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REVISORN HAR ORDET

Kommentarer till  
årsredovisningarna 2013
av Linnea Weinreich, Trekroner Revision A/S

Årsredovisningarna 2013
Sammandrag från årsredovisningarna 
2013 framgår nedan. Vi vill påpeka att 
det rör sig om ett utdrag av de väsentli-
gaste posterna från årsredovisningarna, 
och hänvisar till de officiella årsredovis-
ningarna för ytterligare detaljer och för-
djupning. Vi, såväl som Martinus Insti-
tut, står gärna till tjänst för att besvara 
frågor om det gäller frågor och kom-
mentarer till räkenskaperna. Vi kan 
upplysa om att vi har försett bägge års-
redovisningarna med revisorernas på-
skrift utan anmärkning eller komplet-
terande upplysningar den 14 maj 2014.
 Notera att alla belopp i det följande 
har angivits i ”tdkr” (tusen danska kro-
nor).

Idealfonden
Som framgår av utdraget från räken-
skaperna har resultatet i Idealfonden 
utgjort -432 tdkr år 2013. Det har un-
der 2013 delats ut totalt 840 tdkr, va-
rav 67 tdkr är använt av tidigare avsatt 
kapital för senare utdelning. Detta har 
medfört en reglering av den uppskjutna 
skatten, vilket har haft en positiv effekt 
på resultaträkningen med 286 tdkr.
 Under året har det bekräftats att 
fonden betraktas som en näringsidkan-
de fond. Detta har medfört att den tidi-
gare uppdelningen av fondens tillgång-
ar och kapital i bundna och fria medel 
inte längre är relevant. Hela resultatet 
är således överfört till eget kapital, som 

därefter utgör 29 878 tdkr, varav 2 000 
tdkr utgör grundkapital.
 Alla avsättningar från tidigare år är 
nu således utdelade, och utdelningar 
har skett av de tidigare överförda spa-
rade medlen.
 Sedan 1 januari 2008 har Idealfon-
den varit godkänd enligt den danska 
”Ligningslovens” § 8A, vilket betyder 
att givaren har skattemässig avdrags-
rätt för gåvor som ges till Idealfonden, 
om gåvan årligen utgör högst 14 500 
dkr. För att få detta avdrag, ska giva-
ren ge upplysning om sitt cpr-nummer 
(danskt personnr, övers. anm.) när gå-
van ges.

Aktivitetsfonden
Resultatet i Aktivitetsfonden har år 
2013 utgjort -865 tdkr. Resultatet beror 
huvudsakligen på att fondens intäkter 
inte kan täcka de fasta utgifterna och 
lönerna. 
 Årets resultat är överfört till det 
egna kapitalet, som därefter utgör 
3 807 tdkr. Då fondens grundkapital ut-
gör 4 000 tdkr, blir det framöver fokus 
på att anpassa aktiviteterna.
 Som en följd av ändrade regler kring 
arbetsgivares förpliktelser att uppge 
alla ersättningar till SKAT (danska 
Skatteverket, övers. anm.), har det år 
2013, liksom de senaste åren, satts sär-
skild fokus på att räkna av för kost och 
logi för frivilliga. SKAT har år 2011 
gett ett bindande svar om att den nu 
fastslagna egenbetalningen är rimlig i 
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förhållande till institutets kostnader för 
kost och logi. Det bindande svaret är, 
som en utgångspunkt, gällande i fem 
år, och eventuell ökning av egenbetal-
ningen kommer att ske i takt med den 
övriga prisutvecklingen. Egenbetalning-
ar från frivilliga har år 2013 bokförts 
som intäkter med 347 tdkr.

