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UNDERSKREVNE, MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT 
OPRETTER HERVED EN NY FOND 

Fundats 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. I Fondens navn er "Martinus Aktivitetsfond", der tillige fører navnet "Fonden 
Martinus Institut (Martinus Aktivitetsfond)". 

Stk. 2 Fondens hjemsted er Frederiksberg. 

§ 2 Struktur 

Stk. I Fonden varetager alle de erhveivsak1iviteter, som Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
beskæftiger sig med. Den er erhvervsdrivende. 

Stk. 2 Fonden må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller nogen anden form for 
medlemskab. 

§ 3 Formål 

Stk. I De ervheivmæssige aktiviteter er alle nødvendige forlagsaktiviteter, dvs at udgive 
tidsskriftet Kosmos og Martinus bøger på forskellige sprog, samt annoncering og 
oplysning. 

Andre hovedaktiviteter er udlejning af kursusfaciliteter og (sommer)boliger i Martinus 
Center i Klint, forlags- og kursusvirksomhed ind. leje af Mariendalsvej 94-96, 2000F 
samt undervisning og de fo rskellige hertil knyttede serviceaktiviteter, som [eks. drift 
af cafeteria m.m. 
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Stk. 2 Hovedformålet med Martinus værker er: 
"Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væsener_" 
(Livets Bog stk. 117). 
Formålet er således at fremme verdensfreden overalt på jorden. 

Stk. 3 I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal fonden 
tjene følgende fonnål: 

Bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side og udgive 
dem. 

Oplyse om disse værker, og 

Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved salg, oversættelse 
og undervisning i betryggende form. 

§ 4 Oprettelse og kapitalforhold 

Stk. 1 Fonden er stiftet af Martinus Åndsvidenskabelige Institut den I. juni 1996 med over
tagelse af erhvervsmæssige aktiviteter fra samme pr. 1. januar 1996. 

Stk. 2 De nødvendige midler til fondens virksomhed tilvejebringes fortrinsvis ved egen 
indtjening og ved ubetingede gaver og/eller bidrag. 

Stk. 3 Samtlige Fondens indtægter og de til denne ydede bidrag og gaver kan alene anvendes 
til fondens formål efter § 3. 

Stk. 4 For fondens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende formue. 

Stk. 5 Ingen af fondens bidragydere kan have nogen andel i eller krav på fondens formue, 
ligesom de ikke kan drages til ansvar for fondens handlinger. undladelser eller 
forpligtelser. 

Stk. 6 Fondens grundkapital er to millioner kroner ved indskud af værdier/virksomhed fra 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut. 
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§ 5 Ledelse 

Stk. I Fonden ledes af en bestyrelse, som består af fem-syv myndige, vederhæftige og 
uberygtede personer. 

Stk. 2 Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer supplerer bestyrelsen sig selv. Nye bestyrelses
medlemmer indgår for en periode af fem år, og genindtræden kan ikke finde sted. 

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer bliver næstformand og derefter formand efter anciennitet. 
Næstformandsperioden og formandsperioden er hver for sig højst et år. 

Stk. 4 Bestyrelsen kan udpege to suppleanter, som deltager i bestyrelsens møder uden 
stemmeret. Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer indgår normalt den først udpegede 
suppleant som nyt medlem af bestyrelsen. Lader bestyrelsen den anden indgå, fra
træder den først udpegede suppleant samtidig sit hverv som suppleant. 

Stk. 5 Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 

§ 6 Bestyrelsens kompetence m.v. 

Stk. 1 Bestyrelsen har den udøvende ledelse af alle fondens anliggender. Den er beslut
ningsdygtigt, når mindst to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

Stk. 2 Bestyrelsen skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed ikke opnås, kan 
beslutning først træffes på et nyt bestyrelsesmøde, hvortil alle medlemmer skal 
indkaldes. Inden dette møde skal samtlige medlemmer i rimelig god tid informeres 
skriftligt om den beslutning, det ikke har været muligt at opnå enighed om. Opnås der 
fortsat ikke enighed om det udsatte spørgsmål, kan der træffes beslutning med et flertal 
på mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer. 

Stk. 3 Over de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne, føres en protokol, der 
underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende møde. 
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§ 7 Tegningsregler 

Stk. I Fonden tegnes af formanden og et andet medlem af bestyrelsen i forening eller af tre 
bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Stk. 2 Bestyrelsen kan give enkelt eller kollektiv tegningsfuldmagt til fondens medarbejdere, 
dog ikke for så vidt angår køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 

§ 8 Regnskab og revision 

Stk. I Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra I/I - 31112 1996. 

Stk. 2 Fondens regnskaber skal revideres af en eller flere af bestyrelsen udpegede statsautoriserede 
eller registrerede revisorer. 

Stk. 3 Det påhviler bestyrelsen hvert år at gøre det reviderede driftsregnskab og den reviderede 
status tilgængelig for interesserede. 

§ 9 Lovændringer 

Stk. I Bestyrelsen kan med flertal på mindst to tredjedele af samtlige bestyrelsesmedlemmer 
foreslå ændringer i fundatsen. Disse ændringer skal inden de kan træde i kraft god
kendes af Fondsmyndigheden og Civilretsdirektoratet. 

Stk. 2 Der kan ikke foretages nogen ændring af fondens principielle formål og struktur, 
således som disse er beskrevet i § 2, 3, 4 (stk. 2-5), 9 og 10. 

§ I 0 Opløsning 

Stk. I Fonden kan kun opløses ved enstemmig beslutning af den samlede bestyrelse, jfr. dog 
den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde. 

Stk. 2. Ved opløsning af fonden skal samtlige fondens midler uddeles i overensstemmelse 
med formålet i § 3. 

Stk. 3 I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af fondens bidragydere 
eller til nogen andens personlige ejendom. 
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§ 11 Overgangsbestemmelser 

Stk I Stifteren ønsker at Grethe Brinkhard er formand for bestyrelsen indtil sin udtræden. 

