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TREKRONER REVISION A/S 
s·1 ATSAl 'TORISEREl>E RC:VISORER 

Ledelsespåtegning 

I henhold til Lov om erhvervsdrivende fonde § 91 , kan erhvervsdrivende fonde, efter indstilling fra 
bestyrelsen og med fondsmyndighedens samtykke, sammenlægges med andre erhvervsdrivende 
fonde eller opløses. 

Den fælles regnskabsopstilling omfatter følgende fusionsdeltagere: 

Martinus Idealfond, CVR-nr. 20033878 (ophører efter fusion) 
Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, CVR-nr. 19961486 (fortsætter efter fusion) 

Ved udarbejdelsen af den fælles regnskabsopstilling for de fusionerende erhvervsdrivende fonde er 
anvendt balancerne ifølge fondenes officielle årsrapporter pr. 31. december 2013, der er forsynet 
med revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger. 

Fusionen gennemføres efter reglerne om skattefri fusion uden tilladelse. 

Frederiksberg, den 23. november 2014 

Bestyrelsen for Martinus Aktivitetsfond 

Erik Hvalsøe Hansen 

~ 5c4·& 
Torben Althoff Schllfer 

Bestyrelsen for Martinus Idealfond 

Trine Lisbeth Møller 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Den uatbængige revisors påtegning 

Til bestyrelsen i de fusionerende fonde 
Vi har revideret den fælles regnskabsopstilling pr. 1. januar 2014 for fusionen mellem 
Martinus Idealfond (ophører efter fusion) og Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
(fortsætter efter fusion). Den fælles regnskabsopstilling omfatter anvendt regnskabspraksis, 
fusionsbalance og noter. 

Ledelsens ansvar for den fælles regnskabsopstilling 
Ledelsen i de fusionerende fonde har ansvaret for udarbejdelsen af en fælles regnskabs
opstilling, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde 
en fælles regnskabsopstilling uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om den fælles regnskabsopstilling på grundlag af 
vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder 
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
den fælles regnskabsopstilling er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i den fælles regnskabsopstilling. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i den fælles regnskabs
opstilling, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer 
revisor intern kontrol, der er relevant for fondenes udarbejdelse af en fælles regnskabs
opstilling, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af fondenes interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg 
afregnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den 
samlede præsentation af den fælles regnskabsopstilling. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at den fælles regnskabsopstilling giver et retvisende billede af fondenes 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar 2014 i overensstemmelse med Arsregn
skabsloven. 

Roskilde, den 23. november 2014 

Trekroner Revision A/S 
Statsautoriserede Revisorer 

Linnea Weinreich 
Stats.auklr;åM.cet.ieiUsnr 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Regnskabspraksis 

Den fælles regnskabsopstilling er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse B-virksomheder. 

Der er foretaget eliminering af interne mellemregninger m.v. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til
flyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes 
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris 
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg eller fradrag af den akkumulerede amortisering af 
forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
regnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Materielle anlægsaktiver 
Driftsmateriel, inventar samt grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumu
lerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil 
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Driftsmateriel og inventar 3-8 år 

Aktiver med en kostpris på under t.kr. 12 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgø
relsen i anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel
lem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstids
punktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Regnskabspraksis - fortsat 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 

Skyldig skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen hos administrati
onsselskabet. Den aktuelle skatteforpligtelse beregnes som skat af årets skattepligtige indkomst 
reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrø-
rende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, 
måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af 
forpligtelsen. 

Udskudte skatteværdier, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under
skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat 
af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juri
diske skatteenhed. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lov
givning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i 
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indevæ
rende år er anvendt en skattesats på 22 %. 

Gældsforpligtelser 
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af 
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til 
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, 
således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen 
over låneperioden. 

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets rest
gæld. For obligationslånsvarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets under
liggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget 
afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Fusionsbalance pr. 1. januar 2014 

Aktiver 

Fonden 
Martinus 

Åndsviden-
Martinus Martinus skabelige 
Idealfond Aktivietsfond Regule- Institut 

(før fusion) (før fusion) ringer (efter fusion) 
Note kr. kr. kr. kr. 