Till sist
Årets resultat för år 2013 måste för 
båda fondernas vidkommande anses 
vara acceptabla, trots de negativa resul-
taten, detta sett i ljuset av de mottagna 
arven, bidragen och gåvorna. Likaså 
ses det som tillfredsställande att det 
har satts igång projekt, som det avsatts 
medel för tidigare år, liksom att det är 
tillfredsställande att fondens ställning 
i förhållande till de näringsidkande 

Martinus Idealfond
RESULTATRÄKNING
Alla belopp i 1 000 dkr 2013 2012
Intäkter
Bidrag och gåvor 774 404
Hyra 650 650
Räntor m.m.    430 628
Summa intäkter 1 854 1 682
Kostnader
Byggnader, lokaler 534 648
Personal 804 1 023
Administration 635 507
Avskrivning, räntor, skatt    313 -10 
Summa kostnader 2 286 2 168
Årets resultat -432 -486
Utdelningar 773     0
Överfört i ny räkning -1 205 -486
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Mark och byggnader m.m. 23 185 23 185
Värdepapper   9 144 9 351
Summa anläggnings- 
tillgångar 32 329 32 536
Omsättningstillgångar   1 703 2 415
Summa tillgångar 34 032 34 951
Skulder och eget kapital
Fondkapital 2 000 2 000
Balanserat resultat 27 878 29 083
Utdelningar 0 67
Andra skulder    4 154 3 801
Summa skulder och  
eget kapital 34 032 34 951

Martinus Aktivitetsfond
RESULTATRÄKNING
Alla belopp i 1 000 dkr 2013 2012
Intäkter
Förlag 813 961
Kurser 1 681 1 870
Uthyrning 1 100 1 203
Andra intäkter 855 23
Räntor m.m.      81 111  
Summa intäkter 4 530 4 168
Kostnader
Varuförbrukning 993 922
Lokaler 1 573 1 524
Personal 1 452 1 294
Administration 1 100 840
Avskrivning, räntor, skatt    277 24
Summa kostnader 5 395 4 604
Årets resultat -865 -438
Överfört i ny räkning -865 -438
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Anläggningstillgångar 1 799 1 941
Omsättningstillgångar 3 199 3 712
Summa tillgångar 4 998 5 653
Skulder och eget kapital
Fondkapital 4 000 4 000
Balanserat resultat -193 673
Skulder 1 191 980
Summa skulder och  
eget kapital 4 998 5 653
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Vi ska ha balans i ekonomin
Ekonomin har, historiskt sett, och ända 
sedan Martinus egen tid, varit base-
rad på att en del av intäkterna kom-
mer från arv och gåvor, förutom att en 
mycket stor del av arbetet utförs av fri-
villig och oavlönad arbetskraft. Då det 
ligger i sakens natur att det alltid är 
stora variationer i dessa arv- och gåvo-
belopp, kommer det att avspeglas i en-
staka räkenskapsår. Några år kommer 
att vara bättre än andra. 2013 var så-
ledes ett mindre bra år i det avseendet, 
och vi har därför ett underskott i bägge 
fonderna 2013. Intäkterna från bokför-
säljning, kurser m.m. har under de se-
naste åren varit sjunkande. Det ämnar 
vi att göra något åt och har tagit ini-
tiativ till förnyelse och nytänkande på 
flera områden. Vi förväntar oss att 2014 
blir bättre och budgeterar för ett totalt 
överskott för 2014.
 Våra intäkter kommer – förutom 
från arv och gåvor – från bokförsäljning 
och från Kosmos-abonnemang, samt 
från intäkterna i Klint i form av hy-
ror, kursavgifter och från Restaurang 
Terrassen. Dessutom har vi avkast-
ning från obligationsinnehav. Sett över 
en längre period utgör intäkterna från 
driften omkring 75 % och gåvor 25 % 
av de totala intäkterna. Oavsett att vi 
fått en till synes jämn ström av arv och 
gåvor, har vi beslutat att arbeta på att 
göra oss mer oberoende av dessa. För-
utom att organisera arbetet så optimalt 
som möjligt överallt i organisationen 
och på det hela taget hålla utgifterna 
nere där vi kan, är vi också tvungna till 
att i ännu högre grad hitta en balans 

mellan de resurser som vi använder på 
de olika aktiviteterna och de intäkter 
som därmed skapas.
 Martinus Institut har stora förplik-
telser i form av att ge ut och bevara 
Martinus verk, att göra det tillgängligt 
för intresserade samt undervisa i ver-
ket. Mer och mer av förmedlingen och 
kommunikationen sker i dag via inter-
net, hemsidor och sociala medier, och 
är mycket intensivare och mer resurs-
krävande än tidigare. De senaste årens 
snabba utveckling runt dessa digitala 
plattformar har varit och kommer i 
framtiden fortsatt att vara en stor ut-
maning, men vi tycker själva att vi re-
dan följer med väl i utvecklingen, och 
vi har nya goda initiativ på gång inom 
området framöver.