Stk 2 De øvrige bestyrelsesmedlemmer bliver medmindre de ønsker sig fritaget herfor næst
formand og derefter formand efter anciennitet og varetager disse hverv indtil deres 
udtræden. 

Stk. 3 Reglerne i § 5 træder gradvis i kraft i takt med afgangen af de bestyrelsesmedlemmer, 
som er udpeget i forbindelse med stiftelsen. Ud over disse bestyrelsesmedlemmer kan 
ingen være suppleant og bestyrelsesmedlem i mere end sammenlagt seks år. 

Frederiksberg, den I . juni 1996 

· Kuijper 

_d:Q-5~ Lb~ -yc)I\.,--~~ 
Ib Schleicher Eigil Kristensen 

5 



11• ·- RevisorLinien I/S 
Kontorfællesskab af statsautoriserede revisorer 

Finn Bentzens Revisionsinstitut . Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

Kampmannsgade 1 

1780 København V 

Att. fr. Katja Obel. 

A ERHVERVS-OG 
<OSElSKABSSTYRELSEN 

1 1 APR. 1997 

VJ -.... --

Vedr. j.nr. 96-123.622 Martinus Aktivitetsfond. 

si:J, 
~ 

30 I-brev 45/ba 

Under henvisning til telefonsamtale d.d. fremsendes vedlagt check stor kr. 1. 700, dækkende 

registreringsgebyr for ovennævnte fond. 

Med venlig hilsen 
Hillerød, den 9. april 1997 

Fi°nn Be tzens Revisionsinstitut 
statslaut r' eret revisionsaktieselskab 

statsaut. revisor .S.D. 
GET DATO .. . . : 97 .04. 11 
R . .......... : 9 7041 100 4 7 
GET BELØB . . . : 17 00 . 00 

Langesvej 2 B . 

Telefon (+45) 42 26 53 25 . Fax (+45) 42 26 15 20 . Giro 226-5303 
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~ .• " Revisorlinien I/S 

Kontorfællesskab af statsautoriserede revisorer 

Finn Bentzens Revisionsinslltut . Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

MARTINUS AKTIVITETSFOND 

MARIENDALSVE.J 94-96 

2000 FREDERIKSBERG 

ÅBNINGSBALANCE OG VURDERINGSBERETNING 

PR. I. .JANUAR 1996 

Langesvej 2 B . 3400 Hillerød 

Telefon (+45) 42 26 53 25 . Fax (+45) 42 26 15 20 . Giro 226-5303 



Revisorlinien I/S 
Kontorfællesskab af 

Statsautoriserede revisorer 

REVISIONS PÅ TEGNING 

Vi har revideret den af ledelsen aflagte åbningsbalance pr. I. januar 1996 for Martinus 
Aktivitetsfond. 

Den udførte revision 

1 

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført 
revisionen med henblik på at opnå overbevisning om, at åbningsbalancen er uden væsentlige fejl eller 
mangler. 

Under revision har vi ud fra vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentatio
nen for de i åbningsbalancen anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den 
af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om 
åbningsbalancens informationer som helhed er fyldestgørende. 

Konklusion 

Det er vor opfattelse, at åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med lovg•vningens krav til 
regnskabsaflæggelse, og at den giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver. 

Hillerød, den 28 . maj 1996 
Med venlig hilsen 

ENS REVISIONSINSTITUT.~/S 

( 1 ~ 

Fl~~~J~~ 
S~tsaut.revisor Skatterevisor F.S.q. 
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GENERELT: 

Revisorlinien I/S 
Kontorfællesskab af 

Statsautoriserede revisorer 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

2 

Åbningsbalancen er udarbejdet i overensstemmelse med fondsloven og fondens vedtægter. 

ANLÆGSAKTIVER: 

Materielle anlægsaktiver: 

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris. 

Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede levetid. 
De væsentligste aktivers levetid fastsættes individuelt, mens øvrige aktiver opdeles i grupper, og 
afskrives over følgende perioder: 

Driftsmateriel og inventar 5 år 

Aktiver med en anskaffelsessum under Kr. 8.600 pr. enhed samt aktiver med levetid under 3 år 
udgiftføres i anskaffelsesåret. 

Værdipapirer: 

Værdipapirer optages til anskaffelsespris. 

OMSÆTNINGSAKTIVER: 

Varebeholdninger: 

Handelsvarer samt rå- og hjælpematerialer værdiansættes til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi, 
såfremt denne er lavere. 

Egenproducerede varer samt varer under fremstilling værdiansættes til værdien af direkte medgåede 
materialer, løn og produktionsomkostninger. 

Lageret er værdiansat efter FIFO-princippet, der medfører, at de senest erhvervede varer anses for 
værede i behold. På samtlige lagre foretages nedskrivning for ukurante og langsomt omsættelige varer. 

Tilgodehavender: 

Der foretages individuel vurdering af debitorer og hensættelser til tab finder sted, hvor dette vurderes 
at være påkrævet. 
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Revisorlinien I/S 

Kontorfællesskab af 
Statsautoriserede revisorer 

ÅBNINGSBALANCE PR. 1. JANUAR 1996 

AKTIVER: 

ANLÆGSAKTIVER: 

Materielle anlægsaktiver: 

Inventar 

Materielle anlægsaktiver i alt 

Finansielle anlæesaktiver: 

Obligationer 

Finansielle anlægsaktiver i alt 

ANLÆGSAKTIVER I ALT 

OMSÆTNINGS AKTIVER: 

Varelager 
Periodiserede renter 
Andre tilgodehavender 
Likvide beholdninger 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 

AKTIVER I ALT 
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302.277 

302.277 

1.476.054 

1.476.054 

1.778.331 

312.664 
27.386 
47.264 

882.479 

1.269.793 

3.048.124 



. . . Revisorlinien I/S 
Kontorfællesskab af 

Statsautoriserede revisorer 

ÅBNINGSBALANCE PR. 1. JANUAR 1996 

EGENKAPITAL OG GÆLD: 

EGENKAPITAL: 

Kapitalkonto 

EGENKAPITAL I ALT 

Kortfristet 2æld: 

Mellemregning Martinus Ideal Fonden 
Anden gæld 

KORTFRISTET GÆLD I ALT 

EGENKAPITAL OG GÆLD I ALT 
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2.000.000 

2.000.000 

783 .749 
264.375 

1.048.124 

3.048.124 
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Note l: Varelager: 

Revisorlinien I/S 
Kontorfællesskab af 

Statsautoriserede revisorer 

NOTER 

5 

Af det samlede varelager på kr. 312.664 henligger Kr. 203 660 på boglager hos Borgens forlag. 

