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2014 blev ett bra år med framsteg och 
utveckling på flera områden. Av det 
kan nämnas utvecklingen i Martinus 
Center Klint, med ett märkbart växan-
de intresse för kosmologin och anslut-
ning av flera nya frivilliga medarbetare 
och en lyckad sammanslagning av 
Idealfonden och Aktivitetsfonden till 
Fonden Martinus Åndsvidenskabelige 
Institut. Dessutom gav Köpenhamns 
Byret (motsv. tingsrätt, övers. anm.) 
Martinus Institut rätt i samtliga 
våra yrkanden i fallet om kränkning 
av institutets upphovsrätt. 2014 var 
således det första räkenskapsåret i den 
sammanslagna fonden, och därför är 
vi speciellt glada och tacksamma att 
kunna uppvisa ett tillfredsställande 
resultat på 428 000 dkr efter avskriv-
ningar och skatt, som markering på en 
bra start för den nya Fonden Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut.

Två fonder blir en
För att anpassa sig till ändringar i lag-
stiftningen blev institutets aktiviteter 
1996 uppdelade i två juridiska enheter, 
nämligen i den allmännyttiga Martinus 
Idealfond och i den näringsidkande 
Martinus Aktivitetsfond. Denna orga-
nisering gällde till 2013, när myndig-
heterna meddelade att man nu ansåg 
att bägge fonderna var näringsidkande. 
Förutsättningarna för en uppdelning i 
de två fonderna hade därmed upphört, 
och styrelsen beslutade att slå ihop 
fonderna. Gällande från 1 januari 2014 
är alla aktiviteter nu samlade i Fonden 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut.

Tryck på ekonomin
Vi har under en period upplevt ett visst 
tryck på ekonomin. Under några år 
har vi tvingats konstatera en fallande 
bokförsäljning, tillbakagång vad gäller 
intresset för tidskriften Kosmos samt en 
nedgång i deltagandet i kursaktiviteter, 
liksom att den historiskt låga ränteni-
vån har sänkt avkastningen från vårt 
obligationssparande.
 2014 var också ett år med extraor-
dinära utgifter. I samband med sam-
manslagningen av de två fonderna har 
det blivit extra utgifter till advokat och 
revisor, förutom utgifter för samkörning 
av bokföringssystem m.m.
 Ekonomin har dessutom under 
några år belastats av en omfattande 
olovlig kopiering och försäljning till un-
derpris av Martinus böcker. Martinus 
Institut stämde år 2013 de personer 
som låg bakom de upphovsrättsliga 
kränkningarna och målet gick till dom-
stol, vilket ledde till att Köpenhamns 
Byret i december 2014 enhälligt biföll 
samtliga våra yrkanden. Målet om 
upphovsrätten har kostat Martinus 
Institut betydande intäktsförluster 
förutom väsentliga rättskostnader, som 
allt i allt kan mätas i miljonklassen. 
Vi inväntar Byretens fastställelse av 
ersättningsbeloppets storlek och hoppas 
att målet äntligen avgörs under hösten 
2015.

Framsteg i Klint
För första gången på fyra år har vi 2014 
upplevt framsteg i Klint. Efter en läng-
re paus öppnade vi åter för uthyrning 
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av semesterbostäder och introducerade 
retreatvistelser vår och höst, dessutom 
ökade antalet dagar där restaurang 
Terrassen har öppet. Förändringarna 
har tagits emot väl, och vi har upplevt 
en stor ökning av omsättningen vår och 
höst 2014. En ökning som har fortsatt 
under våren 2015, liksom försäljningen 
av sommarkurser visar på en uppgång.

Stigande intresse
Det finns naturligtvis andra viktiga 
indikatorer på framsteg inom Martinus 
sak än de rena försäljningstalen, och vi 
upplever en stigande uppmärksamhet 
och intresse både inom landet och från 
utlandet, bl.a. har det varit en stor 
ökning av besök på våra facebooksidor 
och i personliga hänvisningar omkring 
böcker och kurser, förutom anslutning 
från ännu fler frivilliga medarbetare.