Grunde og bygninger 23.053.873 0 0 23.053.873 
Driftsmateriel og inventar 131.383 217.741 0 349.124 

Materielle anlægsaktiver 23.185.256 217.741 0 23.402.997 

Værdipapirer 9.143.960 t .581.335 0 10.725.295 

Finansielle anlægsaktiver 9.143.960 1.581.335 0 10.725.295 

ANLÆGSAKTIVER 32.329.216 1.799.076 0 34.128.292 

Fremstillede færdigvarer og 
handelsvarer 0 1.331.250 0 1.331 .250 

Varebeholdninger 0 1.331.250 0 1.331.250 

Tilgodehavender fra salg 0 265.059 0 265.059 
2 Andre tilgodehavender 0 580.318 -559.904 20.414 

Periodeafgrænsningsposter 123.995 3.332 0 127.327 

Tilgodehavender 123.995 848.709 ·559.904 412.800 

Værdipapirer 1.317.291 0 0 1.317.291 

Likvide beholdninger 261.288 1.018.952 0 1.280.240 

OMSÆTNINGSAKTIVER 1.702.574 3.198.911 -559.904 4.341.581 

AKTIVER 34.031.790 4.997.987 -559.904 38.469.873 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Fusionsbalance pr. 1. januar 2014 

Passiver 

Fonden 
Martinus 

Åndsviden-
Martinus Martinus skabelige 
Idealfond Aktivietsfond Regule- Institut 

(før fusion) (før fusion) ringer (efter fusion) 
Note kr. kr. kr. kr. 

Kapital 300.000 4.000.000 0 4.300.000 
Overført resultat 29.578.386 -192.656 0 29.385.730 

EGENKAPITAL 29.878.386 3.807.344 0 33.685.730 

Hensættelse til udskudt skat 35.000 0 0 35.000 

HENSATTE 
FORPLIGTELSER 35.000 0 0 35.000 

Prioritetsgæld 3.251.013 0 0 3.25 1.013 

Langfristede 
gældsforpligtelser 3.251.013 0 0 3.251.013 

Kortfristet del af langfristede 
gældsforpligtelser 59.000 0 0 59.000 
Pengeinstitutter 915 0 0 915 
Modtagne forudbetalinger 0 203.460 0 203.460 

2 Anden gæld 807.476 603.264 -559.904 850.836 
Periodeafgrænsningsposter 0 383.919 0 383.919 

Kortfristede 867.391 1.190.643 -559.904 1.498.130 

GÆLDSFORPLIGTELSER 4.118.404 1.190.643 -559.904 4.749.143 

PASSIVER 34.031.790 4.997.987 -559.904 38.469.873 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Noter 

I Egenkapital 

Fondskapitalen i den fortsættende fond er fastsat til kr. 4.300.000 efter fusionen. 

2 Regulering til fusionsbalance 

Der er foretaget eliminering af interne mellemregninger på kr. 559.904. 

VLCILW/vgc 8371 Fus1onsbalance 01-01-14 

Pdf+ I 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Fusionsregnskab pr. 1. januar 2014 

Fælles regnskabsopstilling 
pr. 1. januar 2014 for fusionen af 

Martinus Idealfond, CVR-nr. 20033878 (ophører efter fusion) 

og 

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, CVR-nr. 19961486 
(fortsætter efter fusion) 
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TREKRONER REVISION A/S 
s·1 ATSAl 'TORISEREl>E RC:VISORER 

Ledelsespåtegning 

I henhold til Lov om erhvervsdrivende fonde § 91 , kan erhvervsdrivende fonde, efter indstilling fra 
bestyrelsen og med fondsmyndighedens samtykke, sammenlægges med andre erhvervsdrivende 
fonde eller opløses. 

Den fælles regnskabsopstilling omfatter følgende fusionsdeltagere: 

Martinus Idealfond, CVR-nr. 20033878 (ophører efter fusion) 
Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, CVR-nr. 19961486 (fortsætter efter fusion) 

Ved udarbejdelsen af den fælles regnskabsopstilling for de fusionerende erhvervsdrivende fonde er 
anvendt balancerne ifølge fondenes officielle årsrapporter pr. 31. december 2013, der er forsynet 
med revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger. 

Fusionen gennemføres efter reglerne om skattefri fusion uden tilladelse. 