Note 2: Anlægsaktiver: 

Akkumulerede anskaffelser primo 

Akkumulerede anskaffelser ultimo 

Bogført værdi ultimo 

Note 3: Yærdipapirerbeholdninger: 

Drifts
materiel 

302 277 

302.277 

302.277 

Værdien af obligationsbeholdningen opgjort til statusdagens kurs er kr 1.634.287, hvilket er en 
merværdi i forhold til balancen på kr 158.233 



Revisorlinien I/S 
Kontorfællesskab af 

Statsautoriserede revisorer 
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Redegørelse i henhold § 9 i lov om erhvervsdrivende fonde vedr. åbnin&sbalance pr. I januar 
1996. 

I forbindelse med stiftelsen af Martinus Aktivitetsfond er der fra Martinus Ånds
videnskabelige Institut overtaget følgende aktier: 

1. Maskiner og inventar er værdiansat til kr. 302.277, svarende til stifters nedskrevne 
værdi i pr. 31/12 1995. 

2. Obligationer er værdiansat til kr. 1.476.090, som er værdiansat til stifters anskaf
felsessum. 

3. Varelager kr. 312.664 er værdiansat til kostpriser. 

4. Periodiserede renteindtægter kr. 27.386 er beregnet på grundlag af obligationsbe
holdningen og svarer til den renteindtægt der ville være oppebåret dersom obliga
tionsbeholdningen var afhændet den I. januar 1996. 

5. Andre tilgodehavender kr. 47.264 er optaget i henhold til specifikationer. 

6. Likvide beholdninger kr. 882.479 er bank- og giroindeståender, der er afstemt 
med kontoudtog. 

7. Gælden ialt kr. 1.048. 124 er optaget til den nominelle værdi. 
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Revisorlinien I/S 
Kontorfællesskab af 

Statsautoriserede revisorer 
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Undertegnede bestyrelse i selskabet Martinus Aktivitetsfond erklærer ved næiværende, at samtlige de 
i åbningsbalancen og de i ovenstående§ 9 redegørelse nævnte aktivers værdi mindst svarer til det aftalte 
vederlag, herunder den pålydende værdi af grundkapitalen. 

BESTYRELSE: 

Ib Schleicher 

~CgJ-~vt~~ 

~o 
Eigil Kristensen 

Rigtigheden af ovenstående erklæring samt af oplysningerne i redegørelsen iøvrigt bekræftes. 

· 1erød, den 28. maj 1996 

F -...t'T"!ll'll:'NS REVISIQNSINSTITUT A/S 
I 
I f 1 ' l 

/ ' , .1 

1

F' ..a B:1~ mn e en 
. kattereviso \ . S.D. 

1+ 1+7 
BA/bg 

311-åbn. l 
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Kontorfællesskab af 
Statsautoriserede revisorer 

VURDERINGSBERETNlNG I ERKLÆRING 
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Som revisor for Martinus Aktivitetsfond skal vi i forbindelse med fondens stiftelse afgive følgende 
erklæring: 

1. Stifter er Martinus Åndsvidenskabelige Institut 

2. Fonden overtager pr. 1/1 1996 de erhvervsmæssige aktiviteter fra stifter (forlags- og kursuscenterak 
tiviteter). 

3. De i foranstående redegørelse anførte aktiver er alle vurderet til en skønnet handelsværdi. 

4. Der tilkommer ikke stifterne eller andre særlige rettigheder. 

5. Den ansatte værdi af de overdragne aktiver svarer mindst til det aftalte vederlag, herunder den 
pålydende værdi af den indskudte grundkapital. 

6. Fondens status er i tiden fra 1. januar - 28. maj 1996 ikke forringet, således at grundkapitalen pr. 
28. maj 1996 har den fulde pålydende værdi . 

Hillerød, den 28. maj 1996 
Med venlig hilsen 

inn Bentzens Revision institut A/S 

BenlAnhj V
Vt/\/\ 

-
Fi' n Be 

Stat autoriseret revisor 
j 

Skatterevisor 

\ 
\ 



Anmeldelse til ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Ekspeditions- og telefont d 10.00 - 15.00. Tlf. 33 12 42 80 

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Kampmannsgade 1 

1780 København V 

~ ERHVERVS. OG 
<OSELSKABSSTYRELSEN 

2 8 AUG. 1996 

VJ 

= A Om anmelder 1 1 Navn 

t: 2 Adresse 
~ 

...Fi.Drr Bent zen I nvest_ALS_ 
Langes vej 2, 1 

s:. 
c 
j 
Gi 
~ 
E 

3 Telefonnr. - Telefaxnr. - Giro 

3400 Hi 11 erød 

42265325 42261520 239-9296 -·------
~ 4 Referencenr./ Journalnr. 
:

0
~ B Om virkso-m·-·h- e_d_e_n ______ _.__........,__.. _____ ____________ _ 

:zi 1 Ny virksomhed: Selskabsform Fond 
:: 

~ 
] 
J::. 
'O 

~ 
: 

~ 
i 
.!!! 
ili 
.5 

] 

