
ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Den 5. februar 1996 

ERHVERVSMINIST RIET 

Skatterevisor Finn Bentzen 
Håndværkervænget 9 
3400 Hillerød 

J.nr.: 94-69.124 
Sagsbeh.: MEK 
Genncmvalgsnr.: 33913003 
Lokal nr.: 338 (10-15) 

Vedr.: Martinus Åndsvidenskabellge Institut 

Til orientering fremsendes kopi af styrelsens brev af d.d. til Civilretsdirektoratet. 

Hvis De har spørgsmål eller kommentarer i anledning af det fremsendte, er De velkommen 
til at kontakte undertegnede. 

Med venlig hilsen 

Martin Engberg Kasten 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V TELF. 33124280 TELEFAX 33324480 GIRO 9 0017 43 t="KSP. TID 10.00-15.00 
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ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
EflHVERVSMINISTEAIET 

Civilretsdirektoratet 
Æbeløgade I 
2100 København Ø 

Den 5. februar 1996 
J.nr.: 94-69.124 
Sagsbeh.: MEK 
Gennemvalgsnr.: 33913003 
Lokal nr.: 338 (10-15) 

Vedr.: Martinus Åndsvidenskabelige Institut og Martinus Aktivitetsf ond/ 
Civilretsdirektoratets j. nr.: 1993-741-09745 og -07216 

Ved brev af 8. maj 1995 anmodede Civilretsdirektoratet styrelsen om i medfør af lov om 
erhvervsdrivende fonde § 3 at træffe afgørelse om, hvotvidt Martinus Ånsvidenskabelige 
Institut fortsat er erhvervsdrivende, hvis fonden udlejer dennes ejendomme til Martinus 
Aktivitetsfond, der forudsættes stiftet. 

Fondens revisor Finn Bentzen har ved brev af 16. januar d.å. oplyst, at Martinus Åndsviden
skabelige Instituts eneste erhvervsmæssige indtægter vil hidhøre fra udlejning af fondens 
ejendomme til Martinus Aktivitetsfond, samt at disse lejeindtægter vil udgøre ca. 20 til 25.000 
kr. pr. md. 

Det fremgår af årsregnskabet for 1994 for Martinus Åndsvidenskabelige Institut, at fondens 
egenkapital på statustidspunktet udgjorde kr. 22.044.292,00. Af årsregnskabet fremgår 
endvidere, at kontantværdien af fondens ejendomme var kr. 9.840.300. 

På denne baggrund kan styrelsen oplyse, at den af Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
udøvede erhvervsdrift vil kunne anses for værende af begrænset omfang i den udstrækning 
bruttolejeindtægterne ikke overstiger ca. kr. 250.000 pr. år, jf. lov om erhvervsdrivende fonde 
§ l, stk. 3, 1. led. 

Hvis direktoratet har spørgsmål eller kommentarer 
undertegnede kontaktes. 

Kopi til skatterevisor Finn Bentzen. 

Med venlig hilsen 

Martin Engberg Kasten 

anledning af ovenstående, kan 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V TELF. 331242 80 TELEFAX 33324480 G'R0 9 00 17 43 EKSP. TID 10.00-15.00 
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li - Revisorlinien Danmark A/S 
Statsaut. revisorer 

• - Revision & r4dgivnlng 

Erhvervs-og Selskabsstyrels en 
Kampmannsgade 1 
1780 København V 

Hindværkervænget 9 
OK-3400 Hillerød 

Telefon (+45) 42 26 53 2S 
Tefefax (•45) 4'2 26 15 20 

BA-301-BR.42 

Vedr. J.nr. 94.69.124 Martinus Andsvi denskabelige Insti tut og 
Matinus Aktivit etsfond. 

I skrivelser t i l Frederiksberg Skattedirektor at har vi fore 
spurgt, om man herfra ville acceptere en husleje i størrelses 
ordenen kr. 20-25.000 pr. måned. 

Der har herefter været korresponderet med Frederi ksberg Skatte
direktorat bl.a. om den lejei ndtægt, som p.t. modtages/beregne s 
på de enkelte ejendomme. 

Da der af de modtagne "lejebeløb" er a f holdt udgifter t i l 
vedligeholdelse, ejendomsskatter og andre udgi fter vedr. drift 
ejendommene/kursuscenteret, så er der tale om en lav nettole
jeindtægt. 

Dette "lave" beløb vil også i fremtiden være udtryk for det 
beløb, der skal betales fra Martinus Aktivitetsf ond t i l Martinus 
Andsvidenskabelige Institut,idet driftsudgifterne fremover vi l 
blive afholdt af Martinus Aktivitetsfond. 

Til orientering medsendes kopi af Fredriksberg Skattedi rektorat' s 
skrivelse af 19. december 1995. 

Vi mener herefter ikke, at der er noget til hindre for, at 
Martinus Andsvidenskabelige institut overgår til at være en ikke 
erhvervsdrivende fond. 

Måtte De ønske yderligere oplysninger er De velkommen til at 
kontakte undertegnede. 

den 16. januar 
venlig hilsen 

revisor 

»..-.g nr. 1 70.093 
• . O • • 

ERHVERVS-OG 
SELSKABSSTYRELSEN 

1 9 JAN. 1996 

CAa 



F R E D E R K s 
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S KATTEDIREKTORATET 

Revisorlinien Danmark A/S 
Håndværkervænget 9 
3400 Hillerød 

DATO: 
D. 19. december 1995 

LOKALltR: 
5327 

B E 

5 ' 

R G • 

KONTOR 

Kopi til: 

SE-ltR: 
11607119 

K 0 M M u N E 

SKATTEÅR: 

Vedr.; Martinus Åndsvidenskabelige Institut og Martinus 
.Aktivitetsfond u/stiftelse. 

Idet der henvises til tidligere korrespondance i sagen, 
senest Deres breve af 3. oktober og 30. november 1995 
samt direktoratets skrivelse af 17 . november 1995 og tele
fonsamtale af dags dato, skal direktoratet udtale følgen
de: 

Det foreligger i sagen oplyst, at Martinus Åndsvidenskabe
l i ge institut vil udleje lokaliteterne i Klint og Frede
riksberg til Martinus Aktivitetsfond u/stiftelse . 

Direktoratet er af den opfattelse, at huslejen som ud
gangspunkt skal fastsættes til markedslejen. Da lejen ik
ke tidligere har været anfægtet, kan det skattemæssi gt ac
cepteres, at lejen fastsættes til det hidtidige niveau re
guleret for prisstigninger/-fald. 

Direktoratet forbeholder sig retten til på et senere tids
punkt, at tage lejens størrelse op til nyvurdering med 
henblik på fremtiden. 

Me1~n~q hilsen 

So~dersen 

ER HVER VS LI GNIN GE N R Å D H U S E T 

~ ERHVERVS-OG 
~SELSKABSSTVRELSEN 

1 9 JAN. 19°~ 

CAa 
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li - RevisorUnien Danmark A/S 
Statsaut. revisorer 

• - Revision & r4dglvnlng 

FREDERIKSBERG KOMMUNE 
SKATIEDIREKTORATET 
5. KONTOR 
FREDERIKSBERG RÅDHUS 
2000 FREDERIKSBERG 

Hlndværkervænget 9 
DK-3400 Hillerod 

Telefon (+45) 42 26 53 25 
Telefax (+4~)42261520 

fb-301-BA.37-SKA T-FA.KOM. 

VEDR.: J.NR. 8961 · MARTINUS AKTIVITETSFOND U/STIFTEl SE. 

Vi står ganske uforstående overfor den kendsgerning at vore skrivelser af 3. og 25. oktober d.å. stadig 
er ubesvarede. 

Uden at gentage indholdet i vore to ovenstående breve, er det vigtigt at fastslå, at vi af hensyn til øvrige 
myndigheder, vor klient og vore revisionsmæssige forpligtelser må anmode om en besvarelse. Vi kender 
Ikke grunden til den lange behandlingstid. Vi har tidligere korresponderet med eksp. sekretær Ole C. 
Petersen og altid fået en hurtig og kvalificeret behandling. 

Må vi snarest få svar på vore nævnte breve??? 

Orienterende kopier tilsendt: 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen' 
CM retsdirektoratet 

Kopier af nævnte skrivelser medsendes. 

- o -

~ nr 170.093 

~ ERHVERVS- OG 
O SElSKABsslYRELsEN 

14 NOV. 1995 

" MODTAGET DATO .... : 95.11.14 
BREVNR ........... : 9511140500 
MODTAGET BELØB ... : O.OO 



li - RevisorLinien Danmark A/S 
Statsaut. revisorer 

• - Revision & rådgivning 

FREDERIKSBERG KOMMUNE 
SKATIEDIREKTORATET 

Håndværkervænget 9 
DK-3400 Hillerød 

Telefon ( + 45) 42 26 53 25 
Telefax ( +45) 42 26 15 20 

5. KONTOR 
FREDERIKSBERG RÅDHUS 
2000 FREDERIKSBERG TIL ORifNTERiNG 

VEDR.: J. NR. 8.961 MARTINUS AKTIVITETSFOND U/STIFTELSE. 

Vi skal venligst på vor ovennævnte klients vegne erindre om vor skrivelse af 3. oktober d .å., som endnu 
ikke ses besvaret. 

Da det er af væsentlig betydning for fondenes fremtidige aktivitetsniveau, budgetlægning for 1996 og 
årene fremover samt den endelige registrering I Erhvervs-og Selskabsstyrelsen samt Civ~retsdirektoratet 
skal vi anmode om en hurtig besvarelse af vor nævnte henvendelse. 

Er der spørgsmål til vor t ilsendte skrivelse, havde vi selvsagt forventet en kontakt for skattedirektoratets 
side. 

Orienterende kopier tilsendt: 
Martinus Åndsvldenskabelige Institut 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
Civilretsdirektoratet 

- o - -

\llJ1 
{ ~ ERHVERVS. OG b S!:LCK4.BSSTYRELSEN 

2 6 0 KT. 1995 

MODTAGET DATO . . . . : 95. 10. 26 
BREVNR . . . . .. . . .. . : 9 5 102 6 0 17 3 
MODTAGET BELØB . . . : O. OO 



li - RevisorLinien Danmark A/S 
Statsaut. revisorer 

• - RovlSlon & rådgivning 

Frederiksberg Kommune 
Skanedirek1oratet 
5. kontor 
Frederiksberg Rådhus 
2000 Frederiksberg 

Vedr. J.nr. 8.961 Martinus Ak1ivitetsfond uf stiftelse. 

Håndvært<eivænget 9 
OK-3400 Hillerød 

Telefon (+45) 42 26 53 25 
Telefax (+45) 42 26 15 20 

301/34 

Som tidligere beskrevet overfor skattedirek1oratet har Martinus Åndsvidenskabelige Institut, Se-nr. 11 60 71 79, 
besluttet at stifte Martinus Ak1ivitetsfond og samtidig overføre alle erhvervsak1iviteter t il denne fond, idet Martinus 
Åndsvldenskabelige Institut herefter ikke vil drive erhvervsmæssig virksomhed, bortset fra udlejning af fast 
efendom, Idet driftsmidler sælges til bogførte værdier til Martinus Aktlvitetsfond. 

Martinus Aktlvitetsfond skal herefter beskæftige sig med følgende: 

Forlagsvirksomhed, udgivelse af Martinus'bøger på forskellige sprog samt t idsskriflet Kosmos. 
Foredragsvirksomhed. 
Undervisningsvirksomhed på ejendommene i Klint. 
Udlejning af sommerhuse og kursusaktiviteter. 

Erhvervs- og Selskabsstyrels~n ha t os, at Martinus Åndsvidenskabelige Institut alene vil kunne 
betragtes som en ikke erhverv ond, dersom lejeindtægterne vedr. lokaliteterne i Klint og Frederiksberg 

er af beskedent omfang. \.[ ' 

Med lejeindtægt af besked~mfang, har vi på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forstået, at en lejeindtægt på 
kr. 20.000-25.000 pr. måned vU kunne opfylde dette formål. 

Vi skal i den anledning forespørge Frederiksberg Skattedirektorat om en lejeindtægt af denne størrelse mellem 
de 2 fonde vU blive accepteret i forbindelse med ligningen af de 2 fonde, som begge vil være hjemmehørende 
på Frederiksberg. Vi henviser i den forbindelse t il vor skrivelse af 4. januar og Skattedirektoratets besvarelse 
af 10. januar d.å. 

Vi kan !øvrigt oplyse, at ejendomsværdien pr. 1/1 1994 for samtlige ejendomme, ejet af Martinus 
Åndsvidenskabellge Institut udgør k r. 9.840.300, jfr. regnskabet for året 1994. Heraf udgør ejendomsværdien 
vedr. ejendommen Mariendalsvej 16, F, kr. 2.730.000. Denne ejendom skal anvendes af begge fonde. 

Måtte der være spørgsmål til ovennænvte, er De velkommen til at kontant undertegnede. 

MODTAGET DATO . . .. : 95 . 10 .0 5 
BR EVNR . .. . . . . . . . . : 95 100 5006 6 
MODTAGET BELØB . . . : 0 , 00 

- · o -



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
ERHV RVSMINISTERIET 

Skatterevisor Finn Bentzen 
Håndværkervænget 9 
3400 Hillerød 

Den 5. oktober J 99 5 
J.nr.: 94-69.124 
Sagsbeh.: MEK 
Gennemvalgsnr .: 33 913 003 
Lokal nr.: 338 (10-15) 

Vedr.: Martinus Åndsvidenskabelige Institut og Martinus Aktivitetsfond 

* 8 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har d.d. modtaget kopi af Deres brev til Frederiksberg 
Kommune, Skattedirektoratet. 

Under henvisning hertil skal styrelsen anmode om oplysning om, hvornår De forventer, at det 
er muligt at oplyse størrelsen af Martinus Åndsvidenskabelige Instituts lejeindtægter for 
udlejning af fondens ejendomme til Martinus Aktivitetsfond. 

Med venlig hilsen 

Martin Engberg Kasten 
Fuldmægtig 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V TELF. 331242 80 TELEFAX 3332 4480 GIRO 9 0017 43 EKSP. TID 10.00-15.00 



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
ERHVERVSMINISTERIET 

Civilretsdirektoratet 
Æbeløgade I 
2100 København Ø 

Den 5. oktober 1995 
J.nr.: 94-69.124 
Sagsbeh.: MEK 
Gennemvalgsnr.: 33913003 
Lokal nr.: 338 (10-15) 

Vedr.: Martinus Åndvidenskabelige Institut og Martinus Aktivitetsfond/ 
Clvilretsdirektoratets j.nr.:1993-741-09645 og -07216 

Under henvisning til direktoratets brev af 8. maj d.å. fremsendes til orientering kopi af brev 
fra skatterevisor Finn Bentzen til Skattedirektoratet for Frederiksberg Kommune, som 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget d.d. 

Det fremgår af ovennævnte brev, at støre Isen af de erhvervsmæssige bruttoindtægter -
lejeindtægterne for udleje af fondens ejendomme - endnu ikke er fastlagt, hvorfor styrelsen 
ikke for tiden kan afgøre, hvorvidt Martinus Åndsvidenskabelige Institut er erhvervsdrivende. 

Styrelsen vil besvare Civilretsdirektoratets brev af 8. maj d.å., når styrelsen modtager 
oplysning størelsen om fondens forventede lejeindtægter. 

Hvis Civilretsdirektoratet har spørgsmål eller kommentarer i anledning af ovenstående kan 
undertegnede kontaktes. 

Med venlig hilsen 

Martin Engberg Kasten 
Fuldmægtig 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V ELF. 33124280 TELEFAX 33324480 GIRO 90017 43 EKSP. TID 10.00-15.00 



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
ERHVERVSMINISTERIET 

Skatterevisor Finn Bentzen 
Håndværkeivænget 9 
3400 Hillerød 

Den 22. august 1995 
J.nr.: 94-69. 124 
Sagsbeh.: MEK 
Gennemvalgsnr.: 33913003 
Lokal nr.: 338 (10-15) 

Vedr.: Martinus Åndsvidenskabelige Institut og Martinus Aktivitetsfond 

Under henvisning til styrelsens brev af 16. juni d.å. erindres heived om sagen. 

Med venlig hilsen 

Martin Engberg Kasten 
Fuldmægtig 

* 6 
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ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Den 16. juni 1995 

ERHVERVSMINISTERIET 

Skatterevisor Finn Bentzen 
Håndværkervænget 9 
3400 Hillerød 

J.nr.: 94-69 .124 
Sagsbeh.: MEK 
Gennemvalgsnr.: 33913003 
Lokal nr.: 338 ( 10-15} 

Vedr.: Martinus Åndsvidenskabelige Institut og Martinus Aktivitetsfond 

Fra Civilretsdriektoratet har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtaget en forepørgsel om, 
hvorvidt Matinus Åndsvidenskabelige Institut fortsat vil være erhvervsdrivende efter en 
eventuel stiftelse af Martinus Aktivitetsfond. 

I den anledning og under henvisning til de på mødet den 17. marts d.å. drøftede modeller, skal 
styrelsen ved nærværende forespørge, om man har undersøgt, hvorledes skattevæsenet stiller 
sig til den model, hvorefter Martinus Aktivitetsfond låner eller lejer (mod et antageligt mindre 
vederlag) bygningerne fra Matinus ÅndsvidenskabeJige Institut. 

Hvis man har undersøgt ovennævnte, skal styrelsen anmode Dem om at oplyse den 
omtrentlige størrelse af lejeindtægterne i Martinus Åndsvidenskabelige Institut efter 
udlejningen til Martinus Aktivitetsfond. 

Har De spørgsmål eller kommentarer i anledning af ovenstående, er De velkommen til at 
kontakte undertegnede. 

Kopi til Civilretsdirektoratet 

Med venlig hilsen 

Martin Engberg Kasten 
Fuldmægtig 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V TELF. 33 124280 TELEFAX 33324480 GIRO 9 0017 43 EKSP. TID 10.00-15.00 
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ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Den 16. juni 1995 

ERHVERVSMINISTERIET 

Civilretsdirektoratet 
Æbeløgade 1 
2100 København Ø 
att. fuldmægtig Henning Larsen 

J.nr.: 94-69.1 24 
Sagsbeh.: MEK 
Gennemvalgsnr.: 33913003 
Lokal nr.: 338 (10-15) 

Vedr.: Martinus Åndsvidenskabelige Institut og Martinus Aktivitetsfond/ J. nr.: 
1993-741-09645 og -07216 

Til orientering fremsendes kopi af brev af d.d. til Finn Bentzen. 

Styrelsen vil vende tilbage med et svar på direktoratets brev af 8. maj d.åt når der foreligger 
et svar fra Finn Bentzen. 

Med venlig hilsen 

Martin Engberg Kasten 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V TELF. 3312 4280 TELEFAX 3332 4480 GIRO 9 00 17 43 EKSP. TID 10.00·15.00 
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Æbeløgade 1 
2100 København Ø 

Tele/011 33923302 (10:00-14:30) 
Telefax 392 7 J 889 

Skatterevisor Finn Bentzen 
Håndværkervænget 9 
3400 Hillerød 

- 8 MAJ 1995 

J.nr. 1993-741-09645 og-07216 

Sagsbehandler: He1111ing Larsen 

Vedrørende: Martinus Åndsvidenskabelige Institut og Martinus 

Aktivitetsfond. 

I skrivelser hertil har de anmodet om Civilretsdirektoratets tilla
delse til, at Martinus Åndsvidenskabelige Institut anvender to mil
lioner kr. til stiftelse af Martinus Aktivitetsfond. De har indsendt 

et udkast til vedtægter for aktivitetsfonden. 

I den anledning skal man meddele, at direktoratet i medfør af § 21, 

stk. J i lov om erhvervsdrivende fonde efter omstændighederne kan 

imødekomme Deres ansøgning. 

De har endvidere ansøgt Civilretsdirektoratet om at tillade ved
tægtsændring for fonden. 

I den anledning skal man oplyse, at Civilretsdirektoratet, inden man 

tager stilling hertil afventer Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgø

relse af, hvorvidt Martinus Åndsvidenskabelige Institut fortsat er 

erhvervsdrivende. Man har d.d. anmodet Styrelsen om at tage stilling 

hertil. 

Ved fremtidige henvendelser bedes De henvise til ovennævnte j.nr. 

P.M.V. 

E.B. 

MODTAGET DATO .... : 95.05.09 
BREVNR ........... : 9505090251 
MODTAGET BELØB . .. : 0,00 



GENPART TrL: 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

Der henvises til j.nr. 94-69.1245 

Civilretsdirektoratet skal anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om 

i medfør af § 3 i lov om erhvervsdrivende fonde at træff e afgørelse 

om, hvorvidt fonden fortsat er erhvervs drivende. 