Frederiksberg, den 23. november 2014 

Bestyrelsen for Martinus Aktivitetsfond 

Erik Hvalsøe Hansen 

~ 5c4·& 
Torben Althoff Schllfer 

Bestyrelsen for Martinus Idealfond 

Trine Lisbeth Møller 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Den uatbængige revisors påtegning 

Til bestyrelsen i de fusionerende fonde 
Vi har revideret den fælles regnskabsopstilling pr. 1. januar 2014 for fusionen mellem 
Martinus Idealfond (ophører efter fusion) og Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
(fortsætter efter fusion). Den fælles regnskabsopstilling omfatter anvendt regnskabspraksis, 
fusionsbalance og noter. 

Ledelsens ansvar for den fælles regnskabsopstilling 
Ledelsen i de fusionerende fonde har ansvaret for udarbejdelsen af en fælles regnskabs
opstilling, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde 
en fælles regnskabsopstilling uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om den fælles regnskabsopstilling på grundlag af 
vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder 
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
den fælles regnskabsopstilling er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i den fælles regnskabsopstilling. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i den fælles regnskabs
opstilling, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer 
revisor intern kontrol, der er relevant for fondenes udarbejdelse af en fælles regnskabs
opstilling, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af fondenes interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg 
afregnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den 
samlede præsentation af den fælles regnskabsopstilling. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at den fælles regnskabsopstilling giver et retvisende billede af fondenes 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar 2014 i overensstemmelse med Arsregn
skabsloven. 

Roskilde, den 23. november 2014 

Trekroner Revision A/S 
Statsautoriserede Revisorer 

Linnea Weinreich 
Stats.auklr;åM.cet.ieiUsnr 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Regnskabspraksis 

Den fælles regnskabsopstilling er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse B-virksomheder. 

Der er foretaget eliminering af interne mellemregninger m.v. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til
flyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes 
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris 
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg eller fradrag af den akkumulerede amortisering af 
forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
regnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Materielle anlægsaktiver 
Driftsmateriel, inventar samt grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumu
lerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil 
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Driftsmateriel og inventar 3-8 år 

Aktiver med en kostpris på under t.kr. 12 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgø
relsen i anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel
lem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstids
punktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Regnskabspraksis - fortsat 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 

Skyldig skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen hos administrati
onsselskabet. Den aktuelle skatteforpligtelse beregnes som skat af årets skattepligtige indkomst 
reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrø-
rende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, 
måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af 
forpligtelsen. 

Udskudte skatteværdier, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under
skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat 
af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juri
diske skatteenhed. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lov
givning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i 
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indevæ
rende år er anvendt en skattesats på 22 %. 

Gældsforpligtelser 
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af 
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til 
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, 
således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen 
over låneperioden. 

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets rest
gæld. For obligationslånsvarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets under
liggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget 
afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Fusionsbalance pr. 1. januar 2014 

Aktiver 

Fonden 
Martinus 

Åndsviden-
Martinus Martinus skabelige 
Idealfond Aktivietsfond Regule- Institut 

(før fusion) (før fusion) ringer (efter fusion) 
Note kr. kr. kr. kr. 

Grunde og bygninger 23.053.873 0 0 23.053.873 
Driftsmateriel og inventar 131.383 217.741 0 349.124 

Materielle anlægsaktiver 23.185.256 217.741 0 23.402.997 

Værdipapirer 9.143.960 t .581.335 0 10.725.295 

Finansielle anlægsaktiver 9.143.960 1.581.335 0 10.725.295 

ANLÆGSAKTIVER 32.329.216 1.799.076 0 34.128.292 

Fremstillede færdigvarer og 
handelsvarer 0 1.331.250 0 1.331 .250 

Varebeholdninger 0 1.331.250 0 1.331.250 

Tilgodehavender fra salg 0 265.059 0 265.059 
2 Andre tilgodehavender 0 580.318 -559.904 20.414 

Periodeafgrænsningsposter 123.995 3.332 0 127.327 

Tilgodehavender 123.995 848.709 ·559.904 412.800 

Værdipapirer 1.317.291 0 0 1.317.291 

Likvide beholdninger 261.288 1.018.952 0 1.280.240 

OMSÆTNINGSAKTIVER 1.702.574 3.198.911 -559.904 4.341.581 

AKTIVER 34.031.790 4.997.987 -559.904 38.469.873 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Fusionsbalance pr. 1. januar 2014 

Passiver 

Fonden 
Martinus 

Åndsviden-
Martinus Martinus skabelige 
Idealfond Aktivietsfond Regule- Institut 

(før fusion) (før fusion) ringer (efter fusion) 
Note kr. kr. kr. kr. 