2 Beståen•e virksomhed: Reg.nr. 

3 Virksomhedens navn 

4 Hjemstedsadresse 

Mart inus Akt ivitet sfond MODTAGET DATO . .. . : 9 6 . 0 8 .2 8 

Mar iendal svej 94-96 
2000 Frederi ksberg 

BREV NR . . . . . . . .. . . : 9 6 082 8 0 2 7 4 
MODT AGET BELØB . .. : o . o~ 

~ 
Æ Forbeholdt ERHVERVS~ OG SELSKABSSTYR_E_L_S_E_N ____________ __ 

Cl(Q- \W. (QLZ ....... 
" 

- t:SK!:.VNR • • ••• • • . .•• ; 9608280 2 7 4 
... MODTAGE T Bt.Wtw • • ...: 0-:-V u-~ 



C Ledelses- og revisorforhold 
Udfyldes med oplysninger om stiftere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, direktører og suppleanter, revisorer og suppleanter samt 
likvidatorer, generalagenter samt repræsentanter for generalagenturer og fil ialbestyrere. 
Investeringsforeninger skal tillige oplyse depot·/administrationsselskabels navn og adresse. 
Udenl11dsk selskab skal yderligere angive de tegningsberettigede 
For selskaber oplyses Reg.nr. For firmaer oplyses SE·nr. lndtnedende personer bedes oplyse CPR. nr. 
For personligt valgte revisorer oplyses evt. også forretningsadressen. 

1 Indtne•ende ,ersontr: Stilling, navn og privat bopæl, (samt CPR.nr. på vedlagte skema) 

Grethe Brinkhard 

C, vil ingeniør 
Aage Steel\/Hvolby 
Vestre Paradi svej 57, Øverød 
2840 Holte 

Willem-Jan Ku i jper 
Christiansdal 12 
2610 Rødovre 

Ib Schleicher 
ved Bellahøj 21> 13 
2700 Brønshøj 

Hans Wittendorf 
Mosevej 3 

7323 Give 

Fi nn Bentzens Revi si onsinstitut A/ S 
Langesvej 2 
3400 Hi 1l erød 

Eigil Kds ten sen 

Gr! brødre Torv 16a , 2 
1154 København K. 

B~st . Med lem 
(Formand) 

Best. Medl m 

Best. Medlem 

Best . Medlem 

Revi sor 

Bes t . nedle1ia 

D Omdannelse. Fusion. Spaltning. Likvidation. Genoptagelse. Sletning. Reasumption 
Ændringsdato 

2 Ændringens art 

3 Proklamadato v/gennemført likvidation 



E Vedtægtstorhold 

I Regnskabsår • Første regnskabsperiode 

2 Nyt regnskabsi r • Omlægningsperiode 

3 Nyt navn 

3112 - 1996 01011996 31121996 

4 Nye binavne Fonden Mart i nus I ns ti tut (Mar t inus Akti vitet sfond) 

5 Afmelding af bi navne 

6 Ny hjemstedskommune 

7 Ny hjemstedsadresse 

8 Nyt forml l: § nr. · Ny tegningsregel: § nr. 

9 Ændring af kapitalklasser; § nr. ·Andel! §§ nr. 

F Kapitalforhold 

1 Kapital/Foreningsformue 

2 Kapitalforhøjelse besluttet med beløb, kr. 

3 Evt. kapitalklasser, pålydende beløb, kr. 

Kapitalen er indbetalt i/ved (Nom. beløb og kurs) 

4 • kontanter 

5 · andre værdier 

6 • gældskonvertering 

7 • konvertibelt lån 

8 ·fusion 

9 • spaltning 

10 • fondsforhøjelse 

11 Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse, § nr. 

12 Beslutning om konvertibelt lån: Lånebeløb, kr. 

13 Konverteringsperiode 

14 Beslutning om udsted. af te&ningsoptioner, § nr. 

15 Best.bemyndige!se til udstedelse af tegn.optioner, § nr. 

16 Kapitalnedsættelse: Nominelt beløb 

17 ·til dækning af underskud 

18 · til spaltning, kr. · Kurs 

Beslutning om kapitalnedsættelse: 

19 · nedsættelse til udbetaling, kr. • Kurs 

20 · nedsættelse til henlæggelse i fond, kr. 

21 Effektuering af kapitalnedsættelse: Proklamadato 

22 Kapital endelig nedsat med kr. 

--------

~---L...-..---

-~2._000 . 000 -----------J 
882 . 479 

1.117 . 521 

_.._._--~------.i--.: 

____,_ 

100 

100 



Udenlandske hoveds els tabs 
l · navn 

2 • hjc ms tcdsad rcssc 

3 • registreringsnr. · Registreringssted 

4 • registreringsmyndighed 

5 ·formål 

6 • vedtægters nyeste dato • Regnskabsår 

7 · tegningsregel 

8 · tegnet kapital • Valuta 
9 • indbetalt kapital 

Valuta ·Termin for restindbetaling 
Filialens/Generalagenturets 
10 · formål 

Il · tegningsregel 

Filial ar udenlandsk bankaktieselska~ tillige -
12 • filialkap1tals størrelse · lndbet.dato 

H Underskriftstorhold 

--------------

~/ 
/ 

- ------.- - --------- --
J 

--~---

Samtlige bestyrelsesmedlemmer (i ApS C'tt. direktører) eller likvidatorer bekrærter rlgttg•e•e• ar de aøferte oplysninger 111ed nedeastående 
underskrift. Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder lovgivningens krav og er villige til at påtage sig 
hvenet/stillingen. 