Anpassningar till framtiden
Vi arbetar löpande på att få ner de 
fasta utgifterna och på att på alla sätt 
anpassa institutet till tidens krav. De 
två senaste åren har vi sagt adjö till 
tre heltidsanställda. En administrativ 
heltidstjänst har ersatts med en ny 
tjänst som kundservicemedarbetare, 
med ansvar för reception och kurs- och 
retreatbokning. Behovet av kundservice 
har ökat beroende på förfrågningar från 
många nya intresserade, och tjänsten 
är inrättad så att det arbetas i Klint 
under sommarhalvåret och på institutet 
under vinterhalvåret.
 Den fasta staben består nu av fem 
heltidsmedarbetare och två arvodesan-
ställda. Under 2014 anslogs dessutom 
totalt 698 000 dkr till projekt som 
specificeras i årsredovisningen.
 Men omställningen till de nya 
tiderna är inte utan kostnad. Vi har 
genomfört betydande investeringar i 
våra it-system, inklusive inköp av en 
ny terminalserver samt en 100 Mbit 
fiberkabel för internetuppkoppling 

på institutet. Det finns nu således ett 
snabbt internet både på institutet och i 
Klint.
 Vi fortsätter arbetet med att förnya 
och förbättra förhållandena i Martinus 
Center Klint, som ska locka till sig 
fler kursdeltagare och retreatgäster. 
Dessutom har vi påbörjat en omställ-
ning och förnyelse av förmedlingen av 
den andliga vetenskapen, bl.a. i form av 
e-undervisning och nya tankar om Kos-
mos, som framöver också ska komma ut 
som webbtidskrift och med en generös 
redaktionell linje, som i ännu högre 
grad kan bidra till att på ett tidsenligt 
sätt klargöra och framhålla verkning-
arna av den nya världsimpulsen som 
Martinus andliga vetenskap är en del 
av.

Solid ekonomisk bas
Även om vi, i överensstämmelse med 
Martinus önskningar för sitt institut, 
har en långsiktig målsättning att 
förbättra driften så att vi är oberoende 
av arv och gåvor, är dessa dock fortfa-
rande en väsentlig och nödvändig del 
av intäkterna, eftersom de i genomsnitt 
utgör omkring 25 % av samtliga in-
täkter. Efter några år med blygsamma 
arvsbelopp är vi tacksamma för, att vi 
under 2014 blev berikade med arv och 
gåvor för mer än 2,5 miljoner dkr.
 Den nya fonden är väl anpassad för 
att säkra sakens utveckling och drift 
under de kommande åren, och den har 
en solid ekonomi som kan bära nödvän-
diga investeringar i teknologi, byggna-
der och vad som ska till för att skapa de 
optimala betingelserna för framtidens 
brobyggande mellan den andliga 
vetenskapen och samhället. Fonden har 
således en nettoförmögenhet på 33,4 
miljoner dkr, som huvudsakligen består 
av fast egendom och obligationer, 
och en bra likviditet med obetydliga 
skulder, som för övrigt väntas minska 
väsentligt under 2015.
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Vi upplever att vi är inne i en mycket 
positiv utveckling med starkt enga-
gerade medarbetare, såväl avlönade 
som frivilliga, och många initiativ och 
förnyelser är på väg, speciellt kring 

informationen och internet. Vi gläder 
oss alla åt att anta de kommande 
årens utmaningar och att ta emot de 
många nya intresserade gästerna, såväl 
danska som internationella.

RESULTATRÄKNING
Alla belopp i 1 000 dkr 2014 2013
Intäkter  
Förlag  743   813 
Kurser  844   715 
Uthyrning i Klint  1.121   1.099 
Andra intäkter  4.033   1.821 
Finansiella intäkter    604   81 
Summa intäkter  7.345   4.529 
Kostnader  
Varuförbrukning  1.051   993 
Lokaler  1.280   1.573 
Personal  1.978   1.452 
Administration  1.627   1.100 
Avskrivningar  559   125 
Finansiella kostnader  264   43 
Skatt    158   108 
Summa kostnader  6.917   5.394 
Årets resultat  428   -865 

BALANSRÄKNING
Alla belopp i 1 000 dkr 2014 2013
Tillgångar
Anläggningstillgångar  23.516   218 
Omsättningstillgångar  15.007   4.780 
Summa tillgångar  38.523   4.998 
Skulder och eget kapital
Eget kapital  33.416   3.807 
Skulder   5.107   1.191 
Summa skulder och 
eget kapital  38.523   4.998 