Kapital 300.000 4.000.000 0 4.300.000 
Overført resultat 29.578.386 -192.656 0 29.385.730 

EGENKAPITAL 29.878.386 3.807.344 0 33.685.730 

Hensættelse til udskudt skat 35.000 0 0 35.000 

HENSATTE 
FORPLIGTELSER 35.000 0 0 35.000 

Prioritetsgæld 3.251.013 0 0 3.25 1.013 

Langfristede 
gældsforpligtelser 3.251.013 0 0 3.251.013 

Kortfristet del af langfristede 
gældsforpligtelser 59.000 0 0 59.000 
Pengeinstitutter 915 0 0 915 
Modtagne forudbetalinger 0 203.460 0 203.460 

2 Anden gæld 807.476 603.264 -559.904 850.836 
Periodeafgrænsningsposter 0 383.919 0 383.919 

Kortfristede 867.391 1.190.643 -559.904 1.498.130 

GÆLDSFORPLIGTELSER 4.118.404 1.190.643 -559.904 4.749.143 

PASSIVER 34.031.790 4.997.987 -559.904 38.469.873 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Noter 

I Egenkapital 

Fondskapitalen i den fortsættende fond er fastsat til kr. 4.300.000 efter fusionen. 

2 Regulering til fusionsbalance 

Der er foretaget eliminering af interne mellemregninger på kr. 559.904. 

VLCILW/vgc 8371 Fus1onsbalance 01-01-14 

Pdf+ I 
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Vedtægter 

for 

CPH LEX 

ADVOKATER 

Kjeld Fruensgaard 
Henning Schiøtt 
Christian Emrneluth, MCJ 
Carsten R. Christiansen 
Susanne Borch, LLM 
Michael Nathan 
Jakob Busse 
Lars Dinesen 
Lene Diemer 
Michael Jørgensen 
Gry Rambusch 

J.nr. 499.17-02 
Id i@cphlex.dk 

Fonden Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut 

(cvr.nr. 19 96 14 86) 

§ 1 
Navn 

Fondens navn er Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut. 

Binavne er Martinus Aktivitetsfond og Martinus Idealfond. 

Martinus Aktivitetsfond, cvr.nr. 19961486 og Martinus Idealfond, cvr.nr. 20033878 er 
med tilladelse af 28. maj 2014 fra Erhvervsstyrelsen fusioneret med Martinus 
Aktivitetsfond som den fortsættende fond med uændret cvr.nr. 

§2 
Hjemsted 

Fondens hjemsted er Frederiksberg kommune. 

§3 
Oprettelse og kapitalforhold 

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

Ny Vestergade 17 · 1471 København K · Tlf. 33 12 7913 · Fax 33 93 æ 13 · www.cphlex.d k 
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CPH LEX 

ADVOKAT ER 

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

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

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

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

Stk.6 
Fondens grundkapital bestod ved stiftelsen i 1996 af to millioner kroner ved indskud 
af værdier/virksomhed fra Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Grundkapitalen er i 
2003 forhøjet til fire millioner kroner ved indskud på to millioner kroner modtaget 
som gave fra Martinus Åndsvldenskabelige Institut. 

Ved fusionen er fondens grundkapital yderligere forhøjet med den fusionerede fonds 
kapital kr. 300.000,00. 

§4 
Struktur 

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

Fondens formål er følgende: 

Stk. 1 

§5 
Formål 

De erhvervsmæssige aktiviteter er alle nødvendige forlagsaktiviteter, dvs. at udgive 
tidsskriftet Kosmos og Martinus bøger på forskellige sprog, samt annoncering og 
oplysning. 
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CPH LEX 

ADVOK ATER 

Andre hovedaktiviteter er udlejning af kursusfaciliteter og sommerboliger i Martinus 
Center i Klint, forlags- og kursusvirksomhed ind. drift af Mariendalsvej 94-96, 2000 
Frederiksberg, samt undervisning og de forskellige hertil knyttede serviceaktiv iteter, 
som f.eks. drift af cafeteria m.m. 