Underskriftsdato · Seneste vedtægtsdato: h .0. fJ cf 4 'T 9 W l! l Ub19S'6 
Personlig underskrift: Underskrifte n gentaget med maskinskrift: 

~the ~ri~hard Aage Hvolby 

~~~::: ~uijpe~//-
Ib Schleicher 

.-lit;:>"?~~ 

lvJlj~~&-
.-'~ _.:./ 

~ =---- === 

e~~ 
:::igil .Crio:>te :! ~n 
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Udskrift af statstidendetekst 

Reg.nr. Reg.dato 00.00.0000 

Jour.nr. 96-123.622 

REG.NR. 
NAVN: MARTINUS AKTIVITETSFONO. 
ADRESSE : Mariendalsvej 94-96, 2000 

Frederiksberg. 
Kommune: Frederiksberg. 
Binavn: MARTINUS INSTITUT (MARTINUS 

AKTIVITETSFOND). 
Fondsmyndighed: Erhvervs- og fu / 

Selskabsstyrelsen. ' c.L:/ ~~ ~ 
Vedtægtsdato: 01.06.1996 . ~~ 
Kapital: kr. 2.000.000,00. 
Indbetalingsmåde: kontant . 882.479,00, i / 

værdier kr. 1.117.521,00. ~vv/li 
Bestyrelse: Grethe Brinkhard, Østervej 9C, 1 . ,,.---- q 

1 th., 2600 Glostrup, den 01 . 06.1996, 
Civilingeniør Aage Steen Hvolby, Vestre 
Paradisvej 57, Øverød, 2840 Holte, den 
01.06.1996, Egil Kristensen, Gråbrødre Torv 
16 a, 2., 1154 København K, den 01.06.1996, 
Willem Johannes Kuijper, Christiansdal 12, 
2610 Rødovre, den 01.06 . 1996, Ib 
Schleicher, Ved Bellahøj 21, 13., 2700 
Brønshøj, den 01.06.1996, Hans Frederik 
Wittendorff, Mosevej 3, Sdr Kollemorten, 
7323 Give, den 01.06 . 1996. 

Fonden tegnes af formanden og et andet medlem 
af besty- relsen i forening eller af tre 
medlemmer i forening. 

Revision: REG.NR . A/$170093 FINN BENTZENS 
REVISIONSINSTITUT A/S, Langesvej 2, 3400 
Hillerød, den 01.01.1996. 

Første regnskabsår: 01.01.1996 - 31.12.1996. 
Regnskabsår: Ol.Ol - 31.12. 
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Underskrevne, Martinus Åndsvidenskabelige Institut opretter 
herved en ny fond 

Fundats 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. I Fondens navn er 11Martinus aktivitetsfond", der tillige fører navnet ~inus Institut(i't.~'~ .L J) 
1~ ERHVEA a\c.h"1~/jfoq 

Fondens hjemsted er Frederiksberg. \Y) SELSKA.sssrvR~Es~~ Stk. 2 

2 8 AUG. 1996 
§ 2 Struktur 

Stk. I Fonden varetager alle de erhvervsaktiviteter, som Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
beskæftiger sig med. Den er erhvervsdrivende. 

Stk. 2 Fonden må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller nogen anden fonn for 
medlemskab. 

§ 3 Formål 

Stk. I Hovedfonnålet med Martinus værker er: 
"Udvikling af åndsfiihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væsener. 11 

(Livets Bog stk. 117). 
Fonnålet er således at fremme verdensfreden overalt på jorden. 

Stk. 2 I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal Fonden tjene 
følgende fonnål: 

Bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side og udgive 
dem. 

Oplyse om disse værker, og 

Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved salg, oversættelse 
og undervisning i betryggende form. 

I 
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Stk. 3 De ervhervmæssige aktiviteter er alle nødvendige forlagsaktiviteter, dvs at udgive 
tidsskriftet Kosmos og Martinus bøger på forskellige sprog, samt annoncering og 
oplysning. 

Andre hovedaktiviteter er udlejning af kursusfaciliteter og (sommer)boliger i Martinus 
Center i Klint, forlags- og kursusvirksomhed incl. leje af Mariendalsvej 94-96. 2000 F 
samt undervisning og de forskellige hertil knyttede serviceaktiviteter, som f.eks. drift 
af cafeteria m.m. 

§ 4 Oprettelse og kapitalforhold 
I • (. • 

Stk. 1 

Stk. f 

Fonden er stiftet den ], --januar 19961å initiativ af Martinus Åndsvidenskabelige 
Institut. .-vi.-V:.v ~~,( rvit-~ ...-... "'-'-A I r. I. 197~ . 
Fondens fonnue bestod ved stiftelsen af de aktiver, som Martinus Åndsvidenskabelige ? 
Institut, SE nr. 1160 7179/Fonds reg. nr. 09645/ Reg. nr. i Erhvervs- og Selskabs
styrelsen har overdraget ved gave i forbindelsen med stiftelsen, jvf den pr. stiftelsesda- o 
gen udarbejdede åbningsbalance, som er udarbejdet af Fondens revisor_ 

Stk.1 De nødvendige midler til fondens virksomhed tilvejebringes fortrinsvis ved egen ......, 

Stk. ~ 

Stk. i 
Stk. tf 

r 
Stk. 1J 

indtjening og ved ubetingede gaver og/eller bidrag. 

Samtlige Fondens indtægter og de til denne ydede bidrag og gaver kan alene anvendes 
til fondens fonnål efter § 3. 

For Fondens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende formue. 

Ingen af Fondens bidragydere kan have nogen andel i eller krav på Fondens formue, 
ligesom de ikke kan drages til ansvar for Fondens handlinger, undladelser eller 
forpligtelser. 

Fondens grundkapital er to miljoner kroner. ~t ov-ut h::-"itjrL. c-vj t(,,t ~ ~ \ 

§ 5 Ledelse 

Stk. 1 Fonden ledes af en bestyrelse, som består af fem myndige, vederhæftige og uberygtede 
personer, i det følgende betegnet som medlemmer. 

Stk. 2 Ved medlemsafgang supplerer bestyrelsen sig selv. Nye medlemmer indgår for en 
