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Årsredovisningarna 2010
Sammanfattningarna från årsrappor-
terna 2010 framgår här nedan. Vi gör 
er uppmärksamma på att det är fråga 
om ett utdrag ur de väsentligaste sam-
manfattningarna från årsredovisning-
arna, och hänvisar till de officiella års-
redovisningarna för ytterligare detaljer 
och fördjupning. Vi, såväl som institu-
tet, står gärna till tjänst för att besvara 
frågor eller kommentarer som gäller 
räkenskaperna. Vi kan upplysa om att 
vi försett bägge årsredovisningarna 
med revisorernas påskrift utan förbe-
håll eller kompletterande upplysningar 
den 2 maj 2011.

Idealfonden
Som framgår av räkenskapsutdraget 
har resultatet i Idealfonden utgjort 
4 200 tdkr år 2010. Resultatet år 2010 
beror huvudsakligen på att det under 
året har mottagits 5 403 tdkr i arv, bi-
drag och gåvor.
 Resultatet är fördelat med 2 114 
tdkr som förts över till bundet eget ka-
pital, som härefter utgör 26 599 tdkr 
och med 2 085 tdkr som förts över till 
det fria egna kapitalet som härefter 
utgör 4 749 tdkr. Det samlade egna 
kapitalet utgör härefter 31 348 tdkr. 
Avsättningar som ännu inte är utde-
lade utgör 1 598 tdkr, mot 2 843 tdkr år 
2009, då det har betalats ut 1 244 tdkr 
under året.
 Arv och gåvor ska tillfalla det bund-
na kapitalet, med mindre givaren har 

bestämt att de är fria medel. Det har 
medfört att givarna blivit anmodade att 
bekräfta att gåvorna är givna till det 
fria kapitalet, syftande till senare ut-
delning. Vi ska framdeles uppmana alla 
att upplysa om att gåvor ges till det fria 
kapitalet, liksom att det ska tillfogas i 
testamentet om man önskar att arv ska 
gå till det fria kapitalet. När medel går 
till det fria kapitalet kommer institutet 
att ha möjlighet att använda medlen till 
utdelning i enlighet med fondens ända-
mål.
 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, om gåvan 
årligen utgör minst 500 dkr och högst 
14 500 dkr från år 2010.

Aktivitetsfonden
Resultatet i Aktivitetsfonden har år 
2010 utgjort 149 tdkr. Resultatet beror 
huvudsakligen på att det under året 
blivit fler intäkter från undervisningen 
under hösten, samt från Terrassen. Det 
har under året mottagits utdelningar 
från Idealfonden med totalt 535 tdkr, 
som bokförts som intäkt.
 Årets resultat har förts över till eget 
kapital som härefter utgör 5 153 tdkr.
Som följd av de ändrade reglerna kring 
arbetsgivares förpliktelser att upplysa 
om alla vederlag till SKAT, har det år 
2011 satts särskilt fokus på att räkna 
av för kost och logi för frivilliga. Det 
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är med anledning därav som SKAT år 
2011 anmodats om ett bindande svar på 
om fastställda priser är rimliga. SKAT 
har värderat att saken är av en så prin-
cipiell karaktär att den skickats vidare 

till ”Skatterådet”, som vi väntar på ett 
beslut från.
Avslutning
Årets resultat för 2010 måste för 
båda fondernas vidkommande anses 

Martinus Idealfond
RESULTATRÄKNING
Alla belopp i 1 000 danska kronor
Intäkter 2010 2009
Bidrag och gåvor 5 403 1 691
Hyra 634 634
Räntor m.m. 861 695
Summa intäkter 6 898 3 020
Kostnader
Byggnader, lokaler 853 829
Personal 979 718
Administration 335 328
Avskrivn., räntor, skatt 531 356
Summa kostnader 2 698 2 231
Årets resultat 4 200 789
Avsatt till utdelningar 0 0
Överfört till fritt kapital 2 086 788
Överfört till bundet kapital 2 114 1
Summa överföringar 4 200 789
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Mark och byggnader m.m. 23 289 21 771
Värdepapper 9 327 9 392
Summa anläggnings-
tillgångar 32 615 31 163
Omsättningstillgångar 5 785 4 338
Summa tillgångar 38 400 35 501
Skulder och eget kapital
Bundet eget kapital 26 599 24 485
Fritt kapital 4 749 2 663
Utdelningar 1 598 2 843
Annan skuld 5 454 5 510
Summa skulder och 
eget kapital 38 400 35 501

Martinus Aktivitetsfond
RESULTATRÄKNING
Alla belopp i 1 000 danska kronor
Intäkter 2010 2009
Förlag 872 941
Kurser 1 647 1 534
Uthyrning 1 332 1 306
Andra intäkter 672 413
Räntor m.m. 296 231
Summa intäkter 4 819 4 425
Kostnader
Varuförbrukning 873 755
Lokaler 1 374 1 310
Personal 1 248 1 060
Administration 922 1 019
Avskriv., räntor, skatt 253 219
Summa kostnader 4 670 4 363
Årets resultat 149        62
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Anläggningstillgångar 2 851 2 959
Omsättningstillgångar 4 491 2 847
Summa tillgångar 7 342 5 806
Skulder och eget kapital
Eget kapital 5 153 5 003
Skulder 2 189 803
Summa skulder och 
eget kapital 7 342 5 806

Sammanfattning från årsredovisningarna 2010
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tillfredsställande, särskilt sett i ljuset 
av de mottagna arven, bidragen och 
gåvorna samt den ökande aktiviteten. 
Likaledes ses det som tillfredsställande 
att det satts igång projekt, som det 

avsatts medel för under tidigare år. Det 
är revisorernas uppfattning att råden 
för båda fonderna utför ett ansvarsfullt 
arbete och till fullo lever upp till insti-
tutets ändamål.

