningstillgingar

3 588 365

3637311

SUMMA TILLGANGAR

4 251 215

4 301 721

Ovriga fordringar (avr. skatt o skattefordringar)
FOrutbetalda kostnader

11
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Balansrdkning
Nof

Belopp i kr

2016-12-31

2015-12-31

4 272 472

4 307 433

-78 293

4 194 179

-34 961
4 272 472

4194 179

4 272 472

17 187
39 849
57 036

16 849

29 249

4 251 215

4 301 721

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid
Arets resultat

irets borjan

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och f6rutbetalda intdkter

10

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2016-12-31

Stdllda sdkerheter och f6rbindeler

12 400

2015-12-31

Inga
Inga
Inga

Panter och sdkerhetsf6rbindelser for egna skulder
Ovriga stdllda panter och sdkerheter
Ansvarsforbindelser

Inga
Inga
Inga

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges.

Allmenna redovisningsprinciper
- Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens allmenna rad.

- Principerna er oforendrade jemfort med foregee nde ar.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de bereknas inflyta.
- Ovriga tillgangar och skulder har upptagits till anskaffningsverden dar inget annat anges.

- Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
- Stiftelsen ar ett moderforetag men med hensvisning till undantagsreglerna i
grsredovisningslagen 7 kap. 3 S upprettas ingen koncemredovisning.
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Noter
Not
N

1 Nettoomsdttning per rtirelsegren

ettoom sdttn i n g per rii relseg ren
201 6

201 5

25 170
4 770

22 955

Intdkter foredrag
Intdkter cirklar
Intdkter kurser
GAvor

48 960

Summa

78 900

Not

750
25 670
s4 065

2 Ovriga riirelseintdkter
167 000

201 5
169 254

12 030

4 285

179 030

173 539

201 6

Hyresintdkter
- avseende uthyrning av hus
Bokf6rsdljning

pi

fastigheten i Lidingo

Summa

Not

4 690

3

Kostnader

Stiftelsen har ej haft nigra anstdllda under verksamhetsAret. Ersdttningar till styrelsen har ej utgAtt.
I noten specificeras dven "Direkta kostnader".
2016

201 5

F0redrag

11 681

15 133

Avstdmn ing skattekontot

14 048
8 385
34 114

28 762

Direkta kostnader

Bokinkop

6vriga externa kostnader
Lokalhyra Fjallgatan 23 B
Revisionsarvode
Kontorskostnader
Fastig hetskostnader Lid ngO

95 408

95 408

23 332

21 500
16 912
82 490
216 310

53 736
127 397

i

299 873

Not

4 Avskrivningar av materiella anliggningstillgingar
2016

Byggnader (1,5o/o avskrivning per

Summa

Not

43 895

ir)

1 560

201 5
1 560

1 560

1 560

5 Rfrnteintikter/rintekostnader och liknande resultatposter
2016

201 5

256

108
171

-933

-1 080

Rdnteintdkter
Rdnteintdkter, skattefria
Bankkostnad

Summa

-677

-801f1
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Not

6 Skatt pi irets resultat
201 6

201 5

Balanserat resultat
4 307 433
-34 961

Arets resultat
-34 961
34 961

Total redovisad skattekostnad

Not

7

Eget kapital

Vid 6rets b6rjan
F6reg6ende 6rs resultat

-78 293

Arets resultat

Vid irets slut

Not

-78 293

2016

201 5

230 000

230 000

230 000

230 000

8 Andelar i koncernfciretag

Acku m ulerade anskaffn i ngsvd rden

-Vid

4 272 472

:

irets b6rjan

Redovisat vdrde vid irets slut

Specifikation av modefiiSretagets innehav av aktier och andelar i koncernfiSretag
Agarandelen av kapitalet avses, vilket 6ven Overensstdmmer med andelen av r6sterna fdr totalt antal
aktier.

Doftert)retag / Org nr / SZife
Varldsbild F0rlag AB, 556127-0108

Viirldsbild Fdrlag AB, Hdsselby

Antal
andelar

i%

2 000

100

Org. nr
556127-0108

Eget kapital
1 401 928

Redovisat vdrde
230 000
Resultat

23 660p

r,
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Not

9

Byggnader och mark

Acku mulerade anskaffningsvdrden

2016

201 5

468 730

468 730

468 730
468 730

-34 320

-32 760

-1 560

-1 560

:

-Vid 6rets bdrjan
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid Arets borjan
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat vdrde vid irets slut

-35 880

-34 320

432 850

434 410

Taxeringsvdrde byggnader:
Taxeringsvdrde mark:

1 390 000

1 390 000

B 124 000

8 124 000

Totalt taxeringsvdrde

I

9 514 000

514 000

Not 10 Upplupna kostnader och fdutbetalda intdkter
Forutbetalda hyresintdkter
Terminskort, bocker
Upplupen revisionskostnad

2016
33 000
1 850
5 000
39 8s0

201 5

7 000
400
5 000
12 400

Not 11 Fdrutbetalda kostnader
F6rutbetalda egna hyror - Fjdllgatan 23 B
Fdrutbetalda fdrsdkri n gsprem ier
Fdutbet foredragsresa 866 kr + dubbelutbet 273 kr

2016

201 5

23 852

23 852
4 790

4 553
1 139
29

54
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Underskrifter
2017-06-09

rik Sundstr6m

Pernilla Rosell Steuer
v. ordfOrande

Revisorspiteckning
se har ldmnats

ktoriserad revisor, EY

den

7,

iwr;i

R

vtT

EY

Buildinq a better
workin{ world

Revisionsber6ttelse
Till styrelsen i Stiftelsen Martinus Kosmologi, org.nr 813600-1073

Rapport om Srsredovlsnlngen
Uttalanden
Jag har utfOrt en revision av 6rsredovisningen fOr Stiftelsen
Martinus Kosmologi for 3r 2OL6.
Enligt min uppfattning har Srsredovisningen upprdttats i enlighet med Srsredovisningslagen och ger en ialla viisentliga avseenden rdttvisande bild av stiftelsens finansiella st6llning per
den 31 december 2016 och av dess f inansiella resultat for Sret
enl igt Srsredovisningslagen.

Som del av en revision enligt ISA anvdnder jag professionellt
omd0me och har en professionellt skeptisk instiillning under
hela revisionen. Dessutom:

o

Grund fdr uttalanden

Jag har utfOrt revisionen enligt International Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed

Sverige. Mitt ansvar enligt
avsnittet Revisorns
ansvar. Jag 6r oberoende i forhSllande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
i

dessa standarder beskrivs ndrmare

i

information eller Ssidosdttande av intern kontroll.

.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr tillrdckliga
och 6ndamSlsenliga som grund f6r mina uttalanden.

sig dessa beror p3 oegentligheter eller p5 fel.

utforma granskningsStgerder som 6r liimpliga med h6nsyn

effektiviteten i den interna kontrollen.

o

utvdrderar jag liimpligheten ide redovisningsprinciper som

anv6nds och rimligheten

i

styrelsens uppskattningar

i

redovisningen och tillhdrande upplysningar.

o

Vid uppriittandet av Srsredovisningen ansvarar styrelsen f6r
bed6mningen av stiftelsens f0rmSga att fortsdtta verksamheten. Den upplyser, ndr s3 ar tittampligt, om fcirhSllanden som
kan pSverka f0rm8gan att fortsiitta verksamheten och att
anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tilltimpas dock inte om styrelsen avser att likvidera
stiftelsen, upph6ra med verksamheten eller inte har n6got
realistiskt alternativ till att g6ra n8got av detta.

drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid upprdttandet av 8rsredovisningen. Jag drar ocksS en slutsats, med grund i de
inhdmtade revisionsbevisen, om det finns nSgon vdsentlig
osdkerhetsfaktor som avser s8dana hdndelser eller fdrhSllanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens
f6rmSga att fortsdtta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osdkerhetsfaktor, mSste

jag i revisionsberdttelsen fdsta uppmdrksamheten p3
upplysningarna i Srsredovisningen om den vdsentliga

osdkerhetsfaktorn eller, om s6dana upplysningar 6r otillr6ckliga, modifiera uttalandet om Srsredovisningen. Mina
slutsatser baseras p3 de revisionsbevis som inhdmtas fram
till datumet f6r revisionsberdttelsen. Dock kan framtida
hdndelser eller fdrhSllanden gdra att en stiftelse inte
ldngre kan fortsdtta verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina m5l dr att uppnS en rimlig grad av sdkerhet om att
Srsredovisningen som helhet inte innehSller n8gra vtisentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror p3 oegentligheter eller pE
fel, och att l6mna en revisionsberdttelse som innehSller mina
uttalanden. Rimlig sdkerhet 6r en hOg grad av sdkerhet, men
dr ingen garanti for att en revision som utfdrs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka en
vdsentlig felaktighet om en sSdan finns. Felaktigheter kan
uppst6 p3 grund av oegentligheter eller fel och anses vara
vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan f6rvdntas pSverka de ekonomiska beslut som anv6ndare fattar
med grund i Srsredovisningen.