P.M.V. 

E.B. 



CIVILRETSDIREKTORATET 
ÆBELØGADE 1 
2100 KØBENHAVN Ø 

ATT.: HR HENNING LARSEN! 

Håndværkervænget 9 
DK-3400 Hillerød 

Telefon ( + 45) 42 26 53 25 
Telefax ( + 45) 42 26 15 20 

fb-301\28 

VEDR.: MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT 

I fortsættelse af behageligt møde den 18. ds. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med kontorchef Jytte Heie 
Mikkelsen og fuldmægtig Martin Engberg Kasten skal vi venligst på vegne vor ovennævnte kllent anmode 
om, at Civilretsdirektoratet giver tilladelse t il, at ovennævnte fond stifter en "datterfond" med en grund
kapital på kr. 2.000.000. Beløbet er jvf. åbningsbalance - udarbejdet den 3. Januar d.å. - deponeret I Den 
Danske Bank på konto nr. 3543389447. 

Datterfonden vil - som det tidligere er meddelt direktoratet og styrelsen - alene beskæftige sig med de 
erhvervsmæssige aktiviteter, der tidligere var en del af nærværende fonds aktivitet, medens "moderfon
den" nu alene vil beskæftige sig med Ikke erhvervsmæssige aktiviteter. 

Vi imødeser med tak direktoratets godkendelse/anbefaling heraf snarest, således at vi, som aftalt med 
styrelsen, kan udarbejde anmeldelse og endelig fundats. 

Måtte der være brug for yderligere oplysninger eller forhandlinger, stiller vi os gerne til rådighed hermed 
på vor klients vegne. 

, den 20. marts 1995 
venlig hilsen 

' INIEN DANMARK A/S 

Kopi af nærværende skrivelse tilstillet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og vor ovennævnte klient 

MODTAGET DATO . . .. : 95 . 03 . 2 1 
BREV NR . . . .. . . .. . . : 95032 10 39 4 
MODTAGET BELØB . . . : 0 , 00 

- o -

Reg. nr 170.093 



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Den 20. marts 1995 

ERHVERVSMINISTERIET 

Civilretsdirektoratet 
Æbe1øgade 1 
2100 København Ø 
att. Fuldmægtig Henning Larsen 

J.nr.: 94-69.124 
Sagsbeh.: MEK 
Gennemvalgsnr.: 33913003 
Lokal nr.: 338 (10-15) 

Vedr.: Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

Referat 

fra 

Dato: 17. marts 1995 

1· I DATO:l1fj ~ 1 s 
OFF. I INIT.: M t "-

Møde vedrørende Martinus AndsvidenskabeUge Institut 

Deltagere: 

Kontorchef Jytte Heje Mikkelsen (Erhveivs- og Selskabsstyrelsen) 

Fuldmægtig Martin Engberg Kasten (Erhveivs- og Selskabsstyrelsen) 

Statsautoriseret revisor Finn Bentzen (Fonden) 

Statsautoriseret revisor Bent Andrup (Fonden) 

Mødet blev indledt med at FB redegjorde for fondens historiske baggrund og udvikling, 

herunder hvorfor man ønskede at stifte en aktivitetsfond, der skulle forestå udøvelsen af de 

erhveivsmæssige aktiviteter. 

JHM forklarede, at Civilretsdirektoratet - ikke styrelsen - er fondsmyndighed for Martinus 

Åndsvidenskabelige Institut. Det blev påpeget, at man fra fondens side må indsende en fonnel 

ansøgning til Civilretsdirektoratet m.h.p., at indhente direktoratets samtykke efter § 21, stk. 

3, til at stifte aktivitetsfonden. FB lovede, at man ville gøre dette. 

Med udgangspunkt i den historiske baggrund blev der drøftet forskellige modeller for, 

hvorledes man kunne organisere fondene og deres indbyrdes samarbejde - under forudsætning 

af direktoratets samtykke til stiftelsen. Følgende modeller blev drøftet I) Aktivitetsfonden 

låner eller lejer bygningerne fra Martinus Åndsvidenskabelige Institut, der herefter kun har 

karakter af pengetank. Da fondens erhveivsmæssige indtægter er af begrænset størrelse, kan 

fonden fonnentlig slettes fra registret efter § 11 stk. 3. Den praktiske gennemførelse af denne 

K:\4-kontor\mek\referntcr\9469124 



2 

model afhænger af skattevæsenets godkendelse. Fonden undersøger dette. Hvis skattevæsenet 

godkender modellen, anmelder fonden aktivitetsfonden hertil samtidig med, at man anmelder 

"ophør af erhvervsdrift." 

En alternativ model er, at man lader den gamle fond forestå erhvervsdriften, men at man 

stifter en ny fond, der så får overdraget alle værdipapirerne og således udgører pengetanken. 

Vedtægten for aktivitetsfonden blev gennemgået, se særskilt notat, og FB lovede at foretage 

nødvendige ændringer forud for anmeldelse af fonden. 

Opsumering: 

1. Fonden indhenter Civilretsdirektoratets samtykke til stiftelse af aktivitetsfonden, jf. § 21, 

stk. 3. 

2. Fonden undersøger, hvorledes skattevæsenet stiller sig til den oprindelige model. 

3. Fonden anmelder aktivitetsfonden hertil, hvis skattevæsenet godkender modellen. 

Den 17. marts 1995/MEK 

K:\4-kontor\mek\referater\9469124 
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REVISIONS PÅTEGNING 

Vi har revideret årsregnskabet for 1993. 

Revisionen er udført i overensstelMlelse med almi.ndeligt anerkendte 
revisionsprincipper og har omfattet de revieionshandlinger, som vi 
har anset for nødvendige. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstenunelsa med lovgivningens og ved
tægternes krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor opfattelse 
et retsvisende billede af instituttets aktive:: og passiver, dets øko
nomiske stilling samt resultat. 

Hillerød, den 11. juli 1994.; 
,.........--R~VISORLINIEN DANMARK A/S 

/" / /'/ 

:;--.-e )t:c ~---
...- c;.. ,) J 

Ole Holm 
Statsaut. revisor 
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ARSBERETNXNG 

Martinus Andsvidenskabelige Institut har i året udøvet den virksom
hed, der er foreskrevet i Instituttets love. 

ådet for instituttet indstiller, at årets resultat på kr. 208.843 
overføres til næste år. Den regnskabsmæssige egenkapital udgør her
efter kr. 19.223.596. 

Egenkapitalen opgjort til handelsværdi udgør kr. 21.602.940. 

Instituttet udøver ingen forsknings- eller udviklingsakti~iteter. 

Rådet er ikke bekendt med, at der er indtruffet begivenheder, der på
virker vurderingen af dette regnskabs resultat og økonomiske 
stilling, siden årsafslutningen. 

RÅDET FOR MARTINUS ANDSVIDENS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Godkendt og vedtaget på instituttets 
generalforsamling, den /{,/ t:f 1994 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ANVENDT REGNSKABSPRARSIS 

GENERELT: 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 1992. Arsregn
skabet er udarbejdet i overensstemmelse med fondsloven og fondens 
vedtægter. 

RESULTATOPGØRELSEN: 

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkost
ninger. 

Skat af årets resultat sammensætter sig af den skat, der skal betales 
vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den op
gjorte udskudte skat. Udskudt skat afsættes med 38% vedrørende skat
temæssige henlæggGlser samt forskelle mellem skattemæssige og regn
skabsmæssige saldi. 

ANL/tGSAKTIVER: 

~dterielle anlægsaktiver: 

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med fradrag af 
akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningerne 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 inventer 5 år 

Aktiver med en anskaffelsessum under kr. 8 . 100 pr. enhed samt aktiver 
med levetid under 3 år udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

Værdipapirer: 

Værdipapirec optages til anskaffelsespris eller kursværdi pr. 1/6 
1984. 

OMSÆTNINGSAKTIVER: 

Varebeholdninger: 

Handelsvarer samt rå- og hjælpematerialer værdiansættes til anskaf
felsespris eller nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere . 
Egenproducerede varer samt varer under fremstilling værdiansættes til 
værdien a f direkte medgåede m~terialer, løn og produktionsomkost
ninger. Der er ikke indregnet indirekte prJduktionsomkostninger. 
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Lageret er værdiansat efter FIFO-princippet, der medfører, at de 
senest erhvervede varer anses for værende i behold. På samtlige lagre 
foretages nedskrivning for ukurante og langsomt omsættelige varer. 

Tilqodehav~nder: 

Der foretages individuel vurdering af debitorer og hensættelser til 
tab finder sted, hvor dette vurderes at være påkrævet. 
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RÆSVLTATQPGØRELSE FOR 1993 

1992 
Noter i t.kr. 

Nettoomsætning incl. bidrag 2.154.409 2.499 
Produktionsomkostninger 319.883 657 

BRUTTORESULTAT 1.834.526 1.842 
---------- --------

Personaleomkostninger 700.503 655 
Lokaleomkostninger 1.107.693 718 
Distributionsomkostninger 89.561 57 
Ad111inistrat.iont1omkostninger 583.753 531 

KAPACITETSOMKOSTNINGER 2.481.510 1.961 

---------- --------
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 646.984 119 

Afskrivninger 114.149 114 

RESULTAT FØR RENTER 761.133 233 

7 Renteindtægter 1.296.761 2.165 
8 Renteudgifter 39.524 101 

RESULTAT FØR SKAT 496.104 1.831 

Regulering moms og 
energiafgifter 1992 27.639 

6 Fondsskat 271.244 361 
Regulering, eventuelskat 2.274 44 
Regulering, skat 1992 9.348 62 

ARETS RESULTAT kr. 208.843 1.364 
=============== ======== 



BALANCE PR. 31/12 1993 

Noter 

AKTIVER: 

ANLIEGSAKTIVER: 

Mate~ielle anlægsaktiver: 

2 Grunde og bygninger 
2 Driftsmateriel og inventar 

Fin~nsielle anlægsaktiver: 

3 Værdipapirer 

ANLÆGSAKTIVER I ALT 

OMSÆ'TNINGSAKTIVER: 

Varebeholdninger: 

Fremstillede færdigvarer og 
1 handelsvarer 

Tilgodehavender: 

Diverse tilgodehavender 
Periodiserede renter 

Likvide beholdninger 

OMSæl'NINGSAKTIVER I ALT 

AKTIVER i ALT kr. 

8.766.949 
342.448 

. 9. 139. 983 

18.249.380 

285.287 

31.196 
309.582 

1.821.358 

2.447.423 

----------
20.696.803 

=============== 

1992 
i t.kr. 

7.510 
456 

9,739 

17.705 

326 

59 
326 

1.619 

2.330 --------
20.035 

======== 

7 



Noter 

. ' . . 

BALANCE PR. 31/12 1993 

EGENI<AP ITAL OG GÆLD: 

EGENKAPITAL: 

Grundkapital 
Overført overskud 
Opskrivningshenlæggelser 

1. 000. 000 
18.121.596 

102.000 

4 EGENKAPITAL I ALT 19.223.596 

UDSKUDT SI<AT 42.110 

GÆLD (KORTFRISTET- OG LANGFRISTET): 

5 Prioritetsgæld 340.957 
Anden gæld under 1 år 818.896 

6 Skat 271.244 

GÆLD I ALT 1.431.097 

----------
GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT kr. 20.696.803 

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

1992 
i t.kr. 

1.000 
17.913 

102 

19.015 

44 

417 
198 
361 

976 
--------

20.035 
:i:======= 

8 



9 

NOTER 

Note 1: Varelager: 

Af det samlede varelager på kr. 285.287 henligger kr. 263.535 på 
boglager hos Borgens Forlag. 

Note 2: Anlægsaktiver: 

Akkumulerede anskaffelser primo 
Årets tilgang 

Akkumulerede anskaffelser ultimo 

Opskrivninger primo 
Arets opskrivninger 

Opskrivninger ultimo 

Akkumulerede afskrivninger primo 
Arets afskrivninger 

Akkumulerede afskrivninger, ultimo 

Bogført værdi ultimo 

Kontantværdien af ejendommene udgør 

Note 3: Værdipapirbeholdninger: 

Grunde og 
bygninger 

7.509.853 
1.257.096 

8.766.949 

0 
0 

0 

0 

0 

8.766.949 

Drifts
materiel 

685.494 
0 

685.494 

102.000 
0 

102.000 

330.897 
114.149 

445.046 

342.448 
========== ========== 
9.984.900 

==::=z:===== 

Værdien af obligations- og pantebrevsbeholdningen til statusdagens 
kurs er kr. 11.276.211, hvilket er en merværdi i forhold til balancen 
på kr. 2.136.228. 
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~ote 4: Egenkapital: 

Bevægelserne på inetitutets egenkapital kan specificeres som følger: 

Grund- Opskriv- Overført 
kapital ninqer overskud Ial~ 

Primo 1.000.000 102.000 17.912.753 19.014.753 
Overført til grund-
kapital 0 
Årets resultat 208.843 -~08.84.3 

Ultimo 1 . 000.000 102 . 000 18.121.596 19.223.596 
=========== ========== -------------------- ========== 

Note 5: Prioritetsgæld: 

Af den samlede prioritetsgæld på kr. 340.957 pr. 31/1'- 1993 for
falder kr. 85.003 til betaling efter mere end 5 års forløb. 

Note 6: Skat 

Der er hensat kr. 271.244 til betaling af skat. 

Note 7: Renteindtægter: 

Banker og giro 
Obligat. i oner 
Periodiserede renter, oblig~tioner 
Pantebreve 
Kursavance, pantebrev 
Kursregulering obligationer 
Købte obligationer 

Note 8 : Renteudgifter: 

Banker m.v. 
Ejendommen, Mariendalsvej 
Ejendonunen, Martinus Center, Klint 
Kurstab indfr\else af lån 

Jer. 

102.802 
1.025.023 

16.103 
711 
870 

182.318 
1.140 

1.296.761 
=============== 

5.682 
32.937 

65 
840 

kr. 39.524 
=============== 



11 

Note 9: 

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i 1993 udgjort 5. 

Det silmlede beløb til lønninger, honorar og vederlag udgør: 

Bestyrelse/råd 
Andre ansatte 

kr. 

0 
664.861 

664.864 
------------------------------
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CIVlI.RETSDIREKTORATBT 

Telefax nr.: 33 3 2 'f'fJO Dato: 'h-'JS _...,,,._.-----~---

TJL: 

Samlet antal sider incl.. deane forside: G sider. 

Slfremt det angivne antal sider i& er modtaget, 

kontakt da venligst a&mderen. 

Evt. bem. 

Civilrdsdirelc!or 
Æbeløpde 1, S., 
2100 Københavo ø. 
Tcld'on 33 92 33 0'2 
Telefax 39 27 18 89 

lih 001 
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Underskreyne, Martinus Åndsvidenskabelige Institut opretter 
herved en ny fond 

Fundats 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk 1 Fondens navn er ~Martinus aktivitetsfond". 

(~,. 
~~ ,) 

Stk 2 Fondens hjemsted er Frederiksberg. h_" """"""" -u.. 

§ :Z Struktur ""·~/ 

Stk I Fonden varetager aUc de erhvervsaktiviteter~~nus Åndsvidenslcabeligc 4·} ~ve 
Institut (her-efter kaldt Martinus Institut) bes . -~ii:° en er vervsdri- p~ n \} \. 
~ ,~y 

Stk 2 Fonden ml ikke gøres til genstand for foreningsdannelW...,.c:lfer nogen anden fonn for 
medlemskab. _,/( · 

./'<.....,, ... ~. . '~ ~ ....... , .. :- ~ , 
'"-'·· t:'-it " ., -"--....tJ'" 

......... .! 

§ 3 FonnAI 

Stk 1 Hovedform!Jct med Martinus værker erJ ... "".f 
"Udvikling af lndsfiihed~~ humanitet og ka:rlighed til alle levende væsener." 
(Livets Bog Stk. 117.t' .., ' ",, 
Formålet er siledes-·'it ff~)ne verilensfreden overalt pi jorden. 

" ~ ' li "'"'""'"!- ....... ) ~ 

Stk 2 I hele sin virksomhed o;~ ~IO'~e midler, der står til dens ridighed, skai fonden 
tjene følgen~{onnål: ~/' 

I ·~ 

Bevare ~~~~.~e værker ua:ndrct. som de foreligger fra hans side og udgive 
dem. -"" . _ · ... ~·"'·· 1 

'U"'"""'l.\. ."I 'Q 

"'' ~ 7 "," > 
Oplyse om dis$!~rk'er. og 

Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved salg. ove~ttclsc 
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og undervisning i berryggende form. 

Stk J De ørvhervmæssige akdviti;tcr ar alle nødvendige fo&1agsaktiviteter, dvs at udgiv. 
• tidsskriftet ICQimos og Martinug bøger pl forskellige sprog, samt ~onccring og 

I . ""'" op ysrung. ; '-
I ,_ 

Andre bovedakti\'iteter er udlejning af kursusfaciliteter og {so er. bo~ i 
Martinus Center i Klint, forlags- og kurw.svidcsomhed inkl. leje afM · ~~ 
96. 2000 F samt undervisning og de forskellige hettiI knyttede sel'\liceaktivi • m/ 
f.eks. drift af cafeteria m.m. 

§ 

. f~ 

!il 003 

4 Oprettelse og kapit.idforbold ~) 
Stk l Fonden er stiftet den l. januar 1995 p~ initiativ af Martins Instifuf~ l " ~ · ( 

~~w µ, > T.)1/·.J' "°'-' ~~1 i . . . ~ lu 
Fondens fonnue bc.st<>;d ~stiftelsen af de aktiver:"~· Åndsvidenskabclige 

7 0 Stk 2 

Stk 3 

Stk 4 

Stk S 

Stk 6 

Stk 7 

Ins6tut , SE nr. 1160 7179/Fonds reg. nr. 0964~e&: n . • og Selskabs
styrelsen har overdraget ved gave i forbindelsen ~~5!" jvf. den pr. stiftel
Sesttagen udarbejdede AbningsbaJance. som er uda • ~ndens revisor. 

De nød...adigc midler til fondens ~hed til~ebri~ fonrinsvis ved egen 
indtjening og ved ubetingede gaver,bglcWer bidrag. 

/ ' 't\ \....~ ...... 
Samtlige Fondens indtægter oit de ~ d~e·y~e bidrag og gaver kan alene 
amvendes til fondens fonnl l efter§~... -~7 

...... '\ / 
For fondens forpligtelser ha:fter aJenc den~e<tn enhver tid værende fomwc. 

_,..... ....... ::,.,\-, 
/ ~ 

Ingen af fondens bid~n 1 e nogen andel i eller krav pl fondens formue, 
ligesom de ikke ~, es °til)"M for fondens handlinger. undladelser eller 
forpligtelser. . . "'J : 

." ; 

\ . .f~ . -1 , I l · · iuoncr, w </ ~ , \f<tVclu.U, 
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I 5 Lcdelf~ 

5~ 1 Fonden ledes af ~ b~K. som bEår af tern myndiø" vcderhzftige og 
u~edo pmoner. i det følgende betegnei som ~omm.r. 

Stk 2 

Stk 3 

Stk 4 

Stk 5 

Ved~ "'pplenir boi;tyrelsen sig selv. Nye~~':" 
periode af fan år. og genindtræden kun ikke thtdc sted. Den første b ~ 

~ · ~"'> 
Grethe Brinkhard ~'V 
AagcHvolby 
Willem-Jan Kuijper 
Ib Schleicher 
Hans Wittendorff' ~ l~ ) 

?-'/ 
Bestyrelsens medlemmer bliver næstfonnand og derefter formand~ anciennitet. 
Næstformandsperioden og formandsperioden er~ sig højst et Ar. 

Bestyrelsen udpeger to suppleanter. som d~~~ møder uden 
stemmeret. Ved medlcmsafgang indglr nonnalt d ede suppleant som 
nyt medlem af bestyrelsen. Lader bestyr"elsen den an i· gi. fiatræder den først 
udpegede suppleant samtidig sit hv7"SQm suppleant. · . " 

Hvervet som fbrmand. næstfb~lem og suppleant er ulønnet. 

:.lit_."...," . ·~., ,;l 
§ 6 Bestyirelsens kompetence m.v. 

... " ""• 1·' 
'\.l 

Stk 1 

Stk 2 

Stk 3 

Bestyrelsen har den ucjø':len clse af alle fondens anliggender. Det er beslut· 
ningsdygtigt. når miµ8st.~cdj le af medlemmerne er til stede. 