Kommentarer till räkenskaperna år 2010
av Martinus Instituts styrelse

Som vi nämnde i våra kommentarer 
till räkenskaperna år 2009 var det 2 
arvsärenden som inte hade avslutats. 
Hos dem båda fanns det egendom som 
skulle säljas och det var på grund av 
finanskrisen inte särskilt lätt. Bägge 
bostadsärendena avslutades år 2010 
och det resulterade i ett mycket större 
arvsbelopp än förra året. Vi mottog 
också vid sidan om det normala gåvobe-
loppet en mycket stor enskild gåva. Det 
resulterade i att det totalt är tal om ett 
mycket fint resultat för årets räkenska-
per i Idealfonden.
 Det ska här tillfogas att då vi visste 
att nämnda arvsärenden var på väg 
och arvs- och gåvobeloppen år 2009 inte 
var på långt när lika stora, har vi för 
att jämna ut utgiftsnivån så att säga 
på förhand använt en del av de förvän-
tade pengarna. Vi är, på grund av de 
utdelningsmöjligheter som Idealfonden 
har, i stånd att reservera utdelningar 
till de år då vi får mindre pengar och är 
därmed i stånd att upprätthålla en mer 
stabil nivå på de högst prioriterade ak-
tiviteterna.
 Den goda ekonomin betydde att vi 
kunde sätta i gång en genomgripande 
renovering av föredragssalen, som av-
slutades just före föredragssäsongen på 
institutet startade hösten 2010. Så nu 
framträder institutets hall med recep-
tion, möteslokal och föredragssal mera 
som en samlad helhet till glädje för 
gäster, besökande, intresserade och alla 
de som kommer till föredrag och studie-
grupper.

 På Martinus Center i Klint var det 
inte tal om större investeringar, men 
det blev lagt ett nytt linoleumgolv på 
Terrassen. Annars var det tal om en 
något högre nivå på de allmänna repa-
rationerna och underhållet. Vi ska dock 
inte glömma att vi, för att verkligen 
hämta in det bristande underhållet 
och för att få upp underhållsnivån på 
en acceptabel nivå, behöver använda 
väsentligt större belopp på dessa om-
råden. Och det kan ju inte förvåna när 
vi tänker på att en stor del av centrets 
uthyrningslägenheter fortfarande är 
belägna i gamla hönshus som är över 70 
år gamla!
 Vi blev i januari av ”Civilstyrelsen”, 
som är tillsynsmyndighet för fonder 
som vår (Idealfonden), uppmärksamma-
de på att vi inte har följt den korrekta 
proceduren när det gäller fördelningen 
mellan det bundna kapitalet (som är de 
pengar som man endast får använda 
avkastningen av) och det fria kapitalet 
(de pengar som vi är fria att använda). 
Kärnfrågan är här om testatorn eller 
gåvogivaren klart, dvs. skriftligt, har 
gett uttryck för att arvet eller gåvan 
inte ska läggas till det bundna kapita-
let.
 Vi har därför sänt ut ett formulär 
till alla gåvogivare där de förklarar att 
de har denna önskan. Det har varit en 
överväldigande respons, nästan alla har 
svarat positivt, vilket vi är djupt tack-
samma för.
 Vi har också möjlighet att ansöka 
hos ”Civilstyrelsen” om frigivning av 
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delar av det bundna kapitalet till större 
projekt och därför har vi skickat in en 
sådan ansökan. Här väntar vi på ett 
mer detaljerat svar från ”Civilstyrel-
sen”.
 För Aktivitetsfonden budgeterar vi 
så att det sett över åren skall finnas en 
rimlig balans mellan intäkter och utgif-
ter. Resultatet varierar dock från år till 
år; år 2009 fick vi ett mindre överskott 
och år 2010 blev det ett överskott på ca 
150 000 dkr, vilket är mycket tillfreds-
ställande.
 År 2010 kom vi med en innovation, 
nämligen ”caféet” framför receptionen 
som blev en stor succé och den ökade 

intäkten bl.a. härifrån gör det möjligt 
för oss att i år anställa en professionell 
kock under hela sommarsäsongen. Det 
är en logisk konsekvens av att vi beslu-
tat att utvidga Terrassens service, då 
alla gäster här kan äta både frukost, 
lunch och middag. Många gäster är gla-
da för denna service, men det betyder 
naturligtvis en ökad arbetspress.
 Vi tackar ännu en gång varmt för 
det givmilda stöd som skapar en grund 
för att vi kan se positivt på den vidare 
utvecklingen av fondens ekonomi och 
därmed uppfyllandet av fondens ända-
mål.