skaffar jag mig en f0rstSelse av den del av stiftelsens
interna kontroll som har betydelse f0r min revision for att

till omstdndigheterna, men inte fOr att uttala mig om

Styrelsens ansvar
Det 6r styrelsen som har ansvaret for att Srsredovisningen
uppriittas och att den ger en rdttvisande bild enligt Srsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven fOr den interna kontroll
som de bedomer 6r n0dvdndig fOr att uppriitta en 6rsredovisning som inte inneh5ller n6gra vSsentliga felaktigheter, vare

identifierar och bed0mer jag riskerna for v6sentliga felaki Srsredovisningen, vare sig dessa beror p3
oegentligheter eller p3 fel, utformar och utfdr granskningsStgerder bland annat utifr8n dessa risker och inhiimtar
revisionsbevis som tir tillriickliga och dndamElsenliga fOr
att utgdra en grund fOr mina uttalanden. Risken fdr att inte
upptdcka en vdsentlig felaktighet till f6ljd av oegentligheter 5r h6gre 5n f6r en vdsentlig felaktighet som beror
p3 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, f6rfalskning, avsiktliga utel6mnanden, felaktig

tigheter

o

utvdrderar jag den Overgripande presentationen, strukturen och innehSllet i Srsredovisningen, ddribland upplysningarna, och om Srsredovisningen Sterger de underliggande transaktionerna och h6ndelserna p3 ett sdtt som
ger en r6ttvisande bild.

Jag mSste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fOr den.

Jag m8ste ocksS informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, dairibland de betydande brister i den interna 4
kontrollen som jag identifierat.
W

T'

A member

f

irm of Ernst & Younq Global Limited

EY

Buildinq a better
workin{ world

Rapport om andra krav enllgt lagar och andra

fiirfattnlngar
Uttalande
Ut6ver min revision av Srsredovisningen har jag 6ven utfdrt en
revision av styrelsens f orvaltning av stiftelsen Martinus
Kosmologi fOr 3r 20L6.
Enligt min uppfattning har styrelseledamoterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseforordnandet eller Srsredovisningslagen.

Grund fdr uttalande
Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i sverige. Mitt
aniuar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag dr oberoende i f6rhflllande till stiftelsen enligt god
revisorssed i sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat tir tillrtickliga
och 6ndamSlsenliga som grund for mitt uttalande.

0vriEa upplysningar
Revisionen av Ersredovisningen for 3r 2OL5 har utforts av en

annan revisor som ldmnat en revisionsberattelse daterad 29
september 2OL6 med omodifierade uttalanden i Rapport om
Srsredovisningen.

Sfyrelsens ansvar
Det 6r styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelsef 6rordna ndet.

Revisorns ansvar
Mitt m8l betraffande revisionen av f6rvaltningen, och d6rmed
mitt uttalande, 6r att inhiimta revisionsbevis for att med en
rimlig grad av sdkerhet kunna bed0ma om nSgon styrelseledamot i nSgot vdsentligt avseende:

o

fdretagit nSgon Stgiird eller gjort sig skyldig till n8gon fOrsummelse som kan foranleda ersdttningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skiil for entledigande'

.

pe nSgot annat stitt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelsef 0rordnandet eller Srsredovisni ngslagen'

Rimlig sdkerhet 6r en hog grad av sdkerhet, men ingen garanti

for att en revision som utfors enligt god revisionssed i sverige
alltid kommer att upptdcka Stgerder eller forsummelser som
kan fdranleda ersdttningsskyldighet mot stiftelsen'

i sverige
anv6nder jag professionellt omdome och har en professionellt
skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av
som en del av en revision enligt god revisionssed

fOrvaltningen grundar

sig frdmst p3

re-visionen av

rtikenskaplrna. Vilka tillkommande gransknings5tgtirder som
utf0rs baseras p3 min professionella bedomning med utgingspunkt i risk och vasentlighet. Det innebSr att jag fokuserar
granskningen p8 sadana Stgerder, omrSden och forhellanden

som er vdsentliga for verk;amheten och ddr avsteg och
overtrddelser skulle ha siirskild betydelse f0r stiftelsens

situation. Jag 93r igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, viOtigna StgArder och andra f6rhSllanden som dr
f0r mitt uttalande.
juni 2017

Karlsson

oriserad revisor

2Q)
A member

firm of Ernst & Young Global Limited