~·· ,, "'" "~ ... ""'1.. -·~"'~ Bestyrelsen skal tilstrzbc~o ..tic beslutninger. Hvis enighed ikke op~ kan 
beslutning først træffes pi ~ rJ1f( bestyrelsesmøde. hvortil alle medlemmer skal 
indkaldes. l,pitap dette møde siil samtlise medlemmer i rimelig god tid informeres 
skriftligt ~~~lutning. det ikke har vzrct muligt at opnå enighed om. Opnis 

~.· t " . " , 

der fo~t ~-~ghe,d om det udsatte spørgsmåJ, lcan der t~ffes beslutning med 
et flertåtr.pl.~inc'il(i;ø t~jedele af bestyrelsens medlemmer. 

1...... . t' 
'I\ It' ·"·.s... ."i • .Ltl' 

Over de beslutmnger. der t~ffes pi bestyrefsesmødeme, føres en protokol. der 
underskrives af de medlemmer, der har delrager i det pågældende møde. 

~004 
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I 7 Tegnlnpregtu 

Srk 1 

Stk :Z 

fonden tegnes af formandet\~~ andot medlem af bestyrelsen i forenirtg c;Ucr r&ftr~ 
bestyrelsesmedlemmet i funming. Ved køb, ~Ø og pPmetning af filSt ejendolb 
tegnes fonden dog af mindst tre femWdofo af bestyrelsesmedlemmerne i fQn;ning. .... . l, 
~kan giYll enkelt eller koUel1ivtagningsfuldmegt til fondens~~ 
dog ikke fur så vidt anglr blb, salg og pantsætning af fast <iJendom{ ~ '.._ 

§ 8 Repskab og l"e\'isioo 
'~ ~l 

Stlc: I 

lal 006 

'/. 

Stk 2 

Fondens rcgnska~dr er ladenderlnlt. (~ 
Fondens rcgnslcaber skal revideres af en eller flere af~~tsautoriserede 
eller.registrerede revisorer. "../" 

Stk 3 Det plhviJer bestyrelsen hvert 1r at gøre det r~rift:sregnskab og den reviderede 

status tilgængelig for interesserede. · '· ~ ~~'.. 
\,V ..I' 

§ '<v 9 Lovændriu1er \ / 
... , "V 

Stk 1 

Stk 2 

§ 10 

Stk l 

Sdc 2 

Bestyrelsen kan med flertal pl min~/to\redjedeJe af samtlige medlemmer foretage 
ændringer i lovene. ./ ·~ ..... ~ 

l . ... 

<ii-,..,:b..~--~ 
Det kan ikke foretages nogen a:nun~. A( ,u,rns principielle formil og struktur, 
således som disse er beskrevet i § 2., 3, HStJe. 3..6), 9 og 10. 

·~·../' 
"" ..... -=i.._ 

" ·'l•1. 

; "' ""' Opl8$DldC ,.r < ... "'!\;.. ~-
•• , .,. ' '1..... ii 

' ·;. · "~. ' . 
":-"'!;.. ... ... '! } • 

Fonden kan kun opløles.". veer ~emmig beslutning i det samlede flafdta1Jigc 
beslyrcJsc. Of.kun såfremt sa~tijge fondens midfCJ' ved opløsningen føf"CS tilbage til 
Martins ln~tU\ . ..., 

~ ·~ 
"~,, .. ,.,,t\. '""!. 

I intet tjdield~k;;\~n..(~fn\.ucn heltelier delvis overså til nogen af fondens bidragydere 
eller til ~aoB~ an'Ctc:Rs liersonlige ejendom. 

··~·~ rr"·'-·~ .· 11• !1'.-: ,,• 
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Sdc 1 De madlanm1r. dg- q undenåkrivere på lnstiruttets lov~ tf25. maj 1982, er udpeget 
af'Mønins. Efter hans ønske ~disse medlemmer selv tidspunktet for der~ 
~ afbestyrelten. . 

fa. 

raiooø 

Sdc 2 Els" Martins ønske erGr~ Bri~ foamand for bestyre!~ indtil 7(~ 
Sti< 3 De øvrige medlommer blM!r I medmindre de ønsker sig llitaget herlOr ~ 

og derefter- funnand efter anciennitet og varetager disse hverv indtil deres næ •/ 

Stk 4 Reglerne i § S tnoder gradvis i kraft i rakt med afi!angen af ~er, ""m er 
udpeget af Martins. Ud over disse medlemmer kan ingen værl""S\ og bestyrd-
sesmedlcm i mere end sammenlagt seks ir. \ _ ) 

~-~-~ 
..... "'!"_ • Frederiksberg. den Ol.Ol.9S 

~~"'"' Grethe Brinkhard Aage Hvolby Willem-Ian Kutlr~ ~~ 
Ib Schleichcr Hans Wittendorff " '- ·.i 

'\°>'' oJ 28/10-94 



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Den 9. marts 1995 
ERHVERVSMINISTERIET J.nr.: 94-69.124 

RevisorLinien Danmark AJS 
Håndværkervænget 9 
3400 Hillerød 
att. Finn Bentzen 

Sagsbeh.: MEK 
Gennemvalgsnr.: 33913003 
Lokal nr.: 338 (10-15) 

Vedr.: Martinus Åndsvldenskabellge Institut 

Styrelsen skal ved nærværende bekræfte, at der er aftalt møde mellem dem, som repræsentant 
for ovennævnte fond, og styrelsen den 17. marts klokken 10 i styrelsen. 

Med venlig hilsen 

Martin Engberg Kasten 
Fuldmægtig 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V TELF. 3312 4280 TELEFAX 33 324480 GIRO 9 0017 43 EKSP. TID 10.00-15.00 



Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Dato: 6. februar 1995 

Notat om 

Martinus Åndsvidenskabelige Institut 

1. Indledning: 

Sagen er startet som en anmeldelse om kapitalforhøjelse i fonden Martinus Åndsviden

skabelige Institut. Ved nænnere eftersyn viser det sig imidlertid, at der til sagen knytter sig 

adski11ige problemer. Disse samler sig i 3 hovedproblemer, der gennemgås i det følgende. Det 

bemærkes indledningsvist, at Civilretsdirektoratet er fondsmyndighed for fonden. 

2. Anmeldelse om kapitalforhøjelse: 

Fondens revisor har anmeldt kapitalforhøjelse på kr. 1 mio., der er tilvejebragt ved gave. En 

fonds grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning bl. a. ved gave, j f. § 10, stk. 1, 

nr. 2. Anmeldelsen var vedlagt ændrede vedtægter. Ved skrivelse af 4. januar 1995 skriver 

LH bl.a. følgende til Civilretsdirektoratet og fonden: "Den anmeldte kapitalforhøjelse vil 

afvente Civilretsdirektoratets behandling af fondens vedtægt." 

Bit d r Jøpibdferhøjølsø tlilrn ~m s · . 212 1eniii&rut •11 i dit !il i:.r jl rctsrlit etet0mlel tft :-

eå: nt siøsa3i 

3. Stiftelse af en ny fond, - Martinus Aktivitets Fond: 

Det viser sig, at man har stiftet en ny fond, tilsyneladende den 1. januar 1995. Fonnålet med 

denne stiftelse er (af revisor oplyst til at være), at man ønsker at udskille de erhvervsmæssige 

aktiviteter til den nystiftede fond, således at Martinus Åndsvidenskabelige Institut mere får 

K:\4-kontor\MEK\notater 
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karakter af en pengetank. Det er meningen, at MÅi fortsat skal eje de aktiver der anvendes 

erhvervsmæssigt, men disse skal nu udlejes til den nystiftede fond, MAF. 

Denne disposition rejser to problemer: For det første kan man overveje om ikke en sådan 

disposition er omfattet af § 21, stk. 3. Hvis den er, skal MÅi indhente Civilretsdirektoratets 

samtykke til dispositionen. Dette har man ikke gjort. Civilretsdirektoratet oplyser, at man har J/ 
modtaget vedtægter samt bevis for registrering af MAF hos skattevæsenet. 

For det andet skal den nystiftede fond anmeldes hertil, da det jo er meningen, at MAF skal 

udøve de erhvervsmæssige aktiviteter, der tidligere lå i MÅi. Styrelsen har imidlertid ikke 

modtaget en sådan anmeldelse! Jeg har fra Civilretsdirektoratet fået en telefax med kopi af 

vedtægten for MAF, jeg har dog ikke på nuværende tidspunkt nærmere gennemgået disse. 

4. Ændring af vedtægten for MÅi: 

~ ...... -, ,_,af.hf "//t-~{Lv,,) 

/J'Z-(;rtJ<...t~f-. 

Ved anmeldelsen om kapitalforhøjelse var som nævnt bilagt den ændrede vedtægt for MÅI. 

Det fremgår heraf, at man mener, at MÅI ikke længere er erhvervsdrivende, jf. således 

udkastet § 2, stk. 1, der har følgende ordlyd: "Fonden Martins Institut er en selvejende, 

almennyttig institution. Den er ikke en erhvervsdrivende fond." 

Som nævnt ovenfor var det meningen, at MÅI skulle leje de aktiver, der tidligere blev 

anvendt erhvervsmæssigt, til MAF. Dette indebærer bl.a., at MÅi udlejer fast ejendom til 

MAF, hvorfor MÅ.I udøver erhvervsdrift efter § 1, stk. 2, nr. 2. Det er muligt, at erhvervs

driften er af begrænset omfang, således at fonden er omfattet af § 1, stk. 3. Revisor oplyste 

d.d. telefonisk, at bruttolejeindtægten bliver ca. 200.000 om året samt at MÅI har en 

balancesum på ca. 20 mio. kr. 

Som nævnt ovenfor er Civilretsdirektoratet fondsmyndighed for fonden, hvorfor de skal 

godkende eventuelle vedtægtsændringer. Henning Larsen fra Civilretsdirektoratet har 

imidlertid visse betænkeligheder ved at godkende en ændret vedtægt med den overfor citerede 

passus om, at fonden ikke er erhvervsdrivende. (Han stoppede der og ringede til under-

K: \4-kontor\MEK\notater 
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tegnede). 

Det bemærkes, at vedtægtsændringen skal anmeldes til styrelsen, når Civilretsdirektoratet har 

godkendt den ændrede vedtægt. 

Hvis erhvervsdriften er af begrænset omfang, således at fonden er omfattet af § 1, stk. 3, da 

skal der til styrelsen anmeldes ophør af erhvervsdrift, jf. lovens § 52. Hvis ikke da skal 

fonden naturligvis forblive registreret i styrelsen, og vedtægtsændringen skal da som ovenfor 

anført anmeldes hertil. 

5. Konklusion: 

Denne sag er noget værre rod! 

I L c-vl ck clcz... '"V'"> 

"'~~ -i-o..Jc:.....C-Æ-"' 

V Cl\ f-o f"V"'I C et C\..., t-
hcv ir=vlr f'Vl.L cl cl e rvJ .) 

K:\4-kontor\MEK\notater 
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Telefax nr.: 33 32 'f'ft:f() Dato= 'h-u -i• af'---=-----

m.: 

Samlet antal sider incL denne forside: G sider. 

Såfremt det angivne antal sider ildm er modtaget, 

kontakt da venligst afsenderen. 

Med venUc hilsen 

FRA: 

Evt. bem. 

Ci~ 

ÆbeJøgade 1, S., 
2100 Købeøbavn ø. 
Telefon 33 92 33 02 

Tele!ax 39 27 18 89 

llJ001 



w Wll CIVILRBTSDIR . 
... ", .A.4' g+'I;) ;JV i'I lv v• SU'*"" d h d 

UJ.U~ r\.UU~VlU~nSlGlOCllge lil Lut æn rer erve 

1 Navn og bj~sted /~, 

1· ~ 
Fon~ na~ er Manins Ånds\ridenskabelige Institut. der tillige føres-~e~~- . S!!c 1 

Manins Institut. "-.,; / 

~:t!~ 2 Fondens hjemsted er Frederiksberg_ 

2 Stnaktur 

Srk 1 Fonden I Martins Institut i er en selvejende. alm.Cn11M1.11e: 

en ikke erhvervsdrivende fond. ~· . 

Fonden må ikke gøres til genstand for foreningsdannel . gen anden 
fonn for medlemskab. . / 

i"'" 
./ ? 
~ \. 

-~"'It<!; 11...., 

§ 3 Fonnil 
./~ ~:\ ·~ 

.. , ".. i~ / 

Si!~ l 

St!: 2 

."... Ir..~ , 
''= ) 

Hovedfonnllet med ManillS værker er: "'\"",,/ 
"Udvikling af indsfrihcd, t~. humanitet og kærlighed til alle levende 

væsener." (Livets Bog SJ{~· ",\ 
Fonnllet er diedes at bmm~'V~nsfeden overalt pl jorden. 

" ......... +. ·•:.J J 
... ~, ~. 

I hele sin virkso~ed og med al~"'~idler4 der Stir til dens rådighed, skal 
fonden udclu~dft tjene følgende' almennyttige ronnål: 

:1.., "~ ... 
; "1?"t. ··;.'" 

, ...... c " . . 4\\.;'tr: 

Bevare M~m salh~ værker uændret. som de foreligger fra hans side. 
" .... .,. ..._.,. ~ 

't\:,1'\·" ,:# ".., ...... ,...., .... 
Oplyse om disse vzrKer. og 

Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering. 
oversættelse og undervisning i betryggende fonn og ved uddelinger og 
tilsh.-ud til disse aktiviteter. 

;;, 
,..L.nf8......,_ J nr: /"\ _., ,... '• f, • --.,,vn ua.111" • • "] ~ _ l... • s j _ ~ _ -• !,: , ."

" 

, •r . 

@002 



~· · ~~ ~~~~ ~• ~r ~a o• ~~·~~~~u~~. ---~~ 
&"UHUC:Ub &QH4WU i;oa IAAC: .at. WlYU lYlilftlnS '..Cntcr med aJle deu --.uv•~• 
Hgeorn det heller ikke er fandens formil ~ drive ejendommi;n MariundalSVl'lj 
~-96, 2000 F. Di!9C abivcr, som ajm; af tbnden, \ldJqas til Martins 
Aktivit~ det h opRttclscn. den l. januar 1995 5tår for den erhvers

lrRHiip drift. 

't!J """ 

I 

~ 
; '-.., 

4 Opll'dtebe og l<apibll',,....old 1/-u.M,~ 1 / "*l_ 
Fonden I Manins lnsiimt I er oprettet i 1956 p1 initiativ ol furf;an~} Stk l 

Stk .l 

Sdc 3 

Stk 4 

Stk 5 

Stk 6 

Stlc 7 

Stk 8 

Martins Thomsen. kaldet Martins. -../ 
. f ~ 

Pandens fonnue bestod ved oprettelsen af de aktiver og lPa~~ 
Martins skænkede ved gavebrev af30. oktober 1956 med p~l4J 
martS 1957. ' t' 

" 
Fonden er eneindehaver af den fuldstændige o~ og copyright til 

Martins samlede værker i henhold til gavebrev af\~.~ 1 
De nødvendige midler til fondens virksomhed tilv · ved egen 
indtjening og ved uberinscde gaver eller .11idrag. ~ " ,, 

f; 

Samtlige F?ndcns indtægter og det~~(~ )d~,~g og gaver kan alene 
anvendes til fondens formål efter~" ·. ~- / 

~. t.&.9 

For fondens forpligtelser hæfter alene denn~t~ver tid va:rende formue, 
, ...... ;,,,.~ 

# ........ 

Ingen af fondens bidra"d~ ~ nogen andel i eller krav pi fondens 
formue. ligesom de ·~, k8n,,~gCj til ansvar for fondens haødlinger. 

undladelser eller fotpbgtc:lsm-~, / 
~ 1~' 

Fondens gru~~~ blev den 03.02. I 992 anmeldt til kr. I mio. kroner. 
GrundlcapirJf~~i"·tfa"'tH,01.95 udvidet med en gave til kr. 2. mio. 

" ~ .... +~ . ' "' • . ..,,_ ..... , ' 
" ........ '!I 

l,4i." ;• .,. .: ," ... ....,.. 

( 
~,.,Jj~g{~) 
~-~· -z, 
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I 
I 

I 

t • i 

I 

Stk 2 

Stk 3 

Stk 4 

Stk S 

" • JJ " • •• 

fonden ledes af en bestyrelse (rid), som består af fem myndige, ved~ÆF 
og uberyatede pet$Qnet. i dGt følgende beregnet som mc;dtemmer. 

Ved medlemsafgang suppltrq bestyrelsen (råder) sig ~v. N~ medlemmer 
ind. for en periode af fem år, og genindtræden k<UI ikke finde sted. /-,.,.._ 

Bestyrelsens (rideis) medlommer bliver næstfomwøl og derefter ~ . 
efter anåenniret. Na:stformandsperioden og fonnandsperioden er hver for s1'gf' / 
højst et år. V 
Bestyrelsen (ddet). udpeget to suppleanter, som d~ 
(rådets) møder uden stemmereL Ved medlemsafgang indgår no~~d . 
udpegede suppleant som nyt medlem afbestyrelsen (rlciet). Lader ,. / 

• (lidet) den anden indgl, fratræder den først udpegede suppleant samt1Clig sit 

hverv som suppleant. . r~ 

'~~ Hvervet som formand, næstformand, bestyrelsesmld~l . d Cdlem) og 
suppleant er u!ønnet. . 

§ 

; ··-.,, 
~' l 

6 Baty.-elsens (Rådets) kompete1u;.l~,-"-"'"""~·~ 
.:~ ~h I 

Stk I 

Stk 2 

Stk 3 

Bestyrelsen (rådet) har den udøvende I~~ Jan..tondens anliggender. Det 
er beslutningsdygtigt. nit mindst to tredjedV medlemmerne er til stede. 

"--........ ... " . li,. 

B"5lyldsen (ddet) ska\.tlls~ ~ om alle beslutninger. Hvis enighed 
ikke opnls. kan besl~ rørir-~ et nyt bestyrdsesmede (rådsmøde), 
hvortil alle medlemmer ~~ndk;aes. Inden dette møde skal samdige 
medlemmer i_~ god tid~(§ skriftligt om den beslutning. det ikke 
har været ~~Qfnl enighed om. Opnås der fortsat ikke enighed om det 
udsattes~~ lc;"b.~der tra:ffcs beslutning med et flertal på mindst to 
tredjedd~qns)r!dets) medlemmer. · 

.""" ' '-,.. ... l 
Over de beslutninger. ·der trZffes pi bestyrelscsmøåeme (rådsmøderne)~ føres 
en protokol. der underskrives af de medlemmCT. der har deltaget i det 
pågældende møde. 
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I 
( 

! 
l 
! 

Stk I 

Stk 2 

• • <J l. 

_ · "~ni&12'L'"'. :.;;_. .:.· 

Fonden tegnes af fonnandeA os et and~ rnGdl~ af b~sm (lidet) i 
~B eller at'tre ~~mcdlcmmar (rådsmedlemmer) i forening. Ved 
køb. A111 oø pant&;tning af fast ejendom regnes fonden dog af mindst ue 
femtedele af bestyrelsesmedlemmerne (rldsmedlein1t1~t;) i fQl't:ning, 

~/''.._ 

Bestyrelsen (rådet) Jean give enkelt cUu lcollelcriv tegningsfuldmagt til fon.A ~ 
medarbejdere. dog ildce for så vidt angår køb. salg og pantsætning ~· ""-) 
. d ~ 
~~ , 

§ a Rcptkab og revision 

Stk l Fondens regnskabslr er kaler1der.lret. 

Stk 2 

Stk 3 

§ ' 
Stlc l 

§ 10 

Stk 1 

Stk 2 

Fondens rcgnskabu skal revideres af en eller tI ~~~, 
udpegede statsautoriserede eller registrerede re\li 

Det påhviler bestyrdscn (ddet) hvert ir at gøre det revide 

og den reviderede starus til~ngdig f~jn\esserede. 

/ ' ' :: . ~ ~ -.... ~) 
Anvendelse af ovenkud -~~,.. ..... ,.,..._ '-i.. .l· 

.",~ / 
Overskuddet skal anvendes i ovcrcnøtcmm~ med fonnålsparagraffen 

,..,..·-·~·-~ .i' •.• 
/ l"..... '-
, .. . ' " ~ ..... ,., \ 

Lovændringer ~"~",., "'·,.) ; ' / 
Bestyrelsen (tid'eU kan med deft~ på mindst to tredjedele af samtlige 

medlemmer J&,~~~e~ndringcr i lovene. 
; t ... \t " · " '-,. -.;. ....... ··; . 

. , ,L". " ' 
Efter Mart1ii1''f1.~sk~·må}der ikke foretages nog~n ændring af fondens 
principielle tonnii~ktur. således som disse er beskrevet i § 2. 3, 4 
(Stk. 1-7). 10 og 1 l. 

i 



CIVILRBTSDIR. 

