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ERHVERVSMINISTERIET 

Til bestyrelsen for Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, CVR-nr. 
19961486 

Undersøgelse af årsrapport 20151: Bestyrelsen skal indsende en re-
degørelse for god fondsledelse 
 
I fondens årsrapport for 2015 mangler en redegørelse for, hvordan I som med-
lemmer af fondens bestyrelse forholder jer til Anbefalingerne for god Fondsle-
delse. 2 I kan læse mere om anbefalingerne på www.godfondsledelse.dk  
 
I skal oplyse, om bestyrelsen følger de enkelte anbefalinger, eller om I fraviger 
én eller flere anbefalinger og i givet fald hvilke. Hvis I har valgt at fravige én 
eller flere anbefalinger, skal I redegøre for grundene hertil og for, hvordan fon-
den i stedet har indrettet sig.  
 
Til brug for rapporteringen kan I anvende følgende skema: 
https://godfondsledelse.dk/hjaelpevaerktoejer  
 
Erhvervsstyrelsen påbyder bestyrelsen3,  
 

1. at redegøre for, hvordan bestyrelsen forholder sig til ”Anbefalingerne 
for god Fondsledelse” og 

2. at udarbejde et bilag til årsrapporten for 2015, der indeholder redegø-
relsen eller en henvisning til fondens hjemmeside, hvis redegørelsen er 
tilgængelig her.  

 
Styrelsen stiller ikke krav om, at fondens revisor skal afgive en erklæring om 
bilaget eller, at bestyrelsen har underskrevet bilaget. Fonden skal dog opbevare 
et eksemplar af bilaget, som er underskrevet af bestyrelsen til brug for styrel-
sens eventuelle stikprøvekontrol.4  
 
Bilaget skal indsendes pr. e-mail til Tilsyn-Fonde@erst.dk (i pdf- format), så 
det er modtaget i styrelsen senest 4 uger fra dags dato. 

 
Styrelsen vil efter modtagelsen offentliggøre materialet i CVR (Det Centrale 
Virksomhedsregister) på virk.dk.  
 

                                                      
1 Jf. årsregnskabslovens § 159, stk. 2. 
2 Jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 60, stk. 1, og årsregnskabslovens § 77 a, stk. 1 og 2.  
3 Jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 60, stk. 2, og årsregnskabslovens § 161, nr. 3. 
4 Jf. BEK nr. 1057 af 08/09/2015 om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i 
Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed § 28, stk. 5.  
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Hvis Erhvervsstyrelsen ikke har modtaget bilaget inden for fristen, kan besty-
relsen blive pålagt tvangsbøder, indtil materialet er modtaget i styrelsen.5 
 
For regnskabsåret 2016 og fremover skal bestyrelsen medtage redegørelsen i 
ledelsesberetningen eller noterne til årsrapporten eller som henvisning i ledel-
sesberetningen eller noterne i årsrapporten, hvis redegørelsen er offentliggjort 
på fondens hjemmeside.6 
 
Denne afgørelse vedrører alene reglerne om bestyrelsens redegørelse for god 
fondsledelse. Fonden kan blive udtaget til kontrol i forbindelse med Erhvervs-
styrelsens andre tilsynsforpligtelser. 
 
Klagevejledning 

Denne afgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet pr. e-mail til adressen 
ean@erst.dk eller pr. post til Erhvervsankenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 
2, 8800 Viborg, senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt fonden. 
 
Erhvervsstyrelsen kan til orientering oplyse, at Erhvervsankenævnet i forbin-
delse med en eventuel klage opkræver et gebyr, der helt eller delvis kan tilba-
gebetales, såfremt der gives klager medhold i klagen.  
 
Ved spørgsmål er I velkomne til at enten at kontakte os på telefon 72 20 00 30 
eller på e-mail til Tilsyn-Fonde@erst.dk.   
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Kathrine Kragh Karlsen 
Specialkonsulent 

                                                      
5 Jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 131, stk. 2, og årsregnskabslovens § 162, stk. 1, nr. 3.  
6 Jf. årsregnskabslovens § 77 a, stk. 1 og 2, og BEK nr. 558 af 01/06/ 2016 om offentliggørelse af 
en række redegørelser efter årsregnskabslovens. 