Stk.2 
Hovedformålet med Martinus værker er: 

"Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væsener" 
(Livets Bog stk. 117). Formålet er således at fremme verdensfreden overalt på 
jorden. 

Stk.3 
I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal Fonden 
tjene det formål at bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra 
hans side, oplyse om Martinus' værker, og gøre disse værker tilgængelige for 
interesserede, herunder ved publicering, salg, oversættelse og undervisning i 
betryggende form og ved uddelinger og tilskud til disse aktiviteter. 

Fonden kan til opnåelse af formålet erhverve fast ejendom og etablere 
datterselskaber. 

Stk. 1 

§6 
Bestyrelse 

Fonden ledes af en bestyrelse - daglig tale kaldet rådet, som består af fem myndige, 
vederhæftige og uberygtede personer, i det følgende betegnet som medlemmer. 

Stk. 2 
Ved medlemsafgang supplerer bestyrelsen sig selv . Nye bestyrelsesmedlemmer 
indgår for en periode af højst syv år og genindtræden kan ikke finde sted. 

Stk.3 
Bestyrelsen kan udpege to suppleanter, som deltager i bestyrelsens møder uden 
stemmeret. Ved medlemsafgang indtræder normalt den først udpegede som nyt 
medlem af bestyrelsen. Lader bestyrelsen den anden suppleant indtræde, fratræder 
den først udpegede suppleant samtidig sit hverv som suppleant. Ingen kan være 
suppleant og bestyrelsesmedlem i mere end sammenlagt syv år. 

Stk.4 
Hvervet som formand, næstformand, bestyrelsesmedlem og suppleant er ulønnet. 

Stk.5 
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. 
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CPH LEX 

ADVOKATER 

Valg af formand og næstformand sker hvert år i forbindelse med godkendelse af 
0 
arsrapporten. 

Bestyrelsesmedlemmerne bliver - medmindre de ønsker sig fritaget herfor - formand 
efter anciennitet og varetager dette hverv indtil deres udtræden. 

Ved stemmelighed i forbindelse med afstemninger i bestyrelsen tæller formandens og 
i dennes fravær næstformandens stemme dobbelt. 

Stk.6 
Ved formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted i alle formandens 
funktioner. 

Stk.7 
Bestyrelsen har den udøvende ledelse af alle Fondens anliggender. Den er 
beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

Stk. 8 
Bestyrelsen skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed ikke opnås, kan 
beslutning først træffes på et nyt bestyrelsesmøde, hvortil alle medlemmer skal 
indkaldes. Inden dette møde skal samtlige medlemmer i rimelig god tid informeres 
skriftligt om den beslutning, det ikke har været muligt at opnå enighed om. Opnås 
der fortsat ikke enighed om det udsatte spørgsmål kan der træffes beslutning med et 
flertal på mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer. 

Stk.9 
Over de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne, føres en protokol, der 
underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende møde. 

Stk. 10 
Fonden fastsætter selv sin forretningsorden. 

§7 
Direktion 

Fonden kan ansætte en direktør, der ansætter og afskediger det øvrige personale og 
varetager fondens daglige drift, inden for de af bestyrelsen udstukne rammer. 
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CPH LEX 

ADVOKA TER 

§8 
Budget og regnskab 

Stk. 1 
Der udarbejdes budget for kommende regnskabsår, der forelægges bestyrelsen t i l 
godkendelse forud for budgetåret. 

Stk.2 
Fondens regnskab følger kalenderåret. Den reviderede årsrapport for det foregående 
år fremlægges til bestyrelsens godkendelse hvert år senest i 5. måned. Årsrapporten 
udfærdiges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler. 

Stk.3 
Bestyrelsen påser, at der føres regnskab, som viser drifts-, anlægs- og 
etableringsudgifter samt formuebevægelser. 

Stk. 4 
Årsrapporten skal revideres af en af bestyrelsen valgt godkendt revisor. Revisor 
vælges på mødet, hvor årsrapporten gennemgås og godkendes. Revisor vælges for 1 
år ad gangen. 

§9 
Tegningsregler 

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

Fonden kan altid tegnes af den samlede bestyrelse. 

§ 10 

Forpligtelser 

For forpligtelser hæfter fonden med sin formue. 