Fonckn kan kun opløses ivod erw:~iø beilutninv i den samlede fuldtallige 
butyralse (nid). og kun dfremt samtlige fondens midler ved opløsPingcn 
anvendes til fosmilct efter § 3. 

Stk 2 I intet tiltælde kart fonnuen helt eller delvis overgå til nogen af fonde~'-
bidmgydete olier til nogen and- personlige cjondom. ~~ 

~ 12 Overgangsbestemmelser 

Stk 1 

. ~ 

De modiemmer, der er underskrivere pi Il1Stituttds love af 2( ~ 
udpeget af Martins. Efter hans øn.r,..ce &stsætter disse m~~lv; 
tidspunktet for deres udtræden afbes~yrelsen (rådet). ~ ~ ~··.J· 

"~" . 
Stlc 2 Efter Manins ønske er Grethe Brint. ~ard fonnan~c;styrelsen (rådet) 

indtil sin udtræden. ~:,. 

Sl:k 3 De øvrige medlemmer bliver ~ medmindre de ønsker 5" ~et herfor I 
næstfonnand og derefter fonnand efte~ ~fnnitct og ~er disse hverv 
indtil deres udtræden. : i 

./~· \r.;,'\ ~~ 
\ Sd~ 4 Reglerne i § S træder gradvis i knft\.i..t;i~ æ~ gen af de ~cdlemmcr, 
! som er udpeget af Manins. Ud over ~ emmer kan mgen være 
t suppleant og bestyrelsesmedlem (rådso:edl mere end sammenlagt seks 

11 Ir. ·"""'.........,"'~," 
/ ,f-. ' 

t ./ "" .... ,.."" •. 
"' "!." ... ~:.. : 

l ~~ ' ~ ".. ~-· . 
ID!liSe love i udgaven af den 25. ml}J9821~r udfurmet eftet Martins personlige 
li d:n:~ver . . r henhold ~~yndighedskrinv~cr der derefter kun foretaget mindre 
r.:.1dnngcr. t 1992. ;. \,'-

~· ~ • .=.. ~ 
I ;- ti,.. -...; ""'·· I ·" <;. • .._..,_ ···1. • 
JFr~deriksberg., den "i>+.il..t-95"..,~) .\ Generalforsamlingen 
I ·-i: ) 

: "'lrr: .r I 1"'6,,,.m.~· 

IG~·tJthc Brinkhard Aage Hvolby Willem-Jan Kuijper l Ib Schlcicher Hans Winendorff 28110-94 

. 

~~ • . • ••• - "·':'•'lt•l..,.Jt,••;· •:n: . " : : : . . . . ..... . . . . . ' ~ 

~I 

liJ OOG 
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ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Den 4. januar 1994 

ERHVERVSMINISTERIET 

Revisor 
Finn Bentzen 
Håndværkervænget 9 
3400 Hillerød 

J.nr.: 94-69.124 
Sagsbeh.: LH 
Gennemvalgsnr.: 33913003 
Lokal nr.: 551 (10.00-15.00) 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har dags dato skrevet således til: Civilretsdirektoratet, 
Æbeløgade l, 2100 København Ø: 

"Vedr.: 
e 

MARTINUS ANDSVIDENSKABELIGE INSTITUT - Fo. reg.nr. 9645 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sakl hermed fremsende kopi af revisor Finn Bentzens brev af 
2. januar 1994 med bilag vedrørende ovennævnte fond til videre foranstaltning, idet 
Civilretsdirektoratet er fondsmyndighed for fonden. 

Det bemærkes, at bilagene, ifølge fondens revisor, ligeledes vil blive fremsendt 
Civilretsdirektoratet sammen med en ændring af fondens vedtægt i løbet af denne måned. 

Den anmeldte kapitalforhøjelse vil afvente Civilretsdirektoratets behandling af fondens 
vedtægt. 

Styrelsen beder sig oplyst om, hvad der sker i sagen. 

Kopi af dette brev er sendt til revisor Finn Bentzen." 

Med venlig hilsen 

Louise Heilberg 
Fuldmægtig 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V TELF. 33124280 TELEFAX 33324480 GIRO 90017 43 EKSP. TID 10.00-15.00 
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ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Den 4. januar 1994 

ERHVERVSMINISTERIET 

Civilretsdirektoratet 
Æbeløgade l 
2100 København Ø 

J.nr.: 94-69.124 
Sagsbeh.: LH 
Gennemvalgsnr.: 33913003 
Lokal nr.: 551 (10.00-15.00) 

Vedr.: MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT - Fo. reg.nr. 9645 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sakl hermed fremsende kopi af revisor Finn Bentzens brev af 
2. januar 1994 med bilag vedrørende ovennævnte fond til videre foranstaltning, idet 
Civilretsdirektoratet er fondsmyndighed for fonden. 

Det bemærkes, at bilagene, ifølge fondens revisor, ligeledes vil blive fremsendt 
Civilretsdirektoratet sammen med en ændring af fondens vedtægt i løbet af denne måned. 

Den anmeldte kapitalforhøjelse vil afvente Civilretsdirektoratets behandling af fondens 
vedtægt. 

Styrelsen beder sig oplyst om, hvad der sker i sagen. 

Kopi af dette brev er sendt til revisor Finn Bentzen. 

Med venlig hilsen 

Louise Heilberg 
Fuldmægtig 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V TELF. 33124280 TELEFAX 33324480 GIRO 9 0017 43 EKSP. rm 10.00-15.00 
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• - Revisorlinien Danmark A/S 
Stat!laut. revisorer 

Håndværkarv1111nget 9 
DK-3400 Hlllerod 

T alefon ( + 45) 42 26 53 25 
Telal&lC (+ 45) 42 26 15 20 • Revision & rådgivning 

ERHVERVS-OG SELSKABSSTVRELSEN 
KAMPMANNSGADE 1 
1780 KØBENHAVN V. 

Att: Fuldmægtig Louise Hellberg 

VEDR.: MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT. J .NR. 94-69.124. 

ERHVERVS-OG 
SELSKABSSlYRELSEN 

3 JAN. 1995 

KIT 

Under henvisning tU styrelsens skrivelser af 1 o. november og 15. december 1994 samt behagelige 
telefonsamtale med Dem den 30. december 1994 skal vi nedenfor dokumentere, at grundkapitalen nu 
er på kr. 2.000.000, og at forhøjelsen er sket ved kontant Indbetaling. 

Tii styrelsens orientering medsendes: 

1. Skrivelse fra gaveyder M. Slidsen, Viby - Jylland, der meddeler tilsagn om gave stor ~ 
1.000.000 på betingelse af, at beløbet tPlægges fondens grundkapital. 

2. Vor skrivelse af 21 . september 1994 tU Skattedirektoratet på Frederiksberg Rådhus omkring 
fritagelse for beskatning af gavebeløbet. 

3. Skrivelse fra Skattedirektoratet på Frederiksberg Rådhus af 27. september 1994, der 
Imødekommer vor ansøgning om fritagelse for gavebeskatning. (Denne skrivelse er tidligere 
tllsendt styrelsen den 18. oktober 1994) 

4. Bekræftelse fra Den Danske Bank på, at beløbet kr. 1.000.000 er Indbetalt, og at beløbet kun 
kan udbetales vor ovennævnte klient, såfremt beløbet tillægges instituttets grundkapital, og at 
gavebeløbet Ikke udløser nogen skat for instituttet. (Denne skrivelse er tidligere tilsendt sty
relsen den 18. oktober 1994). 

5. Vor skrivelse af 18. oktober 1994 bilagt anmeldelse omkring kapitalforhøjelsen. At forhøjelsen 
er sket kontant fremgår af allerede den 18. oktober 1994 fremsendte anmeldelse samt bilag 
hertil. 

6. Ændret fundats af 28. oktober 1994, hvoraf det af par. 4 stk. 8 fremgår, at fondens 
grundkapital nu udgør kr. 2.000.000. 

Med tilsendte håber vi på fondens vegne at have besvaret styrelsens nævnte skrivelser tUfredsstlllende. 

Måtte der være yderligere spørgsmål ti tilsendte, kan henvendelse fortsat ske direkte til vort kontor. 

RE 

den 2. januar 1995 
venlig hDsen 
IEN DANMARK A/S 

.D. 

MODTAGET DATO . ... : 95 . 01 . 03 
Biiagt alle de ovenfor nævnte dokumenter BREV NR .. .• • . . • .•• : 9 so 1o3 o 2 19 

MODTAGET BELØB ... : 0 . 00 
Kopi af nærværende skrivelse tilstillet vor ovennævnte klient til orientering. 

- o -

Reg. 111'. 170.093 



artinus Åndsvidenskabeligc Institut ændrer herved deres love. 

§ Navn og hjemsted 

Stk. I Fondens navn er Martinus Åndsvidcnskabeligc Institut, der tillige fører navnet 
Martinus Institut . 

Stk 2 Fondens hjemsted er Frederiksberg 

§ 2 Struktur 

Stk. I Fonden i Martinus Institut 1 er en selvejende. almenn}1tig institution. Den er 

en ikke crh\'ervsdrivende fond. 

Stk. 2 Fonden ma ikke gores til genstand for foren ingsdannelse eller nogen anden 

form for medlemskab 

§ 3 Form;i l 

Stk. I Hovedformalet med Martinus værker er. 

"Udvikling af åndsfrihed. tolerance, humanilet og kærlighed 1il alle le ende 

væsener" (Livets Bog stk. 117). 

Formål el 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 udelukkende tjene følgende almennyttige fo rmål. 

Bevare Mart inus samlede værker uændret. som de foreligger fra hans side. 

Oplyse om disse værker. og 

Gmc disse \·ærkcr tilgængelige for interc~seredc. herunder ved publicering, 

oversætte!. c og undcn ·isning i betryggende form og ved uddelinger og 

tilskud til disse aktivi tet~r 

ERHVERVS-OG 
SELSKABSSTYRELSEN 

3 JAN. 1995 



Fondens formål er ikke at drive Martinus Center med alle dets aktiviteter, 

ligesom det heller ikke er fondens form;\! at drive ejendommen Mariendalsvej 

94-96, 2000 F.Disse ak1iver, som ejes af fonden, udlejes til Martinus 

Aktivitetsfond, der fra oprettelsen, den I. jannuar 1995 står for den 

erhvcrsmæssige drift. 

§ 4 Oprettelse og knpitnlforhohl 

Stk. I Fonden j Martinus Institut i er oprettet i 1956 på initiativ af forfatteren 

Martinus Thomsen, kaldet Martinus. 

Stk. 2 Fondens formue bestod ved oprettelsen af de aktiver og passiver, som 

Martinus skænkede ved gavebrev af 30. oktober 1956 med påtegning af 14 . 

marts 1957. 

Stk. 3 Fonden er eneindehaver af den fuldstændige ophavsret og copyright til 

Martinus samlede værker i henhold 1il gavebrev af 18. juni 1980. 

Stk. 4 De nødvendige midler til fondens virksomhed tilvejebringes ved egen 

indtjening og ved ubetingede gaver eller bidrag. 

Stk. S Samtlige Fondens indtægter og de til denne ydede bidrag og gaver kan alene 

anvendes til fondens formål eft er* 3. 

Stk. 6 For fondens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende formue. 

Stk. 7 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 forplig telser. 

Stk. 8 Fondens g rundkapital blev den 03.02.1992 anmeldt til kr. I mio. kroner. 

Grundkapitalen er fra O I. 0 I. 95 udvidet med en gave til kr. 2 mio. 



Ledelse 

Fonden ledes af en bestyrelse (råd), som består af fem myndige, vederhæftige 

og uberygtede personer, i det følgende betegnet som medlemmer. 

Stk. 2 Ved medlcmsafgang supplerer bestyrelsen (rådet) s1g selv. Nye medlemmer 

indgår for en periode af fem år, og genindtræden kan ikke finde sted. 

Stk. 3 Bestyrelsens (rådets) medlemmer bliver næstformand og derefter formand 

eller anciennitet. Næstfonnandsperioden og formandsperioden er hver for sig 

højst et ar. 

Stk. 4 Bestyrelsen (rådet) udpeger to suppleanter, som deltager i bestyrelsens 

(rådets) møder uden stemmeret. Ved medlcmsafgang indgår normalt den først 

udpegede suppleant som nyt medlem af bestyrelsen (rådet) . Lader bestyrelsen 
(rådet) den anden indgå, fratræder den først udpegede suppleant samtidig sit 

hverv som suppleant. 

Stk. 5 Hvervet som formand, næstformand, bestyrelsesmedlem (rådsmedlem) og 

suppleant er ulonnet. 

§ 6 Bestyrelsens (R~idets) kompetence m.v. 

Stk. I Bestyrelsen (rådet) har den udovcnde ledelse af alle fondens anliggender. Det 

er beslutningsdygtigt. når mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede. 

Stk. 1 Bestyrelsen (rådet) skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed 
ikke opnås, kan beslutning først træffes på et nyt bestyrelsesmode (rådsmøde). 

hvortil alle medlemmer skal indkaldes. lnden dette mode skal samtlige 

medlemmer i rimelig god tid infonneres skriftligt om den beslutning, det ikke 

har været muligt at opnå enighed om. Opnås der fortsat ikke enighed om det 

udsatte sporgsmål, kan der træffes beslutning med et flertal pa mindst to 

tredjedele af bestyrelsens (rådets) medlemmer_ 

Stk 3 Over de beslutninger. der trætfes på bestyrelsesmøderne (rådsmoderne), fores 
en protokol. der underskrives af de medlemmer. der har deltaget i det 

pågældende mode. 



7 Tcgningsrcglcr 

Stk_ I Fonden tegne<, af formanden og et andel medlem af bestyrelsen (rådet) i 
forening eller af 1re bestyrelsesmedlemmer (rådsmedlemmer) i forening. Ved 
kob. salg og pantsætning af fast ejendom tegnes fonden dog af mindst tre 

femtedele af bestyrelsesmedlemmerne (rådsmedlemmerne) i forening. 

Stk 2 Bestyrelsen (rådet) kan give enkelt eller kollektiv tegningsfuldmagt til fondens 

medarbejdere, dog ikke for så vidt angår kob, salg og pantsætning af fast 

ejendom. 

§ 8 Regnskab og revision 

Stk t Fondens rcgnskabsar er kalendcr<lret 

Stk 2 Fondens regnskaber ~kal revideres af en eller tlerc af bestyrelsen (rådet) 

udpegede ~latsautonserede eller regisirerede revisorer 

Stk. 3 Det påll\ller bestyrelsen (rådet) h\cn år at gmc det reviderede driftsregnskab 

og den re,·ideredc status tilgængelig for interesserede 

§ 9 Anvendelse af o\'crskud 

Stk_ I Overskudc1 skal anvendes i overenstemmelse med formalsparagraffen 

§ IO Lovændringl·r 

Stk I Bestyrelsen (rådet) kan med flenal pa mindst to tredjedele af samtlige 

medlemmer foret:-igc ændringer i lovene. 

Stk_ 2 Efter M:minus onskc må der ikke foretages nogen ændring af fondens 

principidlc formål og stmktur. således snm disse er beskrevet i * 2. 3 . .+ (stk 
1-7). IOo!! Il. 



Oplnsning 

Fonden kan kun opluses ved enstemmig beslutning i den samlede fuldtallige 
bestyrelse (rad). og kun såfremt samtlige fondens midler ved opløsningen 

anvendes til formålet eller ~ 3. 

Stk. 2 I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af fondens 

bidragydere eller til nogen andens personlige ejendom. 

§ 12 Ovcrgnngsbc stemmeiser 

Stk. I De medlemmer, der er undersk rivere på Instituttets love af 25. maj 1982, er 

udpeget af Martinus Efter hans onske fastsætte r disse medlemmer selv 

tidspunktet for deres udtræden af bestyrelsen (rådet). 

Stk. 2 Efter Martinus onske er Grethe Brinkhard formand for bestyrelsen (rådet) 

indtil sin udtræden 

Stk. 3 De ovrige medlemmer bliver 1 medmindre de onsker sig fritaget herfor , 

næstfonnand og derefter formand efter anciennitet og varetager disse hver\ 

indtil deres udtræden. 

Stk. 4 Reglerne i ~ .5 træder gradvis i kran i takt med afgangen af de medlemmer. 
som er udpeget af Maninus. Ud over disse medlemmer kan ingen være 

suppleant og bestyrelsesmedlem (radsmedlem) i mere end sammenlagt seks 
ar 

Disse love i udga\'en af den 25 . maj 1982 er udformet efter Maninus personlige 

direktiver I henhold til myndighcdskri\\ er der derefter kun foretaget mindre 

ændringer i 1992 

Frederiksberg, den 01 .0 I 95 Generalforsaamlingen 

Aage l·h olby \\ illern-Jan Kuijpcr Grethe l3rinkhard 

Ih Schleid1er I Ians Witt!..!ndorff 28 10-94 



Martinus Institut 

Mariendalsvej 96 

2000 Frederjksberg 

25.8.94. 

Jeg ag ter at donere et beløb på kr. 1 mi lli on 

t il forøgelse af Mar t i nus Åndsvi denskabelige InsLlLuLs 

grundkapital, idet j eg forventer, al detLe ikke 

udløser nogen skaltebeLaling for InstituLtet . 

Dette bedes venli gst bekræftet, hvorefter pengene v i l 

blive ove rført. 

M. Stidsen 

Kongsgårdsvej 13 

a269 Y1j ): .J _ 
t ;j ;!)/A,ll41fr 

ERt1VERVS-OG 
SELSKABSSlYRELSEN 

f 3 JAN. 1995 

. . - . " ... 



RevisorLinien Danmark A/S 

SKATIEOIREKTORATET 
FREDERIKSBORG RÅDHUS 
2000 FREDERIKSBERG. 

Hlandværkorvænget 9 
DK-3400 Hillerod 

Telefon (+45) 42 26 53 25 
Telefaic (+45)42261520 

301/14 

VEDA.: MARTINUS ÅNOSVIDENSKABEUGE INSTITUT, MARIENDALSVEJ 94 • 96, 2000 
FREDERIKSBERG • SE.NR. 11 60 71 79 

Undertegnede skal, som bestyrelsesvalgt revisor for Martinus Åndsvidenskabelige Institut, anmode Skatte
direktoratet om fritagelse for beskatning af gave stor kr. 1.000.000 til udvidelse af grundkapitalen fra kr. 
1.000.000 til kr. 2.000.000 i henhold til fondsbeskatningslovens par. 3 stk. 3. 

Som det fremgår af vor skrivelse til Marinus Stidsen, Kongegårdsvej 13, 8260 Viby Jylland, har vi på insti· 
tuttets vegne meddelt, at gaven er betinget af, at beløbet tillægges instituttets grundkapital, og at dona· 
tionen ikke medfører skat for instituttets vedkommende. 

Måtte ovenstående give anledning til spørgsmål, kan henvendelse ske direkte til vort kontor. Vi er bekendt 
med, at skattedirektoratet har et indgående kendskab til instituttets almennyttige formål, og at skattedi
rektoratet også er i besiddelse af instituttets "love" = vedtægter 

Hillerød, den 21 . september 1994 
Med venlig hilsen 

REVISORUNIEN DANMARK A/S 

Bent Andrup Finn Bentzen 
Statsaut. revisor Skatterevisor F.S.D. 

Kopi af skrivelse til Marinus Stidsen af dags dato 

B ERt-'VERVS-OG 
SELSKABSSTYRELSEN 

3 JAN. 199 

Reg. nr. 170.093 
--o-

flnn Bentzen Revtslonslostttut . HlllenJd 
Revisionsfirmaer Elgll Bruhn . København 

KIT 



.RI KSBERG KOMMUNE 
~ KATTED IR E KTORATET å ER~VERV&OG 

SELSKABSSTVRELSEN 

3 JAN. 1995 

FREDERIKSBERG RllDHUS 

2000 FREDERIKSBERG 

TU:. 31 ID 2 1 21 - LOKAi. 

53 52 
Den l l SEP. 19~~ 
SE-nr.: 11 60 71 79 
Skattciir: 1995/96 5. kontur 

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

KIT 
l m.Ikomst:ir: l 91J4 

Martinus Åndsvidenskabelige 
Institut, ® 
Mariendalsvej 94 - 96, _J 
2000 Frederiksberg. 

I brev af 21.9.94 har De på vegne af Martinus Åndsvidenskabelige 
Institut ansøgt om fritagelse for i ndkomstbeskatning og betaling 
af afgift af gave, hvorved fondens grundkapital udvides, j fr. 
fondsbeskatn i ngslovens § 3, stk. 3 og stk. 4. 