Anslag
Alla belopp i dkr  2014
Översättning  76.494
Redaktion och återutgivning  117.124
Bokutgivningar och Kosmos  165.295
Arkiv och biografi  115.996
IT och administrativa projekt  162.865
Martinus barndomshem  50.000
Vistelse i Martinus Center    10.455
Summa anslag 2014  698.229

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut
Årsredovisning 2014

Eget kapital
Tillgångar Skulder

Mark och byggnader Långfristiga skulder Kortfristiga skulderInventarier, lager mm. Värdepapper Likvida medel
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Årsredovisningen 2014
Sammandrag från årsredovisningen 
2014 framgår nedan. Vi vill påpeka att 
det rör sig om ett utdrag av de väsent-
ligaste posterna från årsredovisningen, 
och hänvisar till den officiella årsredo-
visningen för ytterligare detaljer och 
fördjupning. Vi, såväl som Martinus 
Institut, står gärna till tjänst för att 
besvara frågor om det rör sig om frågor 
och kommentarer till räkenskaperna. 
Vi kan upplysa om att vi har försett 
årsredovisningen med revisorernas på-
skrift utan anmärkning eller komplet-
terande upplysningar den 15 maj 2015. 
Notera att alla belopp i det följande har 
angivits i ”tdkr” (tusen danska kronor). 
 Resultatet för år 2014 har utgjort 
428 tdkr. Resultatet beror främst på att 
det under året har mottagits 2 983 tdkr 
i arv och gåvor. 
 Det har under året anslagits 698 
tdkr till fondens ändamål. Det egna 
kapitalet utgör härefter 33 416 tdkr. 
 Det har under året godkänts av 
Erhvervsstyrelsen (motsv. Bolagsver-
ket, övers. anm.) att slå ihop Martinus 
Idealfond och Martinus Aktivitetsfond 
per 1 januari 2014, med den tidigare 
Martinus Aktivitetsfond som den fort-
satta fonden. Alla aktiviteter är som 
följd av detta under 2014 samlade i 
Fonden Martinus Åndsvidenskabelige 
Institut. Jämförelsetalen i räkenska-
perna omfattar uteslutande Martinus 
Aktivitetsfond. 
 Sammanslagningen skedde som en 
naturlig följd av att det bekräftades att 
Martinus Idealfond var att betrakta 

som en näringsidkande fond. Uppdel-
ningen i två fonder var som en följd av 
detta inte längre relevant. 
 Sedan 1 januari 2008 har Idealfon-
den varit godkänd enligt den danska 
”Ligningslovens” § 8A, vilket betyder 
att danska givare har skattemässig 
avdragsrätt för gåvor som ges till Ide-
alfonden, om gåvan årligen utgör högst 
15 000 dkr. För att få detta avdrag, 
ska givaren ge upplysning om sitt cpr-
nummer när gåvan ges. Godkännandet 
förutsätts överfört till Fonden Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut i samband 
med sammanslagningen. 
 Som en följd av ändrade regler kring 
arbetsgivares förpliktelser att uppge 
alla ersättningar till SKAT (motsv. 
Skatteverket, övers. anm.), har det år 
2014, liksom de senaste åren, satts ett 
särskilt fokus på att räkna av för kost 
och logi för frivilligarbetare. SKAT har 
år 2011 gett ett bindande svar om att 
den nu fastslagna inbetalningen från 
frivilligarbetare är rimlig i förhållande 
till institutets kostnader för kost och 
logi. Det bindande svaret är, som en 
utgångspunkt, gällande i fem år, och 
eventuell ökning av inbetalningen 
från frivilligarbetare kommer att ske i 
takt med den övriga prisutvecklingen. 
Inbetalningar från frivilligarbetare har 
år 2014 bokförts som intäkter med 436 
tdkr.

Avslutning
Årets resultat för år 2014 måste anses 
vara tillfredsställande, också sett i 
ljuset av mottagna arv, bidrag och 

Kommentarer till 
årsredovisningen 2014
av Linnea Weinreich, Trekroner Revision A/S
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gåvor. Det ses som tillfredsställande 
att fondens ställning i förhållande till 
de näringsidkande aktiviteterna, nu 
har klarats ut, liksom att sammanslag-
ningen slutligen är godkänd. 

 Som följd av detta förväntas admi-
nistrativa besparingar framöver. Det 
är revisorns uppfattning att rådet för 
fonden utför ett ansvarsfullt arbete och 
till fullo lever upp till institutets syfte.
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