Klausuler på gaver til fonden skal respekteres. 

Fonden har ifølge gavebrev af 18. juni 1980 fået overdraget en række rettigheder fra 
stifter vedr. litterært materiale m.m . Fonden skal varetage rettighederne i 
overensstemmelse med gavebrevets ordlyd. Gavebrevet vedlægges som bilag A til 
vedtægten. 
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CPH LEX 

ADVOKATER 

Fonden må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til 
ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan 
overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere. 

Fonden er for sine aktiviteter forpligtet til at fortolke disse vedtægter i 
overensstemmelse med Martinus Åndsvidenskabelige Instituts Love, således som de 
er kommenteret og udarbejdet i samarbejde med stifter. Martinus Åndsvidenskabelige 
Instituts love af 25. maj 1982 med rådets kommentarer indgår derfor som et vigtigt 
dokument i arbejdet med udførelsen af stifters vilje. Lovene ved lægges vedtægten 
som bilag B. 

Af love for Martinus Åndsvidenskabelige Institut fremgår også, at de medlemmer, der 
er underskrivere af lovene, selv kan bestemme, hvornår de udgår af bestyrelsen. 
Eneste tilbageværende medlem, der har disse rettigheder er Willem-Jan Kuijper. 
Lovene fastsætter tillige bestemmelser om, at personer med længst anciennitet skal 
udpeges til formand. Da dette ikke er i overensstemmelse med Lov om 
Erhvervsdrivende fonde fastsættes dette ikke vedtægten. Bestyrelsens 
konstituering kan fastlægges i en forretningsorden. 

§ 11 
Ændring af vedtægter og opløsning 

Stk. 1 
Bestyrelsen kan, med flertal på mindst to tredjedele af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer, foreslå ændringer i vedtægten. Disse ændringer skal inden 
de kan træde i kraft godkendes af Fondsmyndigheden. 

Stk. 2 
Der kan ikke foretages nogen ændring af§ 3, stk. 2-5, §§ 4, 5 og 11. 

Stk.3 
Fonden kan kun opløses ved enstemmig beslutning i den samlede bestyrelse, jfr. dog 
den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde. 

Stk. 4 
Ved opløsning af Fonden skal samtlige Fondens midler uddeles i overensstemmelse 
med formå let i § 5. 

Stk. 5 
I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af Fondens bidragydere 
eller til nogen andens personlige ejendom. 

Eventuel beslutning 
fondsmyndig heden. 

henhold til denne paragraf skal godkendes af 
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CPH LEX 

ADVO KAT E R 

.... 

tyreisen, den 2"3/tr 2014: 
I 

. a 
Jacob Kølle Chr istensen 

( /,· 

~?e~/ 
Trine Lisbeth Maller 

PeteP'f<im Bendtsen 
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1. Baggrund 

FUSIONSPLAN 

Bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond 

Martinus Aktivitetsfond 

CVR-nummer 19 96 14 86 

og 

bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond 

Martinus Idealfond 

CVR-nummer 20 03 38 78 

CPH LEX 

ADVOKATER 

Kjeld Fruensgaard 
Henning Schiølt 
Christian Emmeluth, MCJ 
Carsten R. Christiansen 
Susanne Borch, LLM 
Michael Nathan 
Jakob Buss!! 
Lars Dinesen 
Lene Diemer 
Michael jørg!!nsen 
Gry Rambusch 

J.nr. 499.17-02 
ldi@cphlex.dk 

har udarbejdet og underskrevet denne fusionsplan. 

Martinus Idealfond er under navnet "Martinus Åndsvidenskabelige Institut" 

oprindeligt oprettet i 1956 af initiativ af forfatteren Martinus Thomsen - kaldes 

Martinus - med et ønske om at stå for udgivelse af Martinus værker om 

kosmologien på forskellige sprog og at udbrede kendskabet til og informere 

om kosmologien. Dette er blandt andet sket ved oprettelse af et 

undervisnings- og feriecenter beliggende i Klint, udgivelse af tidsskriftet 
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CPH LEX 

ADVOKATER 

KOSMOS på forskellige sprog, afholdelse af foredragsrækker og studiekredse 

om kosmologien med mere. 