De oplyser i Deres brev, at gaven, der udgør 1.000.000 kr., ydes 
af Marinus Stidsen, Kongegårdsvej 13, 8260 Vi by Jylland på betin
gelse af, at beløbet tillægges instituttets gr undkapital samt, at 
donationen ikke medfører skat for instituttets vedkommende. 

Af fondens fundats fremgår følgende f ormål af § 3: 

I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står 
til dens rådighed, skal institutionen udelukkende tjene 
følgende almennyttige f ormål: 

Bevare Marti nus samlede værker uændret, som de forelig
ger f ra hans side, oplyse om disse værker, og gøre dis
se værker tilgængelige f or interesserede, herunder ved 
publicering, oversættelse og undervisning i betryggende 
form. 

I henhold til fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3, nr. 2, kan fon
de fritages for indkomstbeskatning af gaver , hvorved en fonds 
grundkapital udvides. Endvidere kan fonde e f ter lovens § 3, stk. 
4, fritages for betaling af afgift a f gaver, for så vidt fonden 
ikke er en familiefond. 

Fuld skattefritagelse ude n kompenser ende a f gi f t vil normalt kunne 
meddeles for gaver til udvidelse af fonde, hvis formål er almen
velgørende eller på anden må de almennyttigt. 

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 

EKSPEOITIONSTIOER: MJINOAG, TIRSDAG, ONSDAG 10·14 

TORSDAG 10·14 OG 16-18, FÆOAG 10·13 

11607179.941/KT5/0CP 

l RYKKNAPTELEFON; TAST31 8 721 21 

AFVENT KlJ\ATONE - TAST LOKALNUMMER 

GIRO 7 00 03 08 

TElEFAX: 3834111 '17 



delsen. Fonde, der er godkendt efter ligningslovens § 8 A eller 
~~ 12, stk. 3, kan almindeligvis ikke opnå dispensation. 

Det er direktoratets opfattelse, at fonden opfylder betingelserne 
for at opnå fritagelse for gavebeskatning e f ter fondsbeskatnings
lovens § 3, stk. 3, nr. 2 samt stk. 4. Det er en forudsætning for 
denne fritagelse, at gaven ikke er givet med det udtrykkelige for
mål, at den skal uddeles samt, at gavegiver ikke har fradragsret 
for ydelsen. 

Direktoratet kan på denne baggrund imødekon~e ansøgningen om skat
te- og afgiftsfritagelse for ovenfor omtalte gave for så vidt, at 
hele gaven henføres til fondens grundkapital. 

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

11607179.941/KT:'i/OCP 

Med ven~g hilsen 

<:?~- -
Ole c. Petersen 

eksp.sekr. 

2 



DEN DANSKE BANK 

Hr.Marinus stridsen 
Kongsg!rdsvej 13 
8260 Viby Jylland. 

g ERf-'VERVS-OG 
SELSKABSS'T'IRELSEN 

3 JAN. 1995 

--

Hiiierød Afdeling 
Slotsgade 16-18 
Postboks 255 
3400 Hillerød 

Telefon 48 29 84 00 
Telefa:w. 48 29 85 20 

4. oktober 1994 

R-!1 

Axel Agerlin 
direkte 48298431. 

Konto nummer 3543379085 !/Martinus .Andøvidenøkabeliqe Institut. 

Herved meddeles, at der er indsat 

kr. 1.000.000,00 

pl konto nwruner 3543379085 den 30.9.1994. 

Kontoen er klausuleret således, at indest!endet kun må fr i gives til fordel 
for Marti nus Åndsvi denskabel ige Institut når instituttet overf or banken har 
dokumenteret, at beløbet bliver tillagt instituttets grundkapi tal samt at 
nærværende donati on ikke udløser skat for instituttet. 

Iøvrigt henvises til brev af 21.9.1994 fra Revisorlinien Danmark A/S til 
Dem. 

Ligelydende skrivelse er tilsti llet Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
samt Revisorlinien Danmark A/S . 

Med venlig hilsen 

DEN DANSKE BANK 

Axel Agerlin Henrik Jørgensen 

12054 (3543) 9 4 0 1 
Oen Oanske BanK A• tieselskat> 
A/$ røg ru. 28472 Kobenhasn 



Finn8entænlnvesta1s 

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
KAMPMANNSGADE 1 
1780 KØBENHAVN V. 

VEDR.: MARTINUS ÅNOSVIDENSKABELIGE INSTITUT, 2000 F. 

Ejendomsadmlnlstratlon og leasing 

Petersborgvej 12 • Postbox 123 
3400 Hillerød· Telelon 42 26 53 25 
Telelax42261520 301/16 

NS Reg. nr. 54.985 

Hoslagt fremsendes anmeldelse om kapitalforhøjelse for vor ovennævnte klient. 

Kapitalforhøjelsen sker i forbindelse med, at vor ovennævnte klient har fået tilsagn om en gave stor 
kr. 1.000.000 under forudsætning af, at instituttets grundkapital udvides med beløbet jvf. fondsbe
skatningslovens § 3, stk. 3 og stk. 4. 

Vi har på vor ovennævnte klients vegne ansøgt skattedirektoratet i Frederiksberg Kommune om fritagelse 
for indkomstbeskatning og betaling af afgift af gave. 

Samme skattedirektorat har ved skrivelse af 27. september d.å. bevilget denne fritagelse. 

Vi skal med baggrund i ovenstående anmode om, at den tilsendte anmeldelse snarest registreres. 

Måtte der være spørgsmål til tilsendte, er styrelsen meget velkommen til at rene henvendelse direkte til 
undertegnede. 

Bilagt: Anmeldelse 

Hillerød, den 18. oktober 1994 
Med venlig hilsen 

FINN BENTZEN INVEST A/S 

Finn Bentzen 
Skatterevisor F.S.D. 

Skrivelse Den Danske Bank 
Skrivelse skattedirektoratet i Frederikberg Kommune 

ERHVERVS-OG 
SELSKABSSTYRELSEN 

3 JAN. 1995 

... " 
•• .Ml 

re. Koncernen · FB lnves1 AIS · FB Revisorgården NS · ABM AIS · FBR f<nans ApS 



. . . < " . ..;{\:" 
melaelse til ERHVERVS- OG SELSKABSSTVRELSEN 

._ 

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Kampmannsgade 1 

1780 København V 

"i 'i ...._...._,..__ -...;_......., __ _ 
> 

i 
t: 
C) 

1. 
c: 
Ol 
~ 
'i 
"O 
c 
E 

Navn 

2 Adresse 

3 Telefonnr. · Telefaxnr. • Giro 

2 Bestående \'irt sombetl: Reg.nr. 

3 Virksomhedens na''" 

4 Hjemstedsadresse 

FINN BENTZEN I NVEST A/S 

Håndværkervænget 9 

3 4 0 0 H i 1 l e r ø d 

4 2 2 6 5 3 2 5 

197454 

MARTINUS 

I N S T I T U T 

ÅNDSVIDENSKABELIGE 

M a r ~ c n d a 1 s v e j 9 4 - 9 6 

2 0 0 0 F r e d e r i k s b e r g 



2 - hjemstedsadresse 

3 · rcgistrcringsnr. • Rcgistrc:ringssted 

.C - rcgistrcrio&smyndigbcd 

S ·formål 

6 -vedtægters nyeste dalo • Regnskabsår 

7 • tegningsregcl 

8 • tegne! kapital ·Valuta 
9 ·indbetalt kapital 

Valuta ·Termin for restindbetaling 
Filialens/Genenlagenturets 
10 ·formål 

li - tegn i ngsregel 

------ -----·---

ia.-. -- - --+--i-

J 

----------~ 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer (i ApS evt. direktører) eller likvidatorer bekræfler rigtigheden af de anførte oplysninger med nedensl.1ende 
underskrift. Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder lovg1vnmgens krav og er villige til at pi tage sig 
hvervet/stillingen. 

Underskriftsdato • Seneste vedtægtsdato: 1 8 1 0 1 9 9 4 
Personlig underskrift: Underskriflen gentaget med maskinshift: 

Ib Schl icher 

Lhi~~{,~,i 
Grethe Brinkhdrd - Hans Wi ttendorff -- I 

2 Underskriften skal være bekræftet af en notar, en advokat eller to vilterlighedsvidner: 

Sl!lhng 

Navn 

Adresse 
-----·-·--- - -

---- --- - ---

Stilli'!L_ _______ . _____________ _ 

Navn ----------·--··--------·----------·-
Adresse 
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Love for Martinus Åndsvidenskabelige Institut af 22. oktober 1991 D.{ 7f;. { Fk) 

v(. 2.0/11-? I 
§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. l Institutionens navn er Martinus Åndsvidenskabelige Institut, der tilli
ge fører navnet Martinus Institut. Institutionen er en erhvervsdrivende 
fond. 

Stk.2 Institutionens hjemsted er Frederiksberg. 

§ 2 Struktur 

Stk. I Martinus Institut er en selvejende, almennyttig institution. 

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

§ 3 Formål 

Stk. I I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens 
rådighed, skal institutionen udelukkende tjene følgende almennyttige 
formål: 

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

Oplyse om disse værker, og 

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

§ 4 Oprettelse og kapitalforhold 

Stk. I Institutionen er oprettet i 1956 på initiativ af forfatteren Martinus 
Thomsen, kaldet Martinus. 

Stk.2 Institutionens formue bestod ved oprettelsen af de aktiver og passiver, 
som Martinus skænkede ved gavebrev af 30. oktober 1956 med påteg
ning af 14. marts 1957. 



Stk.3 Institutionen er eneindehaver af den fuldstændige ophavsret og 
copyright til Martinus samlede værker i henhold til gavebrev af 18. 
juni 1980. 

Stk.4 De nødvendige midler til institutionens virksomhed tilvejebringes ved 
egen indtjening og ved ubetingede gaver eller bidrag. 

Stk.5 Samtlige Institutionens indtægter og de til denne ydede bidrag og 
gaver kan alene anvendes til institutionens formål efter §3. 

Stk.6 For institutionens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid 
værende formue. 

Stk. 7 Ingen af institutionens bidragydere kan have nogen andel i eller krav 
på institutionens formue, ligesom de ikke kan drages til ansvar for 
institutionens handlinger, undladelser eller forpligtelser. 

Stk.8 Institutionens grundkapital er l mio. kroner, som er indbetalt ved 
overførsel fra reserven. 

§ 5 Ledelse 

Stk. l Institutionen ledes af et råd, som består af fem myndige, vederhæftige 
og uberygtede personer, i det følgende betegnet som medlemmer. 

Stk.2 Ved medlemsafgang supplerer rådet sig selv. Nye medlemmer indgår 
for en periode af fem år, og genindtræden kan ikke finde sted. 

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

Stk.4 Rådet udpeger to suppleanter, som deltager i rådets møder uden 
stemmeret. Ved medlemsafgang indgår normalt den først udpegede 
suppleant som nyt medlem af rådet. Lader rådet den anden indgå, 
fratræder den først udpegede suppleant samtidig sit hverv som 
suppleant. 

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

§ 6 Rådets kompetence m.v. 

Stk. l Rådet har den udøvende ledelse af alle institutionens anliggender. Det 
er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedele af medlemmerne er til 
stede. 

Stk.2 Rådet skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed ikke 



opnås, kan beslutning først træffes på et nyt rådsmøde, 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 rådets medlemmer. 

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

§ 7 Tegningsregler 

Stk. l Institutionen tegnes af formanden og et andet medlem af rådet i 
forening eller af tre rådsmedlemmer i forening. Ved køb, salg og 
pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen dog af mindst tre 
femtedel af rådsmedlemmerne i forening. 

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

§ 8 Regnskab og revision 

Stk.1 Institutionens regnskab er kalenderåret. 

Stk.2 Institutionens regnskaber skal revideres af en eller flere af rådet 
udpegede statsautoriserede eller registrerede revisorer. 

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

§ 9 Lovændringer 

Stk.1 Rådet kan med flertal på mindst to tredjedele af samtlige medlemmer 
foretage ændringer i lovene. 

Stk.2 Efter Martinus ønske må der ikke foretages nogen ændring af 
institutionens principielle formål og struktur, således som disse er 
beskrevet i§ 2, 3, 4 (stk. 1-7), 9 og 10. 



§ 10 Opløsning 

Stk. l Institutionen kan kun opløses ved enstemmig beslutning i det samlede 
fuldtallige råd, og kun såfremt samtlige institutionens midler ved 
opløsningen anvendes til formålet efter § 3. 

Stk.2 I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af 
institutionens bidragydere eller til nogen andens personlige ejendom. 

§ 11 Overgangsbestemmelser 

Stk. I De medlemmer, der er underskrivere på Instituttets love af 25. maj 
1982, er udpeget af Martinus. Efter hans ønske fastsætter disse 
medlemmer selv tidspunktet for deres udtræden af rådet. 

Stk.2 Efter Martinus ønske er Grethe Brinkhard formand for rådet indtil sin 
udtræden. 

Stk.3 De øvrige medlemmer bliver - medmindre de ønsker sig fritaget 
herfor - næstformand og derefter formand efter anciennitet og 
varetager disse hverv indtil deres udtræden. 

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

Disse love i udgaven af den 25. maj 1982 er udformet efter Martinus 
personlige direktiver. I henhold til myndighedskrav er der derefter kun 
foretaget mindre ændringer. 

Frederiksberg, den 22. oktober 1991 

Grethe Brinkhard Tage Edeling Aage Hvolby Willem-Jan Kuijper 

Henning Laug Ib Schleicher 
(./ /1 . _il. 
~l..d.2/U.v\ ? ~Q.Ao( _.l.b..SclJ-t.Å.~ 

{/n ;-,,-~·'! c(f,v~J · 
WtL~ -- I 



MARTINUS_ ÅNDSYIDENSKABELIGE_ INS_TITUT __________ p_agl._ l ___ _ 

Den 22 . oktober 1991 afholdtes ekstraordinær generalforsamling/råds 
møde i Instituttets lokaler på Frederiksberg. 

Til dirigent valgtes Finn Bentzen. 

Det samlede r å d var repræsenteret og beslutningsdygtig . 

Eneste punkt på dagsordenen var Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 
skrivelse a f 2 3 . april 1991, hvoraf fremgik, at instituttets ved
tægter/love ikke va r tilpasset lov om erhvervsdrivende f onde. 

Rådet besluttede derfor enstemmig, at opfylde lovgivningens bestem
melse ved at ændre i nstituttets vedtægter/love således: 

- I § 1 stk. 1 tilføjes: I nstitutione n er e n erhvervsdrivende fond. 
- I S 4 stk. 8 t i l f øjes: Institutione ns grundkapital er 1 mio. kr. 

som er i ndbe talt ved overførsel fra reserven 
- I S 9 stk . 2 t i lføjes: (stk. 1- 7) 
- I S 11 stk. 4- og s tk. 5 bl i ver d e refter til stk. 4 
- Det a f sluttede a f snit er ændret til : 

"Disse love i udgaven af 25. ma j 1982 er udformet e fter Martinus 
p e rsonl i ge dire ktiver. I henhold til myndi ghedskrav er der der
efter kun f oret aget mi ndr e ændring e r . 

F i nn Bentz en blev herefter bemyndige t til at bringe dokumentationen 
i overensstemmelse med s t y relsens krav . 

Der var ikke a ndre punkter til behandl i ng på generalforsamlingen/ 
r å dsmødet. 

Så lede51passer et: 

I 
Frederl sberg, 22 oktober 1991 

Aage Hvolby 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ib Schlei cher 



ONDSREGISTRE'l' 
Æbeløgade 1 
2100 København Ø. 
Telefon 33 92 33 03 
Telefax 39 27 18 89 

Finn Bentzen Investas A/S 
Postbox 123 
3400 Hillerød 

044053 
Dato 2 0 NOV. 199f 
Telefontid mellem 
Kl. 10:00 - 14:30 
J.nr. 1989-742-9645 
Sagsbehandler: 
Sanne Nielsen/sg 

Vedrørende: "Martinus Åndsvidenskabelige Institut". 

Under henvisning til Deres skrivelse 29. oktober 1991 som er videre

sendt hertil fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, anerkender Fondsre
gistret herved modtagelsen af vedtægt for ovennævnte fond. Vedtægten 

er godkendt af Fondsregistret. 

Man skal anmode Dem om at indsende et eksemplar af vedtægten, under

skrevet af fondens bestyrelse. 

Ved indsendelse bedes De henvise til j.nr. 1989-742-9645. 

P.M.V. 

E.B. 

Marianne Winther 

GENPART TIL: 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Til orientering 

under henvisning til j.nr. 91-68.662. 
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ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Den 15. december 1994 
J.nr.: 94-69.124 ERHV RVSMINISTERIET 

Finn Bentzen lnvest A/S 
Håndværkcrvænget 9 
3400 Hillerød 

Sagsbeh.: LH 
Gennemvalgsnr.: 33913003 
Lokal nr.: 414 (10.00-15.00) 

Vedr.: MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT. 

Under henvisning til styrelsens brev af 10. november 1994 vedrørende fremsendelse af allonge 
samt dokumentation for indbetalingen af kr. 1.000.000,- erindres herved om sagen. 

Med venlig hilsen 

Louise Heilberg 
Fuldmægtig 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V TELF. 33 124280 TELEFAX 33 32 4480 GIRO 90017 43 EKSP. TID 10.00-15.00 



t i :li 

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Den 1 o. november 1994 
INDUSTRIMINISTERIET J.nr.: 94-69.124 

Finn Bentzen lnvest A/S 
Håndværkervænget 9 
3400 Hillerød 

Sagsbeh.: LH 
Gennemvalgsnr .: 33913003 
Lokal nr.: 414 (10.00-15.00) 

Vedr.: MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT. 

8* 

I anledning af at styrelsen har modtaget anmeldelse af forhøjelse af grundkapitalen på kr. 
1.000.000,-, henledes opmærksomheden på følgende: 

Der må indsendes en allonge til vedtægten dateret og underskrevet af den samlede bestyrelse, 
hvoraf fremgår. at grundkapitalen nu er på kr. 2.000.000.- og at forhøjelsen er sket ved 
kontant indbetaling. 

Allongen og dokumentation for at 1.000.000.- kr. er indsat uden klausul må fremsendes til 
styrelsen snarest. 

Med venlig hilsen 

Louise Heilberg 
Fuldmægtig 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V. TELF. 33124280 TELEFAX 33324480 GIRO 9001743 EKSP. TID 10.00-15.00 



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
INDUSTRIMINISTERIET 

Finn Bentzen lavest A/S 
Håndværkervænget 9 
3400 Hillerød 

Den 8. november 1994 
J.nr.: 94-69.124 
Sagsbeh.: LH 
Gennemvalgsnr.: 33913003 
Lokal nr.: 414 (10.CK>- 15.<K)) 

Vedr.: MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT. 

I anledning af at styrelsen har modtaget anmeldelse af forhøjelse af grundkapitalen på kr. 
1.000.000,-, henledes opmærksomheden på følgende: / ~ J 

0 r~·< ~;-v-- ai.-v--a-1- ("<:-f,,> Y ~6 
Der må indsendes en ~~e~ vedtægten~cferfuevet af den samlede bestyrelse, hvoraf 
fremgår, at grundkapitalen nu er på kr. 2.000.000,-. ~ ~ .Jo-'\}~~ "_, gt..u ( '\,'-(. <"' < 

\ . cltr/,<"" '1) '6>-t.c.."...,~~i.; • ....-v ~ c,.,,Jr) ~-\~V\.~ ~ .... t_Ce&.e-fe-L. 'v"({} 
Allon~ må fremsendes til styrelsen~snarest. /' 

~ Med venlig hilsen 

C1~11 ir e"~.,.J,_.d -;>ot-e~, Id~( 
Louise Heil berg 

Fuldmægtig 

o( 
I 

~ l l1/} . 
~ L} I 

KAMPMANNSGADE1 
L( vvtc) 

1780 KØBENHAVN V. TELF. 33 124280 TELEFAX 33 32 44 80 GIRO 9001743 EKSP. TID 10.00-15.00 



~ DEN DANSKE BANK 

Ur.Marinus Stridsen 
Kongsgårdsvej 13 
8260 Viby Jylland. 

8 
ERHVERVS-OG 

SELSKABSSIYRELSEN 

i 0 0 \\\. 1994 
JA 

Hiiierød Afdeling 
Slotsgade 16· 18 
Po::tboks 255 
3400 Hi llerød 

Telefon 46 29 84 00 
Telefax 48 29 85 20 

OJto 

4. oktober 1994 

rucel Agerlin 
direkte 48298431. 

Konto nummer 3543379085 l/Martinue lndevide nskabeliqe Institut. 

Herved meddeles, at der er indsat 

kr. 1.000.000,00 

på konto nummer 3543379085 den 30.9.1994. 