Ett titt in i framtiden
Framtidens förmedling – 
brobyggande mellan andlig 
vetenskap och samhälle
Vi vill i högre grad lägga fokus på att 
förmedla Martinus andliga vetenskap 
anpassat till tidsandan och i nivå med 
omgivningen, på så sätt att en bredare 
krets än tidigare kan finna den andliga 
vetenskapen intressant och användbar. 
Martinus önskade ju att den andliga ve-
tenskapen skulle vara till för alla, och 
inte bara för en liten utvald skara. Det 
arbetas således hårt i undervisnings-
gruppen för att utveckla ännu bättre 
kurser och undervisningsformer. Dess-
utom har vi stort fokus på utveckling av 
den digitala förmedlingen på olika sätt.

Styrelsens berättelse 2013

aktiviteterna, nu har klarats ut, bl.a. 
att det inte längre finns krav på en upp-
delning av medel i bundet kapital. Det 
är revisorernas uppfattning att råden 

för båda fonderna utför ett ansvarsfullt 
arbete och till fullo lever upp till insti-
tutets ändamål.
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 Framtidens förmedling och under-
visning kommer mer och mer att äga 
rum över nätet, särskilt naturligtvis 
när vi tänker internationellt. Det vill 
i praktiken säga, särskilt på engelska. 
Martinus Instituts inkomster och fun-
dament skulle därför också kunna kom-
ma från dessa online-tjänster. I linje 
med det, har vi på samma sätt i Marti-
nus Forlag haft fokus på utgivning av e-
böcker, där vi redan har kommit riktigt 
långt.

Martinus Center Klint ska bli ännu 
bättre – också utanför högsäsongen
För att det ska vara attraktivt att vara 
gäst på centret, ska ramar och inne-
håll vara klara. Vi arbetar på att göra 
det till en ännu bättre och ännu mer 
inspirerande upplevelse att komma till 
centret, både som retreatbesökare, fe-
riegäst och som kursdeltagare. Förutom 
att kunna bo på centret, ska det finnas 
något att uppleva, det ska vara fasta 
dagliga öppettider i receptionen och i 
kaféet, och Restaurang Terrassen kom-
mer att få fler och fler öppningsdagar 
under kommande år.

Vi vädrar ny morgonluft – men med 
sunt ekonomiskt förnuft
Aktivitetsnivån kommer också framö-
ver att vara en balansgång mellan 

våra ambitioner och de ekonomiska be-
gränsningarna som vi har, i likhet med 
de flesta andra organisationer. Vi är 
tvungna att vara effektiva och framsyn-
ta och göra välavvägda prioriteringar, 
där vi här och nu inte kan tillgodose 
alla våra ambitioner i önskad omfatt-
ning. För att betryggande kunna ta till 
vara våra många plikter och uppgifter, 
är vi tvungna att ha en grund i en eko-
nomi med sunt förnuft.
 Men vi är mycket förtröstansfulla 
om framtiden, och gläder oss åt att se 
vad de kommande åren kommer att 
föra med sig. Våra duktiga medarbe-
tare arbetar med förnyelser på flera 
områden, och vi kan faktiskt redan nu 
förnimma positiva reaktioner på våra 
åtgärder. I vintras hade vi 125 gäster, 
och därmed utsålt, till ett av föredragen 
på institutet, liksom det har varit extra 
många anmälningar till några av vå-
rens kurser i Klint och ett stort intresse 
för retreat och ferievistelse i Klint. Och 
inte minst var arbetsveckan i påsk den 
mest intensiva på många år, med upp-
emot 110 frivilliga medarbetare under 
veckan.
 Vi gläder oss åt att se er alla under 
det kommande året, både på Martinus 
Institut och i Martinus Center Klint, 
samt till att träffa er på nätet.