periode af fem år, og genindtræden kan ikke finde sted. Den første bestyrelse består af: 

2 



Grethe Brinkhard 
Aage Hvolby 
Willem-Jan Kuijper 
Ib Schleicher 
Hans Wittendorff 

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer bliver næstformand og derefter formand efter anciennitet. 
Næstfonnandsperioden og formandsperioden er hver for sig højst et år. 

Stk. 4 Bestyrelsen udpeger to suppleanter, som deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 
Ved medlemsafgang indgår nonnalt den først udpegede suppleant som nyt medlem af 
bestyrelsen. Lader bestyrelsen den anden indgå, fratræder den først udpegede suppleant 
samtidig sit hverv som suppleant. 

Stk. 5 Hvervet som formand, næstformand, bestyrelsesmedlem og suppleant er ulønnet. 

§ 6 Bestyrelsens kompetence m.v. 

Stk. I Bestyrelsen har den udøvende ledelse af alle Fondens anliggender. Det er beslut
ningsdygtigt, når mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede. 

Stk. 2 Bestyrelsen skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed ikke opnås, kan 
beslutning først træffes på et nyt bestyrelsesmøde, hvortil alle medlemmer skal indkaldes. 
Inden dette møde skal samtlige medlemmer i rimelig god tid informeres skriftligt om den 
beslutning, det ikke har været muligt at opnå enighed om. Opnås der fortsat ikke 
enighed om det udsatte spørgsmål, kan der træffes beslutning med et flertal på mindst 
to tredjedele af bestyrelsens medlemmer. 

Stk. 3 Over de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne, føres en protokol, der 
underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende møde. 

§ 7 Tegningsregler 

Stk. 1 Fonden tegnes af formanden og et andet medlem af bestyrelsen i forening eller af tre 
bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes 
fonden dog af mindst tre femtedele af bestyrelsesmedlemmerne i forening . 

Stk. 2 Bestyrelsen kan give enkelt eller kollektiv tegningsfuldmagt til Fondens medarbejdere, 
dog ikke for så vidt angår køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 

3 



§ 8 Regnskab og revision 

Stk. I Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2 Fondens regnskaber skal revideres af en eller flere af bestyrelsen udpegede 
statsautoriserede eller registrerede revisorer. 

Stk. 3 Det påhviler bestyrelsen hvert år at gøre det reviderede driftsregnskab og den reviderede 
status tilgængelig for interesserede. 

§ 9 Lovændringer 

Stk. 1 Bestyrelsen kan med flertal på mindst to tredjedele af samtlige medlemmer 
foretage ændringer i 10ltelle. 

Stk. 2 Der kan ikke foretages nogen ændring af fondens principielle formål og struktur, 
således som disse er beskrevet i § 2, 3, 4 (stk. 3-6), 9 og 10. 

§ 10 Opløsning 

Stk. 1 Fanden kan kun opløses ved enstemmig beslutning i det samlede fuldtallige 
bestyrelse, og kun såfremt samtlige fondens midler ved opløsningen føres tilbage 
til Martinus Institut. 

Stk. 2 I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af Fondens bidrag
ydere eller til nogen andens personlige ejendom. 

§ 11 

Stk. 1 

Stk. i 

Overgangsbestemmelser 

De nf/dtemrner, der er underskrivere på Instituttets love af 25 . maj 1982, er 
Jd{eket af ... Martinus. Efter hans ønske fastsætter disse medlemmer selv tids
~6ruhetÆ~r deres udtræden af bestyrelsen . ..__,.. 

~ske(er Grethe Brinkhard formand for bestyrelsen indtil sin 
udtræden. 

Stk. Lle øvrige medlemmer bliver - medmindre de ønsker sig fritaget herfor -
næstformand og derefter formand efter anciennitet og varetager disse hverv indtil 
deres udtræden. 

4 



Stk. 4 Reglerne i § 5 træder gradvis i kraft i takt med afgangen af de medlemmer, som 
er udpeget af Martinus. Ud over disse medlemmer kan ingen være suppleant og 
bestyrelsesmedlem i mere end sammenlagt seks år. 

Frederiksberg, den 1. januar 1996 

Grethe Brinkhard Aage Hvolby 
{t; Ib Schleicher 

~J?2.:~~~4 

ar/'( 
~~ 

5 

Willem-Jan Kuijper 
Hans Wittendorff 
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Revisorlinien I/S 
Kontorfællesskab af 

Statsautoriserede revisorer 

REVISIONS PÅTEGNING 

1 

Vi har revideret d e n af lede lsen aflagte å bni ngsbalance pr. 1 . januar 
1996 f or Martinus Akt i v i t e t sfond. 

Den udførte revision 

Vi har i overe nsstemme l se me d a lmi ndel i gt ane rkendte revis i on s p rincipper 
t i lre tte lag t og udf ørt revisionen med henbl i k p å at opnå overbev isni ng 
om, a t å bni ngsbalance n er uden væse ntli g e f ej l eller mangler. 

Under revis i on har v i ud f ra vurde ring a f væsentl ighed og r i siko 
e f t erprøvet grundlaget og dokume nta t i one n f or de i åbni ng sbalancen 
a n f ørte b e løb og øvri ge oplys n i nger . Vi har her under t aget s t illing til 
den a f ledel sen v a lgte r egn skabspr a ksis og d e udøve d e r egns kabsmæs sige 
s køn s amt vurderet, om å bningsbalancens i n f ormat i o ner s om hel hed er 