Kontoen er klausuleret således, at indeståendet kun må f rigi ves til fordel 
for Martinus Åndsvidenskabelige Institut når i nstituttet overfor banken har 
dokumenteret, at beløbet bliver tillagt ins tituttets grundkapital samt at 
nærværende donation ikke udløser skat for instituttet. 

Iøvrigt henvises t i l brev af 21.9.1994 fra Revisorlinie n Danmark A/S til 
Dem. 

Ligelydende skrivelse er tilstillet Martinus Åndsvi denskabelige Institut 
samt Revisorlinien Danmark A/S. 

Med venlig hilsen 

DEN DANSKE BANK 

Axel Agerlin Henrik Jørgensen 

Oen Oaoss.c Ba A•toesets'"1l> 
AIS •CA "' 28 472 l<<1tienhavn 



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
INDUSTRIMINISTERIET 

AL/caa 

Finn Bentzen Invest A/S 
Postbox 123 
3400 Hillerød 

10 JAN. 1992 
Den 
J.nr. 91-68.662 
Bedes anført ved besvarelsen 
Sagen behandles af: 
Fuldmægtig Annette Larsen 
Direkte opkald kl. 10-15: 
33 91 30 03 - afvent klar, 
tast 318 

Vedr.: "MARTINUS ÅNDSVIQENSKABLIGE INSTITUT" - Deres i.nr. SR/SH 
301". 

styrelsen anerkender herved modtagelsen af årsregnskabet 1990. 

Man skal samtidig erindre om indsendelse af anmeldelse vedrørende 
fratræden af et bestyrelsesmedlem, jf. brev herfra af 19. 
december 1991. 

Med venlig hilsen 

Annette Larsen 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V. TELF. 33124280 TELEFAX 33324480 GIRO 9001743 EKSP. TID 10.00-15.00 



SKATTEDIREKTORATET 

5. kontur 

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

FREDERIKSBERG AllDllUS 

2000 FllEDERn<SBEAG 

TlF. 31 ID 21 21 - LOKAL 

53 52 
Den l l SEP. 1994 
SE-nr.: li 60 7l 79 
Skallcår: 1995/96 
Jn<lkomslår: 1994 

Martinus Åndsvidenskabelige 
Institut, 
Mariendalsvej 94 - 96, 
2000 Frederiksberg. 

å ERHVERVS-OG 
SELSKABSSlYRELSEN 

2 0 OKT. 1994 
JA 

I brev af 21.9.94 har De på vegne af Martinus Åndsvidenskabelige 
Institut ansøgt om fritagelse for indkomstbeskatning og betaling 
af afgift af gave, hvorved fondens grundkapital udvides, jfr . 
fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3 og stk. 4. 

De oplyser i Deres brev, at gaven, der udgør 1.000.000 kr., ydes 
af Marinus Stidsen, Kongegårdsvej 13, 8260 Viby Jylland på betin
gelse af, at beløbet tillægges instituttets grundkapital samt, at 
donationen ikke medfører skat for instituttets vedkonunende . 

Af fondens fundats fremgår følgende formål af § 3: 

I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står 
til dens rådighed, skal institutionen udelukkende tjene 
følgende almennytt i ge formål: 

Bevare Martinus samlede værker uændret, som de f orelig
ger fra hans s i de, opl yse om disse værker, og gøre dis
se værker tilgængelige for interesserede, herunder ved 
publicering, oversættelse og undervisning i betryggende 
form. 

I henhold til fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3, nr. 2, kan fon
de fritages for indkomstbeskatning af gaver , hvorved en fonds 
grundkapital udvides. Endvi der e kan fonde e f ter lovens § 3, stk. 
4, fritages for betaling af afgift a f gaver, for så vi dt fonden 
ikke er en familiefond. 

Fuld skattefritagelse uden kompenserende a f gift vil nor malt kunne 
meddeles for gaver til udvi delse a f f onde , hvis formål er almen
velgørende eller på anden må de almennyttigt. 

Ifølge cirkulære nr. 147 af 19/8 1992 om fondsbeskatningsloven, 
punkt 14.3, er dispensation efter fondsbeskatningslovens § 3, 
stk. 3, normalt udelukket, såfr emt gavegiver har fradragsret for 

EKSPED1110NST10ER; M/\NDllG. TIRSDAG, ONSDAG 10· 14 

TOASOAG 10·14 OG 18-19, FREDAG 10· 13 

11607179 .941/KT5/0CP 

TAYKKNAM"ELEFON: TAST 3 1 87 21 21 

AFVENT KIJ\RlONE · TAST LOKALNUMMER 
GIRO 7 00 03 08 

TELEFAX: 38 34 61 47 



ydelsen. Fonde, der er godkendt efter ligningslovens § 8 A eller 
§ 12, stk. 3, kan almindeligvis ikke opnå dispensation. 

Det er direktoratets opfattelse, at fonden opfylder betingelserne 
for at opnå fritagelse for gavebeskatning efter fondsbeskatnings
lovens § 3, stk . 3, nr. 2 samt stk. 4. Det er en forudsætning for 
denne fritagelse, at gaven ikke er givet med det udtrykkelige for
mål, at den skal uddeles samt, at gavegiver ikke har fradragsret 
for ydelsen. 

Direktoratet kan på denne baggrund imødekomme ansøgningen om skat
te- og afgiftsfritagelse for ovenfor omtalte gave for så vidt, at 
hele gaven henføres til fondens grundkapital. 

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

116U7179.941/KT5/0CP 

Med ve~ils~n 
<}_ ·-

Ole c. Petersen 
eksp.sekr. 

2 



FinnBentzen nvesta1s 
Ejendomsadmlnlstmtlon og leasing 

(~ ERHVERVS- OG 0 SELSJ<ABSSlYRELSEN 

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
KAMPMANNSGADE 1 

2 0 OKT. 1994 
PetersborgveJ 12 • Postbox 123 
3400 Hi11emd • Te.eton 42 26 53 25 

1780 KØBENHAVN V. JA Teelax42 2615 20 301/16 

AIS Reg. rv. 54.985 

VEDR.: MARTINUS ÅNOSVIDENSKABELIGE INSTITUT. 2000 F. 

Hoslagt fremsendes anmeldelse om kapitalforhøjelse for vor ovennævnte kllent. 

Kapltalforhøjelsen sker I forbindelse med, at vor ovennævnte klient har fået tnsagn om en gave stor 
kr. 1.000.000 under forudsætning af, at Instituttets grundkapital udvides med beløbet jvf. fondsbe
skatningslovens § 3, stk. 3 og stk. 4. 

VI har på vor ovennævnte klients vegne ansøgt skattedirektoratet I Frederiksberg Kommune om fritagelse 
for indkomstbeskatning og betaling af afgift af gave. 

Samme skattedirektorat har ved skrivelse af 27. september d.å. bevilget denne fritagelse. 

VI skal med baggrund i ovenstående anmode om, at den tilsendte anmeldelse snarest registreres. 

Måtte der være spørgsmål tll tilsendte, er styrelsen meget velkommen tH at rette henvendelse d irekte til 
undertegnede. 

Bilagt: Anmeldelse 

, den 18. oktober 1994 
~_...~ venlig hilsen 

TZEN INVEST A/S 

Skrivelse Den Danske Bank 
Skrivelse skattedirektoratet I Frederikberg Kommune 

FB Koncemen: FB lnvest NS • FB Revisorgården AIS · ABM AJS · FBA Finans ApS 



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

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Kampmannsgade 1 

1780 København V 

i A Om anmelder 

] I Navn 
O'J 

i 2 Adresse 
~ ·-c 
j 
åi 
i 
E 3 Telefonnr. - Telefaxnr. - Giro 

æ I > 4 Referencenr. Joumalnr . 
.!l! -----f B Om virksomheden 
.;,: 
0 
:0 

~ 
'O 

~ 
"O 

~ 
~ 
~ 
0 
c 
:i!. 
0 

~ 

1 Ny virksomhed: Selskabsform 

2 Bestiende vlrksom~e•: Reg.nr. 

3 Virksomhedens navn 

4 Hjemstedsadresse 

/lll!V'CI 
194 

JA 

l~:J 
AM~/J. oJJ~ . 

M 11x44 

FI NN BE NT ZE N I NV E S T 
- - - ---

Hå ndv ær k e rv æn g e t 9 

3 4 o o H i l 1 e r ø d 

4 2 2 6 5 3 2 5 

1 9 7 4 5 4 

A/S 

MA R T I N US 

I N ST IT U T 
Å NDSV I D E NSK A BELI G E 

M a r i e nd a l s v e j 9 4 - 9 6 

2 0 0 0 Fre d e r i k s b e r g 

1 Forbeholdt ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELS_E_N _____________ __ 

MnnT~GFT nArn ..... 04 . 10 .?0 
~R FV NR .. . . ". ". 94 10?00 1$ 1 
MnOTAf:WT RFt 0 13 .. . · 0, 00 



E Vedtægtsfomok:I 

1 Regnskabsår· Første regnskabsperiode 

2 Nyt re, nskabsår · Omlægningsperiode 

3 Nyt navn 

4 Nye binavne 

S Afmelding af bi navne 

6 Ny hjemstedskommune 

7 Ny hjemstedsadresse 

8 Nyt formll: § nr. • Ny tegningsregel: § nr. 

9 Ændring af kapitalklasser: § nr. · Andet: §§ nr. 

---·-~--

-----t--

- --·-- --------------------------. 

--------~--'---------~---~~----------------------------~-. F Kapitalforhold -----
1 Kapital/ Foreningsformue 

2 Kapitalforhøjelse besluttet med beløb, kr. 

3 Evt. kapitalklasser, p!lydende beløb, kr. 

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

4 • kontanter 

S • andre værdier 

6 • gældskonvertering 

7 • konvertibelt lån 

8 ·fusion 

9 • spaltning 

10 • fondsforhøjelse 

11 Bestyrelsesbemyndi, else til kapitalforhøjelse, § nr. 

12 Beslutning om konvertibelt lån: Lånebeløb, kr. 

13 Konverteringsperiode 

14 Beslutning om udsted. af tesningsoptioner. § nr. 

IS Best.bemyndigelse 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 kapitalr.edsættelse: Proklamadato 

22 Kapital endelig nedsat med kr. 

1.0 0 o.o 0 0 

1.0 0 o.o 0 0 

1. 0 0 o.o 0 0 

-----------~ 



G Udenlandske selskabsforhold 
Udenlandske hovedselskabs 
I ·navn 

2 · hjemstedsadresse 

3 • registreringsnr. · Registreringssted 

4 · registreringsmyndighed 

5 · formål 

6 · vedtægters nyeste dato · Regnskabsår 

7 • tegningsregel 

8 • tegnet kapital · Valuta 
9 • indbetalt kapital 

Valuta ·Termin for restindbetalilli 
Filialens/Generalagenturets 
lO · formål 

Il · tegningsregel 

Filial af udenlandsk h tktktleselskab tillige -
12 • filialkapitals størrelse • lndbet.dato 

H Underskriftsforhold 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer (i ApS evt. direktører) eller likvidatorer bekræfter rigtigheden ar de 111ferte oplysnlnaer mej nedenståenie 
underskrirt. Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylde r lovgivningens km og er villige til al pitage sig 
hvervet/stillingen. 

Underskriftsdato - Seneste vedtægtsdato: 1 8 1 0 1 9 9 4 
Personhg underskrift: Underskriften gentaget med maskinsh ifl: 

l b Schleicher 

tfuu_Ji·u.c;.~ i-~cf 
Grethe Brinkllirrd --

2 Underskriften skal være bekræftet af en notar, en advokat eller to vitterlighedsvidner: 

Stilli g·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nr..vn ,., ·~ 

Adresse~~~ 
y~-'YP 

Stilling , ,/? __ 
--~-.- ~>i--, :z;=::= 

Navn ~ / / 

Adresse ? -?'/~ .J~ v;· / 2 p/_ 
.:3 YrlJ ~ · «~-~ 



G Udenlandske selskabsforhold 
Udenlandske hovedselskabs 
I· navn 

2 • hjemstedsadresse 

3 · registreringsnr. · Registreringssted 

4 - regist reringsmyndighed 

5 · formål 

6 · vedtægters nyeste dato - Regnskabsår 

7 - tegningsregel 

8 - tegnet kapital · Valuta 
9 • indbetalt kapital 

Valuta ·Termin for restindbetalin.a 
Filialens/Generalagenturets 
IO - form ål 

li - tegningsregel 

Filial afudenlandsk bankaktieselskab tilllge---
12 - filialkapitals størrelse - lndbet.dato 

H Underskriftsforhold 

~-"--~----

----------------------~~-~~~~~---
Sam lli g e bestyrelsesmedlemmer (i ApS evt. direktører) eller likvidatorer bekrarter rlgtl1heden a( 4e anførte oplysnint er med nedenstående 
underskrlrt. Herved bekræftes også. at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder lovgivningens krav og er villige til al pltage sig 
hvervet/stillingen. 

Underskriftsdato - Seneste vedtægtsdato: 1 8 1 0 1 9 9 4 
Personlig underskrift : Underskriften gentaget med mast inskrift: 

I b Schleicher 

~Ji-uc~~~cf 
Gret he Brinkhard .-=!- =~-:::S--.--........ "---

Hans Wi t tendorff --
2 Underskriften skal være btkræftet af en notar, en advokat eller to vitterlighedsvidner: 

Stilling 
·-----------------~ 

Navn ' -~ 

Adresse 'Øt-~ 
y~-'U' 

S~ ill in g. _ __.-.._ · ~-- / .'-.- -/~ 

Navn ~,;/ ~ 
Adresse /-?/~ .J~ v;· / 2 f/.-

:3 Yrp ;;:It;· «~·eV'. 



FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S 

REVISORLINIEN I/S Samarbejdende statsautoriserede revisorer 

Håndværkervænget 9 · 3400 Hillerød · Telefon ·42 26 53 25 ABmlJ 

Reg.nr . ~ 

MARTINUS ÅNDSVIDENSKABLIGE INSTITUT 

MARIENDALSVEJ 94-96, 2000 FREDERIKSBERG 

REGNSKAB FOR 1990 

re kontorsteder: Set. Hansgade 13, 1. · 4100 Ringsted og Skaaningsgård · 4930 Maribo 



INN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD : l 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

side: 

2 Resultatopgørelse for året 1990 
3-4 Balance pr. 31/12 1990 
5-7 Noter 

8 Årsberetning 
9 Rev is ionspåtegning 

10 
11 
12 

13-14 

15 

15 

16 

17 

17 

17 

18- 20 

21 

21 

21 

22 

22 

23 

Specifikati oner til resultatopgørelsen: 

Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 1990 
Spec . af renteindtægter 
Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 1990, Esperante
afdelingen 
Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 1990, Forlags

trykkeri- og kursusvirksomhed 
Spec. af rep . og vedl. samt nyanskaffelser, maskiner og 

inventar , Forlags- , trykkeri- og kursusvirksomhed 
Spec. af forsikringer og kontingenter, Forlags-, 

trykkeri-og kursusvirksomhed 
Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 1990 for ejen

dommen, matr. nr. 16 db, Mariendalsvej 94-96, 
Frederiksberg 

Spec . af forsikringer og afgifter for ejendommen, 
matr. nr. 16 db, Mariendalsvej 94-96, Frederiksberg 

Spec . af rep. og vedl. for ejendommen, 
matr. nr. 16 db, Mariendalsvej 94 - 96, Frederiksberg 

Spec. af vand, varme og el for ejendommen, 
matr. nr. 16 db, Mariendalsvej 94-96, Frederiksberg 

Resultatopgørelse f or tiden 1/1 31/12 1990, Martinus 
Center, Klint, matr. nr. 7 b m.fl., Klint 

Spec. af rep. og vedl. samt nyanskaffelser u/kr. 5.000 
Martinus Center, Klint, matr. nr . 7 b m.fl., Kl i nt 

Spec. af vand, varme og el, Martinus Center, Klint matr. 
nr. 7 b m.fl., Klint 

Spec. a f rep. og vedl., Martinus center , Klint matr. 
nr. 7 b m.fl., Klint 

Spe c . af afgifter og forsikringer, Martinus Center, Klint 
matr. nr. 7 b m. fl., Klin t 

Spe c. af rengøring, renovat i on m.v . , Martinus Center, 
Klint, matr. nr. 7 b m.fl., Klint 

Moms-fordelingsnøgle , Martinus Center, Klint 



FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: l A 

24-31 
32-33 

34 

35 
36 

36 

37 
38 
39 
40 

Specifikationer til balancen: 

Balance pr. 31/12 1990 
Balance pr. 31/12 1990, Esperantoafdelingen 
Spec. af maskiner og inventar, Forlags-, trykkeri- og 

kursusvirksomhed 
Spec. af maskiner og inventar, Martinus Center 
Spec . af maskiner og inventar - køkken, Martinus Center 

Klint 
Spec. af maskiner og i nventar - fordragssal -, Martinus 

Center, Klint 
Resultatbudget, budgetkontrol 
Balancebudget, budgetkontrol 
Opgørelse af skattepligtig indkomst 
skattepligtig saldoværdi 



FINN BENTZENS REV ISIONSINSTITUT A/S 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1990 

1989 
i 1.000 kr. 

2.050 Nettoomsætning incl. bidrag 
576 Produktionsomkostninger -----

1.474 BRUTTORESULTAT: 

608 Personaleomkostninger 
887 Lokaleomkostninger 

7 Distributionsomkostninger 
434 Administrationsomkostninger -----

1.936 KAPACITETSOMKOSTNINGER: 

462 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER: 

----~8~0 Afskrivninger 

542 RESULTAT FØR RENTER: 

1.063 Renteindtægter, note 7 
59 Renteudgifter, note 8 -----

462 RESULTAT FØR SKAT: 

O Selskabsskat, note 6 -----
462 ÅRETS RESULTAT: 

========== ------------------------------

BLAD: 2 

2.190 . 461 
269.655 

1. 920. 806 
----------

594.359 
561.938 

3.963 
424 . 764 

1. 585 . 024 
----------

335.782 

88.929 

246.853 

1. 554. 688 
52.751 

1. 748. 790 

16.500 

kr. 1.732.290 
------------------------------



FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/ S 

1989 
i 1. 000 kr. 

7.174 
330 

7.823 

15.327 

336 

101 
0 

453 
125 

8 

1.023 

BALANCE PR. 31/12 1990 

AKTIVER: 

ANLÆGSAKTIVER: 

Materielle anlægsaktiver: 

Grunde og bygninger, jvf . note 2 
Driftsmateriel og inventar, 

jvf . note 2 

Finansielle anlægsaktiver: 

Værdipapirer, jvf. note 3 

ANLÆGSAKTIVER I ALT: 

OMSÆTNINGSAKTIVER: 

Varebeholdninger: 

Fremstillede færdigvarer og 
handelsvarer, jvf. note 1 

Tilgodehavender: 

Diverse tilgodehavender 
Periodiserede renter 

Likvide beholdninger: 

Bankbeholdninger 
Girobeholdninger 
Kassebeholdning 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 

16.350 AKTIVER I ALT: 
========= ============== 

BLAD: 

7.245.721 

376.010 

8.137.989 

15.759.720 

563.306 

138.044 
387.750 

959.617 
114.175 
14.639 

2.177.531 

kr. 17.937.251 
------------------------------

3 



FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S 

1989 
i 1.000 kr. 

0 
15 . 400 

88 

15.488 

0 

642 
220 

0 

862 

BALANCE PR. 31/12 1990 

EGENKAPITAL OG GÆLD: 

EGENKAPITAL: 

Grundkapital 
Over ført overskud 
Opskrivningshenlæggelser 

EGENKAPITAL I ALT: jvf. note 4 

UDSKUDT SKAT 

GÆLD (KORTFIRSTET- OG LANGFRISTET): 

Pri oritetsgæld, jvf. note 5 
Anden gæld under 1 år 
Skat , jvf. note 6 

GÆLD I ALT: 

16.350 GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT: 
-------------------- ========================== 

BLAD : 

1. 000 . 000 
16.132.113 

102.000 

17.234 . 113 

4.019 

559.034 
127.604 

12 . 481 

699.119 

kr. 17.937.251 
------------------------------

4 



FINN BENTZENS REVISIONS INSTITUT A/S BLAD: 5 

N 0 T E R 

Regnskabet er opstillet efter samme principper som de foregående år, 
hvilket bl.a. betyder, at de væsentligste regskabsvurderingsprincip
per er uændrede i forhold til sidste år. 

Note 1: Varelager: 

Varelageret er optaget efter FIFO-princippet. Af det samlede vare
lager på kr. 563.306 henligger kr. 433.386 på boglager hos Bergens 
Forlag. 