I forbindelse med aktiviteterne i Martinus Idealfond besluttede bestyrelsen 

tilbage i midt 90'eme, at det var mest hensigtsmæssigt, blandt andet på 

grund af krav fra SKAT, at en del af aktiviteterne i Martinus Idealfond blev 

udskilt til en erhvervsdrivende fond kaldet "Martinus Aktivitetsfond". Martinus 

Aktivitetsfond skul le udføre forlagsaktivitet, kursusvirksom heder mv. De 

resterende aktiviteter - primært af ikke-erhvervsmæssige karakter - forblev I 

Martinus Idealfond. Martinus Idealfond var således en ikke-erhvervsdrivende 

fond, og at Martinus Aktivitetsfond var en erhvervsdrivende fond. 

I 2010 ønskede bestyrelsen for Martinus Idealfond en ændring af vedtægten, 

og i den anledning, og efter lang korrespondance - mere end 2 år - frem og 

tilbage blandt andet mellem Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, blev 

afslutningen på sagsbehandlingen, at Martinus Idealfond havde 

erhvervsmæssige aktiviteter, der gjorde, at fonden var at betragte som en 

erhvervsdrivende fond i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde. 

Ovenstående medfører, at hele fundamentet, og ideen bag spaltn ingen af den 

oprindelige fond, ikke længere var til stede. 

Der er på nuværende t idspunkt således to fonde, der begge er 

erhvervsdrivende, og hvor det er omkostningstungt og fordyrende i forhold t il 

administration, revision mv. På denne baggrund finder bestyrelserne for de to 

fonde, at det vil være fordelagtigt for begge fondene at fusionere, hvilket også 

vil være i overensstemmelse med stifterens oprindelige vilje. 
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CPH LEX 

ADVOKATER 

Bestyrelserne for de to fonde skal bemærke, at det oprindeligt aldrig har 

været stifterens mening at skille aktiviteterne ad, men at dette alene er sket 

på baggrund af krav fra myndighederne. 

Det skal endvidere bemærkes, at Erhvervsstyrelsen ved mail af 28. maj 2014 

har tilkendegivet, at Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed for begge fonde 

kan give tilladelse til fusionen under forudsætning af, at den fortsættende fond 

bliver Martinus Aktivitetsfond, hvilket bestyrelserne for de to fonde ved deres 

underskrifter på denne fusionsplan tiltræder. 

2. Oplysninger om fondene 

Fondenes navne er som følger: 

• Martinus Aktivitetsfond, CVR-nummer 19 96 14 86 

Mariendalsvej 94-96 

200 Frederiksberg 

• Martinus Idealfond, CVR-nummer 20 03 38 78 

Mariendalsvej 94-96 

200 Frederiksberg 

Bestyrelsen i Martinus Aktivitetsfond er: 

• Willem Johannes Kuijper (Bestyrelsesformand) 

• Erik Hvalsøe Hansen 

• Torben Althoff Schåfer 

Bestyrelsen i Martinus Idealfond er: 

• Willem Johannes Kuijper (Bestyrelsesformand) 

• Jacob Kølle Christensen 

• Per Jan Neergaard-Henrichsen 
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CPH LEX 

ADVOKATER 

• Trine Lisbeth Møller 

• Peter Kim Bendtsen 

Bestyrelserne har truffet beslutning om skattefri fusion mellem fondene med 

Martinus Aktivitetsfond som den fortsættende fond. 

Under henvisning til bestemmelserne i § 17 i bekendtgørelse nr. 1064 af 17. 

november 2011 om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervs

drivende fonde (herefter opløsningsbekendtgørelsen) har bestyrelserne 

besluttet nedenstående. 

Bestyrelserne skal bemærke, at fusionen mellem fondene skal gennemføres i 

overensstemmelse med § 48 i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. § 16, stk. 2 i 

opløsningsbekendtgørelsen. Bestyrelserne har således indhentet fondsmyndig

hedens tilladelse til fusionen. 

3. Den fortsættende fonds navn og hjemsted 

Martinus Aktlvitetsfond bliver den fortsættende fond, og Martinus Idealfond 

ophører. 

I denne forbindelse skal det bemærkes, at bestyrelserne har besluttet at 

ændre navnet på Martinus Aktivitetsfond til Fonden Martinus 

Andvidenskabelige Institut, og at bestyrelserne har besluttet, at Martinus 

Aktivitetsfond og Martinus Idealfond skal indgå som binavne til fonden. 