f yldes t gøre nde. 

Konklusion 

Det er vor op fattelse , a t å bni ngs balancen e r a flagt ~ overensste mmelse 
med lovgivningens k rav t i l regnsk a b saf læggel s e , og at den g i ver et 
r etvi s e nde b illed e a f fon~ens aktiver og passi ver. 

den 15. a ug 
venl ig h i l 
REVISIONS4"~T~ ....... 

S.D. 



GENERELTR: 

Revisorlinien I/S 
Kontorfællesskab af 

Statsautorlsered e revisorer 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

12 

Åbningsbalancen er udarbejdet 1 overensstemmelse med fondsloven og 
fondens vedtægter. 

ANLÆGSAKTIVER: 

Materielle anlægsaktiver: 

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris. 

Af skrivninger foretages lineært over aktivernes forventede levetid. 
De væsentl i gste aktivers levetid f as t sættes individuelt, mens øvri ge 
akt i ver opdeles i grupper, og afskrives over følgende perioder: 

Driftsmateriel og i nventar 5 år 

Aktiver med en anskaf felsessum under Kr. 8.600 pr. enhed samt aktiver 
med levetid under 3 år udgi f tføres i ans kaf f elsesåret. 

Værdipapirer: 

Værdipapirer optages til anskaff elsespris. 

OMS.ÆTNINGSAKTIVER: 

Varebeholdninger: 

Handelsvarer samt rå- og hjælpematerialer værdiansættes til anskaffel
sespris eller nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere. 

Egenproducerede varer samt varer under fremstilling værdiansættes til 
værdien af direkte medgåede materialer, løn og produktionsomkostninger. 

Lageret er værdiansat efter FIFO-princippet, der medfører, at de senest 
erhvervede varer anses for værede i behold. På samtlige lagre foretages 
nedskrivning for ukurante og langsomt omsættelige varer. 

Tilgodehavender: 

Der foretages individuel vurdering af debitorer og hensættelser til tab 
finder sted, hvor dette vurderes at være påkrævet. 



Revisorlinien I/S 
Kontorfællesskab af 

Statsautoriserede revisorer 

• ABNINGSBALANCE PR. 1. JANUAR 1996 

AKTIVER: 

ANLÆGSAKTIVER: 

Materielle anlægsaktiver: 

Inventar 

Materielle anlægsaktiver i alt 

Finansielle anlægsaktiver: 

Obligationer 

Finansielle anlægsaktiver i alt 

ANLÆGSAKTIVER I ALT 

OMSÆTNINGSAKTIVER: 

Varelager 
Periodiserede renter 
Andre tilgodehavender 
Likvide beholdninger 

OMS.ÆTNINGSAKTIVER I ALT 

AKTIVER I ALT 

13 

302.277 

302.277 

1. 476. 05 4 

1.476.054 

1. 778. 331 

312.664 
27.386 
47 . 264 

882 . 479 

1.269.793 

3.048.124 
============= 



Revisorlinien I/S 
Kontorfællesskab af 

Statsautoriserede revisorer 

ÅBNINGSBALANCE PR. 1. JANUAR 1996 

EGENKAPITAL OG GÆLD: 

EGENKAPITAL: 

Kapitalkonto 

EGENKAPITAL I ALT 

Kortfristet gæld: 

Mellemregni ng Martinus Ideal Fonden 
Anden gæld 

KORTFRISTET G.ÆLD I ALT 

EGENKAPITAL OG GÆLD I ALT 

14 

2.000.000 

2.000.000 

783.749 
264 . 375 

1. 048 .124 

3.048.124 
============== 



• 

Note 1: Varelager: 

Revisorlinien I/S 
Kontorfællesskab af 

Statsautoriserede revisorer 

NOTER 

15 

Af det samlede varelager på kr. 312. 664 henligger Kr. 203 . 660 på 
boglager hos Borgens f orl ag . 

Note 2: Anlægsaktiver: 

Akkumulerede anskaffelser primo 

Akkumulerede anskaffelser ultimo 

Bogført værdi ultimo 

Note 3: Værdipapirerbeholdninger: 

Drifts
materiel 

302.277 

302.277 

302.277 
============= 

Værdien af obligationsbeholdningen opgjor t ti l statusdagens kurs er 
kr. 1.634.287, hvilket er en merværdi i forho l d til balancen på 
kr. 158.233 



111• ·-
Finn Bentzens Revlslonsinstltut A/S 

reg.nr. 170.093 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

Kampmannsgade I 

1780 København V 

Revisorlinien I/S 
Kontorfællesskab af 

Statsautoriserede revisorer 

Vedr. J.nr. 94-69.124 Martins Åndsv idenskablig Institut m.fl. 

Revlslonsflrrnaet Ole Svelstrup ApS 
reg.nr. 61 .929 

I~ ERHVERVS-OG 0 SELSl<ABSSTYRELSEN 

2 8 AUG. 1996 

............... FB.30l~~ev 55 

På vegne af ovennævnte fremsendes vedlagt afmeldelse fra registrening som erhvervsdrivende fond, idet 

fondens aktiviteter er overdraget til Martinus Aktivitets fond. Fonden har iøvrigt skiftet navn til Martinus 

Ideal Fonden. 

Samtidig vedlægges anmeldelse til registrering som erhvervsdrivende fond for Martinus Aktivitetsfond 

samt åbningsbalance pr. I. januar 1996 

Måtte der være spørgsmål til ovenstående er De velkommen til kontakte vort kontor. 

Med venlig hilse 
Hillerød, den 16. august 19 
NTZENS REVISION 

Finn ntzen o io 
----

Langesvej 2 . 3400 HUlerød 

Telefon ( +45) 42 25 45 75 
(+45) 42 26 53 25~ 

Fax (+45) 42 25 46 97 
( +45) 42 26 15 20 

Giro a 02 20 89 
2 2653 03 

2+ 1 
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·-·FREDERIKSBERG KOMMUNE 
SKATTEDIREKTORATET 

rmID 
5.~r 

RevisorLinien Danmark A/S, 
Håndværkervænget 9, 
3400 Hillerød. 

FREDERIKSS.ERG RÅDHUS 

2000 FREDERIKSBC:RG 

TLF. 31 19 21 21 · LOKAL 53 52 
Den 10.01.95 
SE-nr.: j .nr. 8.961 
Skallcår: 1996/IJ7 