Note 2: Afskrivningsprincipper: 

Maskiner og inventar er afskrevet således: 

Driftsmidler i behold pr. 1/1 1990 er efter opskrivning med årets 
pristalsregulering, og driftsmiddeltilgang i 1990 afskrevet med 20% 
efter saldometoden. 

Akkumulerede anskaffelser primo 
(til bogførtværdi 1/1 1990} 

Årets tilgang 

Akkumulerede anskaffelser ultimo 

Opskrivninger primo 
Årets opskrivninger 

~pskrivninger ultimo 

~rets afskrivninger 

~kkumulerede afskrivninger - ultimo 

3ogført værdi ultimo 

<ontantværdien af ejendommene udgør 

lote 3: Værdipapi rbeholdni nger: 

Grunde og 
bygninger 

7.173.535 
72.186 

7.245.721 

0 
0 

0 

0 

0 

7.245.721 
--------------------

7.729.200 
--------------------

Drifts
materiel 

241.208 
121. 731 

362.939 

88.799 
13.201 

102.000 

88.929 

88.929 

376.010 
--------------------

rærdipapirbeholningen er opgjort til anskaffelseskurs eller kursen 
1r. 1/6 1984. Vær dien af obligations- og aktiebeholdningen til 
:tatusdagens kurs er kr. 10.508.745, hvilket er en merværdi i forhold 
.il balancen på kr. 2.370.756. 



FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 6 

N 0 T E R 

Note 4: Egenkapital: 

Bevægelserne på institutets egenkapital kan specificeres som følger: 

Grund- Opskriv- Overført 
kapital ninger overskud Ialt 

Primo 88.799 15.399.823 15.488.622 
Overført til grund-
kapital 1. 000. 000 -1.000.000 0 
Årets opskrivninger 13.201 13.201 
Årets resultat 1.732.290 1.732.290 

Ultimo 1. 000. 000 102.000 16.132.133 17.234.113 
---------- ---------- ---------- -------------------- ---------- ---------- ----------

Note 5: Prioritetsgæld: 

Af den samlede prioritetsgæld på kr. 559.034 pr. 31/12 1990 for
falder kr. 138.600 til betaling efter mere end 5 års forløb. 

Note 6: Skat af erhvervsindkomst: 

Der er hensat skyldig skat af den erhvervsmæssige virksomhed. 

~ote 7: Renteindtægter: 

3anker og giro 
Jbligationer 
?eriodiserede renter, obligationer 
?an tebreve 
<ursavance, pantebrev 
<ursregulering obligationer 

lote 8: Renteudgifter: 

\anker m.v. 
!jendommen, Mariendalsvej 
:jendommen, Martinus Center, Klint 

kr. 

71. 241 
952.302 
387.750 

3.014 
7.041 

133.340 

1.554. 688 
------------------------------

kr. 

1. 732 
48.831 
2.188 

52.751 
------------------------------



::1NN BENTZENS REVlS IONSINSTITUT A/S BLA D: 

N 0 T E R 

Note 9: 

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i 1990 udgjort 5. 

Det samlede beløb til løninger, honorar og vederlag udgør: 

Bestyrelse 
Andre ansatte 

kr. 

0 
484.656 

484.656 
=============== 

7 



·1NN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/ S BLAD: 8 

ÅRSBERETNING: 

Martinus Andsvidenskabelige Institut har i året udøvet den virksom
hed, der er foreskrevet i Instituttets love. 

Rådet for instituttet indstiller at åretsresultat på kr. 1.732.290 
overføres til næste år. 

Instituttet udøver ingen forsknings- eller udviklingsaktiviteter. 

Rådet er ikke bekendt med, at der er indtruffet begivenheder, der på
virker vurderingen af dette regnskabs resultat og økonomiske 
stilling, siden årsafslutningen. 

;odkendt og vedtaget på instituttets 
1eneralforsamling, den I 1991 

HRIGENT: 

tADET FOR MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT : 



INN BENTZENS REV ISIONSINSTITUT A/ S BLA D: 9 

REVISIONSPÅTEGNING: 

Som instituttets generalforsamlingsvalgte revisor skal vi herved be
kræfte: 

at 

a.t 

a.t 

3. t 

vi under i agttagelse af god revisionsskik har revideret 
foranstående årsregnskab for 1990 med tilhørende noter 

vi har overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og 
tilhørsforhold samt om vurderi ngernes f orsvarlighed, 
ligesom vi har påset, at de forpl i gtels e r , der os be
kendt påhviler instituttet, er rigtigt udtrykt i regn
skabet 

regnskabet er rigtigt opstillet p å grundlag af bogfø
ringen og opgjort i overensstemmelse med lovgivni ngens 
og lovenes regnskabsbestemmelser, herunder pf~acipper m 
god revisi onsskik 

regnskabet efter vor opfattelse i ndeholde r de oplys
ninger, som e r nødvendi ge t il bedømmelse a f institu t tets 
resultat og økonomiske sti ll i ng pr. 31/12 1990 

~evisionen har i øvrigt i kke givet anledni ng til supplerende bemærk
"linger . 

Hillerød, den 13. 
Me d venlig 

FINN BENTZENS REVi I 

-:-l, 1//1 . / Y,,.-ttvf t.,( 

Henri k Paaske 
Statsautoriseret revisor 

A/S 

~cr:t'~r
Revisor!!Y:C; 



SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN 



JN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD; 10 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1/1 - 31/12 1990 

1989 Indtægter: 

4.479 Esperantoafdelingen iflg. 

.911 

526.459 

1.058.510 

1. 589. 448 

156.348 

444.288 

92.324 

431.098 
10.000 
10.000 

7.661 

59.246 

særskilt opgørelse side 12 

Bidrag og gaver: 

Kulturfonden 
Gavebreve 
Andre bidrag og gaver 
Arv, netto 

Renteindtægter: 

Bank og giro (spec.) 
Obligationer 
Periodiserede renter obliga. 
Pantebreve 
Kursavance, pantebreve 
Kursregulering, obligationer 

UDGIFTER: 

Fælles lønninger og honorarer 
Forlags-, trykkeri- og kur

susvirksomhed, Mariendalsvej 
94-96, underskud iflg. sær
skilt opgørelse side 13 og 14 

Ejendommen, matr. nr. 16 db, 
Frederiksberg, underskud iflg . 
særlig opgørelse side 16 

Martinus Center, Klint pr. 
Nykøbing Sj. iflg. opgørelse 
side 18, 19 og 20 

Regnskabsmæssig assistance 
Gebyrer, Fondsregisteret 
Ekstraordinære udgifter minde-

stuer 

Renteudgifter: 

Bank m.v. 
Depotgebyrer og 

boxleje 
Prio. Mariendals

vej 94-96 
Prio. Martinus 

Center, Klint 

247 

1. 485 

48.831 

2.188 

378.483 REGNSKABSMÆSSIGT OVERSKUD: 
-------------------- ========================== 

1. 450 
8.380 

593.003 
91. 362 

68.250 
948.882 
387.750 

3.014 
7.041 

133.340 

172.710 

279.708 

78.615 

94.191 
0 

10.000 

0 

52.751 

kr. 

694.195 

1. 548. 277 

2.248.383 

499.593 

1. 748. 790 
------------------------------



'!NN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S 

SPECIFIKATION AF RENTEINDTÆGTER 

Konto 810010 : 

~irokonto nr. 6 42 95 80 
Den Danske Bank, konto nr . 2801-8 
Jen Danske Bank, konto nr. 2992-8 
Jen Danske Bank, konto nr. 941821 
Jen Danske Bank, konto nr. 4083-500298 
3ank af America 
<ursregulering saldo 

358 
1. 032 

BLAD : 11 

1. 707 
42.421 
8.601 

14.638 
1. 557 

674 

kr. 68.250 
=============== 



\JN BENTZENS REVISIONSINST!TUT A/S BLAD . 12 

ESPERANTOAFDELINGEN 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1/1 - 31/12 1990 

NDTÆGTER: 

Salg af bøger og Kosmo 
Gavebreve 
Indvundne renter, bank og giro 
Indvundne renter, obligationer, 

i ncl. obligationer 

Vareforbrug: 

Varelager 1/1 1990 
Varelager 31/12 1990 

>MKOSTNINGER: 

Regnskabsmæssig assistance 

tEGNSKABSMÆSSIGT OVERSKUD: 
:========================= 

2.991 

J.420 

s.ooo 
s.ooo 

kr. 

0 
0 

6 . 411 

6.411 

0 

6 . 411 

500 

5.911 
------------------------------



FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD : 13 

FORLAGS-, TRYKKERI- OG 
KURSUSVIRKSOMHED 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1/1 - 31/12 1990 

1989 

261.819 

364.736 

15.445 

400 

642.400 

503.692 

138.708 

138.708 

INDTÆGTER: 

Salg a f bøger: 

Indland 
Udland 

Abonnement på Kosmos: 

Indland 
Udland 

Fordrag og kurser 
(entreindtægter) 

Godtgørelse copyright 

Vareforbrug (trykkeri): 

Varelager pr. 1/1 1990 
Varekøb, papir, bøger og 

indbinding m.v. 
Hjælpematerialer 

Varelager pr. 31/12 1990 

OMKOSTNINGER: 

Lønninger og 
honorarer 484.656 

Refusion andre 
afdelinger 369.516 

Bidrag 
Lejeværdi, egen 

erhvervsmæssigt benyttede 
lokaler 

Telefon 7.647 
Refusion 1.020 

Kontorartikler, tryksager m.v. 
EDB-udgifter 
Porto og girogebyrer 

transport: 

106.484 
31.472 

189.222 
190.699 

330.589 

349.023 
77.774 

757.386 
558.306 

115.140 

80.033 

72.000 

6.627 

35.543 
24.537 
83.078 

416.958 

137.956 

379.921 

31. 770 
0 

549.647 

199.080 

350.567 

350 . 567 



INN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 14 

FORLAGS-, TRYKKERI- OG 
KURSUSVIRKSOMHED 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1/1 - 31/ 12 1990 (fortsat) 

138.708 

466.970 

328.262 

33.071 

transport: 

OMKOSTNINGER: (fortsat) 
transport: 

Fragt og kørsel samt rejse-
udgifter 

Personaleomkostninger 
Interne møde-udgifter 
ATP-bidrag og andre sociale 

bidrag 
Regnskabsmæssing assistance 
Annoncer 

Reparation og vedligeholdelse 
samt nyanskaffelser u/kr.5.000 

Inventar og lokaler (spec.) 
Diverse 
Rengøring og kontingenter 
Forsikringer og kontingenter 

(spec.) 
Avisudklip 
Kassedifferencer 

AFSKRIVNINGER : 

Maskiner og inventar: 

20% af kr. 231.382 

361.333 REGNSKABSMÆSSIGT UNDERSKUD: 
--------- ------------------------------------ ---------------------------

416.958 

3.963 
1. 369 
6.372 

14.894 
51. 062 
33.777 

14.079 
3.376 

19.015 

13.422 
5.880 

168 

kr. 

350.567 

583.999 

233.432 

46 . 276 

279.708 
------------------------------



- INN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/ S BLAD: 15 

FORLAGS-, TRYKKERI- OG 
KURSUSVIRKSOMHED 

SPECIFIKATION AF REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT 
NYANSKAFFELSER MASKINER OG INVENTAR U/KR. 5.000 

Konto 320410 

Reparation og vedligeholdelse 
Diverse småanskaffelser og vedligeholdelse 
Tæppe 

kr. 

3.079 
9.006 
1. 994 

14.079 
------------------------------

SPECIFIKATION AF FORSIKRINGER OG KONTINGENTER 

Konto 320200 

~rhvervsforsikring 
3ecuritas 

kr. 

6.872 
6.550 

13.422 
------------------------------



FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 16 

1989 

97.000 

189.324 

92.324 

52.826 

EJENDOMMEN, MATR. NR. 16 DB, 
MARIENDALSVEJ 94-96, F. 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1/1 - 31/12 1990 

INDTÆGTER: 

Lejeindtægter 
Lejeindtægter af de af insituttet 

benyttede lokaler 

UDGIFTER: 

Ejendomsskatter 
Forsikringer og afgifter 

(spec.) 
Renovation 
Reparation og vedligeholdelse 

(spec. ) 
Vand, varme og el (spec.) 

PRIORITETSRENTER: 

Kreditforeningen Danmark 

33.650 

15.106 
3.134 

78.026 
45.699 

25.000 

72.000 

97.000 

175.615 

78.615 

48.831 

145.150 REGNSKABSMÆSSINGT UNDERSKUD: kr. 127.446 
·--------·--------- ============================ ------------------------------



FINN BENTZENS REV ISIONSINSTITUT A/ S BLA D: 17 

EJENDOMMEN, MATR . NR. 16 DB 
MARIENDALSVEJ 94-96, F. 

SPECIFIKATION AF FORSIKRINGER OG AFGIFTER 

I<onto 500030 

Brandforsikring 
Skorstensfejer/brandafgift 
Grundejerforening 
Falck 
Parcelhusforsikring 

kr. 

3 . 726 
624 
500 

0 
10.256 

15.106 
=============== 

SPECIFIKATION AF REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE 

Konto 500040 

VVS, ol i efyr 
~edligeholdelse, vej 
'1aling 
<loaktømning 
Hverse 
n 
~ørsel af affald 
tuder 

onto 320010 

lie 
1, gas og vand 

SPECIFIKATION AF VAND, VARME OG EL 

9.265 
25 

19.846 
5.755 
7.831 

28 . 133 
3.349 
3.822 

kr. 78.026 
------------------------------

kr. 

36.669 
9.030 

45.699 
------------------------------



FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 18 

1989 

783.620 

649.989 

133.631 

MARTINUS CENTER, KLINT - MART. NR. 7 B, 
M.FL., KLINT PR. NYKØBING SJ. 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1/1 - 31/12 1990 

INDTÆGTER: 

Lejeindtægt - højsæson 
Lejeindtægt - for - og efter

sæson - købte middage, Klinte
kroen, netto 

Fradrag og kurser 
Lejeindtægt, matr. nr. 3 r m.fl. 

Terrassen: 

Indtægter 
Udgifter 

UDGIFTER: 

Lønninger og honorarer 
Lys, gas, vand og varme 

(spec.) 
Annoncer og reklame 
Reparation og nyanskaffelser 

u/kr. 5.000 (spec.) 
Reparation og nyanskaffelser 

u/kr. 5.000, køkkenbygning 
Renholdelse og rengøringsar

artikler samt vask af 
linned - netto -

Reparation og vedligeholdelse 
samt nyanskaffelser 
u/kr. 5.000, foredragssal 

Undervisningsmaterialer og 
kassettebånd 

Leje af kassettebånd m.m. 
Telefon 25.076 
Refusion 13 .798 
Regnskabsmæssig assis tance 
Porto, fragt og kørsel samt 

rejseomkostninger 
Kontorartikler, tryksager m.v. 
Diverse 

transport: 

136.936 
70.575 

196.806 

108.334 
554 

21.181 

9.271 

3.858 

8.425 

18.620 
2.940 

11.278 
7.000 

5.269 
783 
900 

390.952 

88.268 

252.238 
53.225 

66.361 

851. 044 

395.219 

455.825 



INN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 19 

MARTINUS CENTER, KLINT - MATR. NR. 7 B, 
M.FL. KLINT, PR . NYKØBING SJ. 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1/1 - 31/12 1990 (fortsat) 

~ 

133.631 

2.688 

130.943 

515.053 

384.110 

46.988 

431.098 

transport: 

Moms og energiafgifter iflg. momsfor
delingsnøgle (spec.) 

EJENDOMSUDGIFTER: 

Ejendomsskatter: 
----------------
Matr. nr. 7 b, m.fl. 
Matr . nr. 1 m og 14 b 
Matr. nr. 6 bø 
Matr. nr . 1 aø 
Matr. nr. 6 bk 
Matr. nr. 6 ak 
Matr. nr. 3 eb 

Refusioner 

Forsikringer, afgifter og 
kont i ngenter (spec.) 

Reparation og vedligeholdelse 
(spec . ) 

Renovation m.v . (spec . ) 

AFSKRIVNINGER: 

50.527 
4.063 
1. 917 
1.518 
1. 876 
1.404 
1. 999 

63.304 

13.202 

50.102 

56 . 188 

216.858 
26.705 

Maski ner og inventar: (spec. side 35) 

20% af kr. 67.771 

Maskiner og inventar, køkken
bygning, (spec.) 

20% af kr. 66 . 822 

Tolkeanlæg, foredragssal: 
(spec. s i de 33) 

20% af kr. 78.675 

transport: 

13.554 

13.364 

15.735 

455 . 825 

30 . 872 

486 . 697 

349 . 853 

136.844 

42.653 

94 . 191 



' INN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 20 

MARTINUS CENTER, KLINT - MATR. NR. 7 B, 
M.FL. KLINT PR . NYKØBING SJ. 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1/1 - 31/12 1990 (FORTSAT) 

1989 

431.098 transport: 

PRIORITETSRENTER: 

Prioritetsrenter - 6 bø -
Prioritetsrenter - 6 bk -

4.330 Prioritetsrenter - 3 eb -

435.428 REGNSKABSMÆSSIGT UNDERSKUD: 
·--------·--------- =========================== 

882 
960 
346 

kr. 

94.191 

2.188 

92.003 
------------------------------



FINN BENTZENS REV ISIONSINST ITUT A/S BLAD: 21 

MARTINUS CENTER, KLINT - MATR. NR. 7 B, 
M.FL. KLINT PR. NYKØBING SJ. 

SPEC. AF REP. OG VEDL. SAMT NYANSKAF. U/KR. 5.000 

Konto 321410 

Reparation diverse 
Diverse service 
Diverse inventar 
Diverse småting 

Konto 321010 

)lie 
~l 
:;as 
landafgift 

SPECIFIKATION AF VAND, VARME OG EL 

kr. 

12.394 
818 

5 . 280 
2.689 

21.181 
------------------------------

kr. 

31.633 
49 . 078 
11. 186 
16.437 

108.334 
------------------------------

SPECIFIKATION AF REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE 

:onto 501040 

iverse reparationer 
alerarbejde 
adebro og vej rep. 
enzin og olie til traktor og slåmaski ne 
lan ter 
aterialer 
:nedearbejde, VVS 
1-arbejde 
21mrerarbejde 
;faltarbejde 

21. 650 
21.166 

1. 856 
3.228 

717 
14.310 
16.611 
81.280 
53.800 
2.240 

kr. 216.858 
------------------------------



: rNN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 22 

MARTINUS CENTER, KLINT - MATR. NR. 7 B, 
M.FL. KLINT PR. NYKØBING SJ. 

SPECIFIKATION AF AFGIFTER OG FORSIKRINGER 

Konto 501030 

?amilieforsikring 
Cndbof orsikring 
3randforsikring 
?acelhusforsikring 
~ritidshusforsikring 
>korstensfejer 
Iafnia, erhvervsforsikring 
iafnia, arbejdsskadeforsikring 
1.F.K., kontingent 
>ST 

kr. 

2.068 
2.355 

21.153 
1.221 

12.995 
1.446 

959 
10.879 

2.700 
412 

56.188 
=============== 

SPECIFIKATION AF RENGØRING, RENOVATION M.V. 

onto 501050 

enovation 
loak 

kr. 

25.595 
1.110 

26.705 
=============== 



INN BENTZENS REVIS IONSINSTITUT A/S BLAD: 23 

MOMS-FORDELINGSNØGLE MARTINUS CENTER, KLINT 1990 

fart i nus Center, Klint 
'orlags - , Trykkeri og 

Kursusvirksomhed 
:jendommen 
'ælles 

j fradragsberettiget moms 
radragsberetti get energiafgift 

Fuld 

66.391 

177.335 
5.050 

248 . 776 
--------------------

Fordeling 

8.202 

14.881 
13.096 
2.873 

33.306 
========== 

kr. 

ej fradrag 

6.142 

913 
4.546 
2.705 

8.896 
--------------------

8 . 896 
39.768 

30.872 
=============== 



SPECIFIKATIONER TIL BALANCEN 



!NN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S 

BALANCE PR. 31/12 1990 

!\KTIVER: 

JMSÆTNINGSAKTIVER: 
:<assebeholdning 
~irobeholdning, nr . 6 42 95 80 

)en Danske Bank, Borups Alle: 

~onto nr. 4083-500298 

3ank of America 
;irobank i England 

Jen Danske Bank, Hillerød: 

(onto nr. 3209-02801-8 
(onto nr . 3209-02992-8 
~onto nr. 3209-94182-1 

"IKVIDER I ALT: 

~ilgodehavende moms: 

Jdgående afgi ft 
tegulering pr. 1/1 1990 

:ndgående afgift 
teguleri ng 

290.978 

pr . 1/ 1 1990 
tegulering 

pr. 31/12 1990 
>lieafgift 

.FGIFTSTILSVAR (NEGATIVT) 

'ilgodehavende 1/1 1990 
.fregnet 

•i vers e de bi tarer 
.ommissionsdebi torer 
~relager bøger og papir 

MSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 

NLÆGSAKTIVER: 

askiner og inventar, Mariendalsvej, 
iflg. spec. opgørelse side 34 

2.872 

30 . 872 
3.759 

askiner og inventar, Matinus Center, 
iflg. spec. opgørelse side 35 

554.715 
18.751 

245 . 090 

194.715 
1. 485 

196.346 

328.481 

132.135 

55.968 
59.696 

transport: 

BLAD: 24 

14.638 
81.296 

79.578 

7.998 
217 

818 . 556 

1. 002 . 283 

128.407 

4.041 
5.597 

558.306 

1. 698. 634 

203.528 

54.217 

257 .745 



' INN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/ S 

BALANCE PR . 31/12 1990 

AKTIVER : (fortsat) 

ANLÆGSAKTIVER: (fortsat) 

Maskiner og inventar, Matinus 
Center, Køkkenbygning, iflg. 
særskilt opgørelse side 36 

~askiner og inventar, Matinus 
Center, foredragssal, iflg. 
spec . opgørelse side 36 

~jendommen, matr. nr . 16 db, 
Mariendalsvej: 

3ogført værdi 1/1 1984 

rsolering: 

l980 
l981, excl. moms 
l981 

· moms 

.982 
~orbedringsud

udgifter 1982 

>prettelse af mindestuer: 

laldo 1/1 1983 
1ilgang 1983 
1ilgang 1984 
1ilgang 1985 
'i lgang 1986 
'ilgang 1987 
1ilgang 1988 
'ilgang 1990 
Ejendomsværdi 18. alm. vurdering 
r. 2.500.000) 

prettelse af Mausolæum: 

ogført værdi 1/1 1987 

15.812 
3.355 
8.235 

1.485 

46.150 

86.449 

26.325 
12.385 
30 . 038 
60 . 978 
6.651 
9.843 

18.197 
67.100 

transport: 

233.935 

158.516 

231.517 

transport: 

BLAD. 25 

257 . 745 

53.458 

64.807 

623.968 

90.606 

1. 090. 584 



FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/ S 

BALAMCE PR. 31/12 1990 

AKTIVER: (fortsat) 

ANLÆGSAKTIVER: (fortsat) 

Ejendommen matr. nr. 7 b, 
m.fl. Klint: 

Bogført værdi 1/1 1984 
+ Ombygning 1977 
+ Ombygning 1978 
+ Ombygning 1979 
+ Ombygning 1990 
Etablering af bade-

kabiner pav. I+II 
1979 

82.378 
132.861 

4.355 
5.086 

29.341 
(Ejendomsværdi 18. alm. vurdering 
kr. 3.933.700) 

Fordragssal: 

Ombygning 1985/86 
Ombygning 1986/87 

Byggeri af skole: 

Iflg. spec. bygge
regnskab 

rilgang 1984 
rilgang 1986 

Cøkkenbygning: 

lmbygning 1983 
>mbygning 1984 
lmbygning 1987 
•mbygning 1987 

1.297.772 
111.148 

2.670.477 
15.517 

4.901 

63.931 
126.709 
30.231 

309.477 

jendommen, matr. nr. 6 bø, Klint: 

øbspris 1977 
Ejendomsværdi 18. alm. vurdering 
r. 130.000) 

jendommen, matr. nr. 1 m og 14 b, Klint: 

2.lbspris 1977 
Købsomkostninger 
~jendomsværdi 18. alm. vurdering 
:-. 440.000) 

=unden, matr. nr. 1 aø, Klint: 

1ve - vurdering iflg. skøde 1977 
:jendomsværdi 18. alm. vurdering 
·• 45.500) 

transport: 

513.944 

254.021 

1. 408 . 920 

2 . 690.895 

530.348 

425.000 
14.222 

transport: 

BLAD: 26 

1. 090. 584 

5.398.128 

150 . 000 

439.222 

20 . 000 

7.097.934 



:1NN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S 

BALANCE PR. 31/12 1990 

AKTIVER: {fortsat) 

ANLÆGSAKTIVER: (fortsat) 

Ejendommen, matr. nr. 6 bk og 6 bv, Klint: 

Købspris 1975 
{Ejendomsværdi 18. alm. vurdering 
kr. 440.000) 

~jendommen, matr. nr. 6 ak, Klint : 

:<øbspris 1979 
~ Købsomkostninger 
(Ejendomsværdi 18 . alm . vurdering 
er. 60.000) 

~jendommen, matr. nr. 3 eb, Klint : 

Cøbspris 
- Købsomkostninger 
' Ejendomsværdi 18. alm. vurderi ng 
~r . 18 o . o o o ) 

~NLÆGSAKTIVER I ALT: 

~NDRE AKTIVER: 

•antebreve: 

·om.kr. 

om.kr. 

om.kr . 

O Jan Koch, Kolding 
indfriet 1990 

O Jan Koch, Kolding 
indfriet 1990 

18.770 Matr.nr . 4 c, Klint 
å kurs 84 

bligationer: 

transport: 

55.000 
3.677 

161.500 
6.120 

~m.kr. 972.000 Forenede Kreditf. 6 s 2001, 10% 
å kurs 63 

~m.kr. 9.000 Jysk Grundejer Krdf. la 
1994, 7% å kurs 67,75 

Jm . kr. 28 . 200 Ny Jydske Købstads Crdf. 
14 s 3 a 2018 , 7% 
a kurs 43.50 

)m.kr. 61.000 Ny Jydske Købstads Crdf . 
14 s 2 a 2014, 7% 
å kurs 43.75 

transport : 

BLAD : 27 

7.097.934 

297.500 

58.677 

167.620 

7.621.731 

0 

0 

15.767 

15.767 

612.360 

6.098 

12.267 

26.688 

657.413 



\JN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S 

BALANCE PR. 31/12 1990 
----------------------

KTIVER: (fortsat) 

NDRE AKTIVER: (fortsat) 

bligationer: 

om.kr. 900 

om.kr. 9.400 

om.kr. 1.200 

om.kr. 682.500 

om.kr. 132.200 

om.kr . 291. 600 

om.kr. 323.100 

om.kr. 81.600 

om.kr. 2.855.000 

om.kr. 

om.kr. 

om.kr. 

om.kr. 

om.kr. 

om.kr. 

om.kr. 

om.kr. 

906.000 

932.000 

384.000 

800 

8.500 

22.900 

14.000 

35.100 

Ny Jydske Købstads Crdf. 
2009 9.s. 2009, 4%, 
å kurs 46 

Jysk Hypotekforening, 
10 afd. 2001, 5% 
å kurs 51,50 

Ny Jysk Landhypotekf or
ening 14 afd. 1994, 6\ 
å kurs 62,75 

Provinsb. Reallånef. 
7.s. 2004, 4,5% 
å kurs 59,69 

Provinsb. Reallånef. 
7.s. 2004, 45,25 

Provinsb . Reallånef. 
5.s. 1999, 4,5% 
å kurs 49,75 

Provinsb. Reallånef. 
5.s. 1999, 4,5% 

Jyske Grundejer Krdf. 
4.a. 2009, 5% 
å kurs 41,50 

KD, 94.s. 2018, 12% 
å kurs 66,50 

Jyllands Kreditfor
ening 20.s. 1999, 7% 
å kurs 56,75 

Forenede Kreditf . 
12.s. 2004, 10% 
å kurs 76,25 

KD' 11. s . 19 9 8 I 11 % 
å kurs 100 

Ny Jydsk Landhypotek
forening 14 afd. 
1994' 7% 
å kurs 61,75 

Østift. Krdf. 16.s. 3.a. 
2022, 5% 
å kurs 47,75 

Husejernes Kreditkasse 
1.s. 2.a., 2021, 5% 
å kurs 51,25 

Dansk Stat s 1992, 8% 
å kurs 99,50 

transport: 

Østifternes Kreditfor
eni ng 16.s. 5 . a. 2032, 7% 
å kurs 70,00 

t ransport: 

BLAD: 28 

657.413 

414 

4 . 841 

753 

407.384 

59.821 

145.071 

160.742 

33.864 

1. 898. 575 

514 . 155 

710.650 

384.000 

494 

4 . 059 

11. 7 36 

13.930 

24.570 

5.032.472 



=1NN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 29 

BALANCE PR. 31/12 1990 

AKTIVER: (fortsat) 

transport: 5.032.472 

Nem.kr. 200 Danske Stat s . 1992, 
5% 
å kurs 96,85 194 

~om. kr. 479.000 Danske Stat s. 1998, 
9% 
å kurs 96,945 464.367 

:iom.kr. 502 . 000 Danske Stat s. 1998, 
9% 
å kurs 98,998 496.971 

'lom. kr. 475.000 Danske Stat s. 1992, 
9% 
å kurs 97,997 465.485 

~om. kr. 479.000 Danske Stat s. 1990, 
9% 
å kurs 97,095 465.087 

~om. kr. 459.000 KO, 94.s. 2018, 12% 
å kurs 101,115 464.117 

~om. kr. 532.000 BRF, 92.s. 2026, 2,5% 
å kurs 131,354 698.803 

8.087.496 
----------

lNDRE AKTIVER I ALT: 8.103.263 
·------------------- ----------
• KTIVER I ALT: kr . 17.423.628 
------------- ---------------------------- ---------------



=1NN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/ S 

BALANCE PR. 31/12 1990 

GÆLD OG EGENKAPITAL: 

KORTFRISTET GÆLD: 

Mellemregning, Esperantoafdelingen 
Lånekreditorer 
Skyldig AMBI 
Skyldig A-skat 
Skyldig revison 
Forudbetalt bidrag 
orudbetalt husleje 

3kat 

<ORTFRISTET GÆLD I ALT: 

..ANGFRISTET GÆLD: 

>rioritetsgæld, matr. nr. 16 db, Mariendalsvej: 

•antebrev, E. Zinglersen 
•antebrev, E. Zinglersen 
1antebrev, E. Zinglersen 
•antebrev, E. Zinglersen 
.D, 11. s . 19 9 8 

rioritetsgæld, matr. nr. 6 bø, Klint: 

antebrev, Elix Voss 

rioritetsgæld, matr. nr. 1 m og 14 b: 

antebrev, E. Zinglersen 

rioritetsgæld, matr. nr. 6 bk og 6 bv , Klint : 

~ndsbankernes Reallånefond, 3.s . 1993 

~ioritetsgæld, matr. nr. 3 eb, Klint: 

tntebrev, Varde Bank 

~NGFRISTET GÆLD I ALT: 

~LD I ALT: 

42.500 
1.500 

21. 245 
2.500 

396.171 

BLAD: 30 

133.833 
6.993 

10.114 
16.887 
32.000 
36 . 610 
24.500 

8.481 

269.418 

463.916 

2.628 

85.003 

7.111 

376 

559.034 

828 . 452 



NN BENTZENS REV ISIONSINSTITUT A/ S 

BALANCE PR. 31/12 1990 

:GENKAPITAL OG GÆLD: (fortsat) 

:GENKAP ITAL: 

aldo pr. 1/1 1990 

.rets resultat 
:eraf vedr. Esperantoafd. 

ristalsregulering driftsmidler 

GENKAPITAL I ALT: 

·ÆLD OG EGENKAPITAL I ALT: 
--------------------------------------------------

1. 352. 559 
9.780 

BLA D: 31 

15 . 239 . 196 

1. 342. 779 

13.201 

16.595.176 

kr • 1 7 • 4 2 3 • 6 2 8 
=============== 



=1NN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S 

BALANCE PR. 31/12 1990 

AKTIVER: 

OMSÆTNINGSAKTIVER: 

Kassebeholdning 
3irobeholdning , nr. 4 07 39 59 

Den Danske Bank, Hillerød afd.: 

~onto nr. 2989-8 

~ellemregning Instituttet 
larelager 

)MSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 

~NORE AKTIVER: 

Jorn.kr . 69.800 Provinsbankernes Real
lånefond 5/1999, 4,5%, 
å kurs 49,75 

~NORE AKTIVER I ALT: 

.KTIVER I ALT: 
============= 

BLAD: 32 

ESPERANTOAFDELINGEN 

kr • 

0 
32.879 

53.268 

133.833 
5.000 

224.980 

34.726 

34.726 

259.706 
=============== 



'IN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/ S 

BALANCE PR. 31/12 1990 

ÆLD OG EGENKAPITAL: 

REDITORER: 

kyldige omkostninger 

REDITORER I ALT: 

GENKAPITAL: 

aldo pr. 1/1 1990 
Overskud iflg. resultatopgørelsen 

ursavance obligationer 

GENKAPITAL I ALT: 

ÆLD OG EGENKAPITAL I ALT: 
--------------------------------------------------

BLAD: 33 

ESPERANTOAFDELINGEN 

kr. 

500 

500 

249.426 
5.911 
3.869 

259.206 

259.706 
------------------------------



' INN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 34 

FORLAGS-, TRYKKERI- OG 
KURSUSVIRKSOMHED 

SPECIFIKATION AF MASKINER OG INVENTAR 

3aldo pr. 1/1 1990 
?ristalsregulering, 4% 

rilgang 19 9 o: 

i/6 af kr. 110.531 

1f skrivninger: 

0% af kr. 231.382 
/6 tilgang kr. 110.531 

ALDO PR. 31/12 1990: 
----------------------------------------

kr. 

133.916 
5.357 

139.273 

92.109 

231.382 

46.276 
18.422 

203.528 
=============== 



'JN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 35 

MARTINUS CENTER 

SPECIFIKATION AF MASKINER OG INVENTAR 

aldo pr. 1/1 1990 
ristalsregulering, 4% 

fskrivninger: 

0% af kr. 67.771 

ALDO PR. 31/12 1990: 
==================== 

kr. 

65.164 
2.607 

67.771 

13.554 

54.217 
------------------------------



NN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 36 

MARTINUS CENTER, KLINT 

SPECIFIKATION AF MASKINER OG INVENTAR - KØKKEN 

:aldo pr. 1/1 1990 
'ristalsregulering, 4% 

.fskrivninger: 

0% af kr. 66.822 

ALDO PR. 31/12 1990: 
----------------------------------------

kr. 

64.252 
2.570 

66.822 

13.364 

53.458 
------------------------------

SPECIFIKATION AF MASKINER OG INVENTAR - FOREDRAGSSAL 

aldo pr. 1/1 1990 
ristalsregulering, 4% 

ilgang 1990: 

/6 af kr. 11.200 

fskrivninger: 

0% af kr. 78.675 
/6 tilgang af kr. 11.200 

ALDO PR. 31/12 1990: 
----------------------------------------

kr. 

66.675 
2.667 

69.342 

9.333 

78.675 

15.735 
1. 867 

64.807 
------------------------------



NN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A / S 

RESULTATBUDGET 

NDTÆGTER: 

orlags-, trykkeri- og kursus
virksomhed 

~slejeindtægter m.v . , Marien-
dalsvej 

~rtinus Center, Klint 
sperantoafdelingen 
ulturfonden, bidrag og gaver 
enteindtægter m.v. 

NDTÆGTER I ALT: 

DGIFTER: 

Budgetteret 
resultatopg 
1/1 - 31/12 

1990 

615.000 

25.000 
819.000 

5.300 
330.000 
930.000 

2.125.100 
----------

riftsudgifter, forlags-, trykkeri-
og kursusvirksomhed 932.877 

ælles lønninger og honorarer 180.000 
jendomsudgifter, Mariendalsvej 220.000 
enteudgifter, Mariendalsvej 47.880 
riftsudgifter, Martinus Center, 
Klint 521. 084 

jendomsudgifter, Martinus Center, 
Klint 706.773 

sperantoafdelingen 500 

DGIFTER I ALT: 2.609.114 

Realiseret 
resultatopg 
1/1 - 31/12 

1990 

549.647 

25.000 
851.044 

6.411 
694.195 

1.548.277 

3.674.574 
----------

769.087 
172.710 
175.615 
48.831 

407.000 

352.041 
500 

1. 925. 784 
----------

BLAD: 37 

Afvigelser 

65.353 

0 
32.044 
1.111 

364.195 
618.277 

950.274 
----------

163.790 
7.290 

44.385 
951 

114.084 

354.732 
0 

683.330 
----------

iTERSKUD: 115.186 1.748.790 1.633.604 
-------- ---------- ---------- ------------------ ---------- ---------- ----------



\IN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 38 

BALANCEBUDGET 

KTIVER: 

ikvide beholdninger 
destående fordringer 
arelager - bøger og papir 
askiner og inventar, Marien-
dalsvej 

askiner og inventar, Klint 
askiner og inventar, Klint 

Køkken 
askiner og inventar, Klint 

foredragssal 
jendomrnen, Mariendalsvej 
jendommen, Klint 
kole, Klint 
oredragssal, Klint 
ausolæum 
ærdipapirer 
eriodiseret rente 

KTIVER I ALT: 
--------------------------
ÆLD OG EGENKAPITAL: 

iverse kreditorer 
rioritetsgæld 
dskudt skyldig skat 
apitalkonto 
apitalkonto, Esperantoafd. 

ÆLD OG EGENKAPITAL I ALT: 
--------------------------------------------------

Budgetteret Konstateret 
balance pr. balance pr. 

31/12 1990 31/12 1990 Afvigelser 

1.272.600 
127.632 
223.874 

155.505 
49.757 

35.781 

50.800 
556.869 

2.130.935 
2.770.904 
1. 408. 920 

90.606 
7.485.839 

0 

16.360.022 
--------------------

105.227 
546.803 

0 
15.455.123 

252.869 

16.360.022 
--------------------

1. 088. 430 
138.045 
563.306 

203.528 
54.217 

53.458 

64.807 
623.968 

2. 431. 332 
2.690.895 
1. 408. 920 

90.606 
8.137.989 

387.750 

17.937.251 
--------------------

127.604 
559.034 

16.500 
16.974.907 

259.206 

17.937.251 
--------------------

184.170 
10.413 

339.432 

48 . 023 
4.460 

17.677 

14.007 
67.099 

300.397 
80.009 

0 
0 

652.150 
387.750 

1. 577. 229 
--------------------

22.377 
12.231 
16.500 

1. 519. 784 
6.337 

1.577.229 
--------------------



NN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 39 

OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST 

E-nr . 11 60 71 79: 

.esultat iflg. resultatopgørelse 

kke erhvervsmæssige udgifter: 

ælles lønninger 
:ebyrer Fondsregisteret 
Bnteudgifter bank m.v. 
epotgebyrer 

kke erhvervsmæssige indtægter: 

idrag og gaver m.v . 
Bnteindtægter m.v. 
verskud, Esperantoafdelingen 

fskrivninger tilbageføres 
kattemæssige afskrivninger 

rhvervsmæssig nettoindkomst: 

idrag og gaver m.v. 
eraf arv (efterbetalt 
arveafgift) 

verskud Esperantoafdelingen 

enteindtægter iflg . årsregn
skab 

eriodisering pr. 1/1 1990 

kke erhvervsmæssige udgifter 
kke fradragsberettinget gebyr 

undf radrag 

172.710 
10.000 

247 
1. 485 

694.195 
1. 548. 277 

1.748.790 

184.442 

5.911 -2.248.383 

694.195 

91. 362 

602.833 
5.911 

1. 407. 896 
367.658 

1. 648. 982 

184.442 
10.000 

1.474.540 

25.000 

315.151 

88 . 929 
213.548 

439.770 

1. 449. 540 

KATTEPLIGTIG INDKOMST FØR UNDERSKUD FRA TIDLIGERE AR 1. 009. 770 

nderskud overført fra 1985 
nderskud overført fra 1986 

KA'I'TEPLIGTIG INDKOMST: 
====================== 
fsat skat, 40% af kr. 31.202 

kr. 

334.886 
643.682 

31.202 
------------------------------
kr. 12.481 
------------------------------



INN BENTZENS REV ISIONSINSTIT UT A/S 

SKATTEPLIGTIG SALDOVÆRDI 

Jriftsmateriel og inventar kr. 518.567: 

Saldo pr. 1/1 1990 
Af gang 

Pristalsregulering, 4% 
5/6 tilgang af kr. 121 . 731 

Afskrivning, 30% 

1/6 tilgang af kr. 121.731 

kr. 

BLAD: 40 

586.908 
0 

586.908 
23.476 

101. 443 

711.827 
213.548 

498.279 
20.288 

518.567 
------------------------------

10+3 
SR/JB 
301- 1990 
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