lndkomslår: 1995 

I skrivelse af 4. Ol. 95 har De på vegne af Martinus Aktivitets
fond u/stiftelse ansøgt om fritagelse for indkomstbeskatning og 
betaling af afgift af gave, hvorved fonden oprettes, jfr. fondsbe
skatningslovens § 3, stk. 3, nr. 1, og stk. 4. 

Af den medsendte åbningsbalance fremgår det, at gaven, der belø
ber sig til 2 . 000.000 kr., er posteret som grundkapital. 

Fondens formål er efter udkast til fundatsen: 

§ 3, stk. 1. Hovedformålet med Martinus værker er: 
"Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til 
alle levende væsener." (Livets bog stk. 117). 
Formålet er således at fremme verdensfreden overalt på jorden. 

§ 3, stk. 2. I hele sin virksomhed og med alle de midler , 
der står til dens rådighed, skal fonden tjene følgende formål: 
Bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra 
hans side og udgive dem. 
Oplyse om disse værker og gøre disse værker tilgængelige for inte
resserede, herunder ved salg, oversættelse og undervisning i be
tryggende form. 

§ 3, stk. 3. De erhvervsmæssige aktiviteter er alle nødven
dige forlagsaktiviteter, dvs at udgive tidsskriftet Kosmos og Mar
tinus bøger på f orskellige sprog samt annoncering og oplysning. 

Andre hovedaktiviteter er udlejning af kursusfaciliteter og (som
mer)boliger i Martinus Center i Klint, forlags- og kursusvirksom
hed inkl. leje a f Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg samt un
dervisning og de forskellige hertil knyttede serviceaktiviteter, 
som f. eks. drift af cafeteria m.m. 

I henhold til fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3, nr. 1, kan fon
de fritages for indkomstbeskatning af gaver, hvorved e n fond op
rettes. 

EKSPEDmONSTIOER: MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG 10-14 

TORSDAG 10· !4 0G 16·18, FREDAG 10·13 

00000008.961/KTS/OCP 

TRYKKNAPTELEFON: TAST 31 87 21 21 

AFVENT l<l.ARTONE ·TAST LOKALNUMMER 

GIRO 7 00 03 08 

TELEFAX: 38 34 6 1 47 



Ifølge cirkulære nr. 147 af 19/8 1992 om fondsbeskatningsloven, 
punkt 14.3, er dispensation efter fondsbeskatningslovens § 3, 
stk . 3 , normalt udelukket, såfremt gavegiver har fradragsret for 
ydelsen. Fonde, der er godkendt efter ligningslovens § 8 A eller 
§ 12, stk. 3, kan almindeligvis ikke opnå dispensation. 

Fuld skattefritagelse uden kompenserende afgift vil normalt kunne 
meddeles for gaver til stiftelse eller udvidelse af fonde, hvis 
formål er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt. 

Det er direktoratets opfattelse, at fonden opfylder betingelserne 
for at opnå fritagelse for gavebeskatning efter fondsbeskatnings
lovens § 3, stk. 3, nr. 1, samt stk. 4. Det er en forudsætning 
for denne fritagelse, at gaven ikke er givet med det udtrykkelige 
formål, at de skal uddeles samt, at gavegiver ikke har fradrags
ret for ydelsen. 

Direktoratet kan på denne baggrund imødekomme ansøgningen om skat
te- og afgiftsfritagelse for den i forbindelse med stiftelsen af 
fonden ydet gave. 

Nærværende afgørelse kan påklages til Told- og skatteregion Køben
havn 3, Finsensvej 15 A, 2000 Frederiksberg. 

Direktoratet skal anmode om at få tilsendt eksemplarer af de ende-
1 i ge godkendte fundatser, fortegnelse over ledelse og bestyrelse 
samt kopier af Civilretsdirektoratets og Erhvervs- og selskabssty
relsens godkendelser, herunder registreringsnurnmer. 

Foreligger der et SENR. for Martinus Aktivitetsfond bedes dette 
samtidi gt oplyst. 

Med venlig hilsen 

O.Gt--
Ole C. Petersen 

eksp.sekr. 

00000008.961/KTS/OCP 



F R E D E R K S BERG• K 0 MM UNE 

SKATTEDIREKTORATET 

Revisorlinien Darunark A/S 
Hå ndværkervænget 9 
3400 Hillerød 

DATO: 
D. 17. november 1995 

LOKALNR: 
5327 

5 . KONTOR 

Kopi til: 

SE-NR: 
11607119 

Vedr.; Martinus Åndsvidenskabelige institut. 

SKATTEAR: 

I brev af 5. oktober 1995 har De på vegne af Martinus 
Åndsvidenskabelige institut anmodet direktoratet om en 
stillingstagen til om en lejeindtægt af størrelsesorden 
på 20.000-25.000 kr. pr. måned kan accepteres ved fondens 
udlejning af lokaler til Martinus Aktivitetsfond 
u/stiftelse. 

Direktoratet bemær ker, at udgangspunktet for lejefastsæt
telsen e r marke dslejen. dvs. at lejen ved udleje til Mar
tinus Aktivitetsfond skal fastsættes til den leje, der 
kan opnås ved udleje til en uafhængig tredjemand. 

De bedes i den forbindelse fremsende en specificeret opgø
relse ( skitse ) over de lokaler, som påtænkes udlejet 
til Martinus Aktivitetsfond u/stif telse. 

De bedes endvidere oplyse, hvad de pågældende lokaler hid
til har afkastet i lejeindtægter. 

Afslutningsvist bemærkes, at genoptagelsen af skatteansæt
telserne for skatteårene 1993/94 og 1994/95 vil blive fær
digbehandlet i forbindelse med ligningen af selvangivel
sen for skatteåret 1995/96. 

~ j';'nlig hilsen 

Son a Andersen 
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