Den fortsættende fond skal have hjemsted i Frederiksberg kommune. 
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ADVOKATER 

4. Tidspunkt for fusionens gennemførelse 

Fusionen gennemføres med virkning fra den 1. januar 2014. I den forbindelse 

skal der foretages tinglysning af ejerskifte, da Martinus Idealfond er ejer af en 

række ejendomme. 

5. Bestyrelsen i den fortsættende fond 

Bestyrelserne for de to fonde har besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne fra 

Martinus Idealfond skal fortsætte som bestyrelse i den fortsættende fond. 

Bestyrelsesmedlemmerne fra Martinus Aktivitetsfond, Erik Hvalsøe Hansen og 

Torben Althoff Schåfer udtræder således. 

Bestyrelsen I den fortsættende fond består herefter af: 

• Willem Johannes Kuijper (Bestyrelsesformand) 

• Jacob Kølle Christensen 

• Per Jan Neergaard-Henrichsen 

• Trine Lisbeth Møller 

• Peter Kim Bendtsen 

6. Øvrige oplysninger 

Bestyrelserne skal bemærke, at der ikke tillægges bestyrelserne, ledelsen eller 

andre særlige fordele i forbindelse med fusionens gennemførelse. 

Da bestyrelserne i forbindelse med fusionen har besluttet at foretage en 

række yderligere ændringer i vedtægten for den fortsættende fond, vedlæg

ges der et udkast t il den nye vedtægt. 
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A DVO KATER 

Til denne fusionsplan vedlægges endvidere en mellembalance, jf. opløsnings

bekendtgørelsens § 19 . 

7. Underskrifter 

Ovenstående fusionsplan tiltrådt den 23. november 2014 . 

for Martinus Aktivitetsfond 

Willem Erik Hvalsøe Hansen 

Torben Althoff Schåfer 

Trine Lisbeth Møller 

Peter Kim Bendtsen 
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Erhvervsstyrelsen 

ATT: Martin Poulsen 

Langelinie Alle 17 

2100 København Ø. 

CPH LEX 

ADVO K AT E R 

Kjeld Fruensgaoird 
Henning Schiøtt 
Christian Emmeluth, MCJ 
Carsten R. C hnstianscn 
Susa1U1e Borch, LLM 
Michael N<l lhan 
Jakob Bus51: 
Lars DineSl.'n 
Lene Diemer 
Michael Jørgensen 
Gry Rambusch 

8. december 2014 
J. nr. 499.17-02 
ldi@cphlex.dk 

Vedr. Fusion mellem Martinus Aktivitetsfond og Martinus Idealfond 

Vedlagt fremsendes anmeldelse (selskabsblanket) vedr. fusion mellem de to 
ovennævnte erhvervsdrivende fonde, jfr. tidligere korrespondance med dig herom. 

Jeg vedlægger desuden: 

1) De nye vedtægter for Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
2) Fusionsplan 
3 ) Fusionsregnskab pr. 1. januar 2014 
4) Mellembalance pr. 31. oktober 2014 

Jeg skal anmode om, at fusionen regist reres, at kapitalen forhøjes til 4.300.000,00 
kr. og at bestyrelsesmedlemmerne registreres (Samme bestyrelsesmedlemmer som i 
den tidligere Martinus Aktivitetsfond). 

Jeg beklager den lidt sene anmeldelse, men min sekretær forsøgte tirsdag den 2. 
december 2014 at lave selskabsblanketten, men systemet var ikke t ilgængeligt, og 
hun har herefter været på ferie. 

Har du brug for yderligere, må de endelig kontakte mig p~ tlf.nr. 33 12 79 13 eller 
mail ldj@q~hlex.d.k . 

ve ' li hilsen~ 

he Dlemer 
Advokat 

Ny Vest rgade 17 ·1471 København K ·Tlf. 33 12 79 13 · Fax 33 93 03 13 · www.cphlex.d k 
KontorfæUesska b 



----- -ERHVERVSSTYRELSEN 

ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 

1 I Erhvervsstyrelsen 
Langelinie Ane 17 

L 2100 København Ø 

CVR-nr. I Grønlandsk reg. nr. • 

A) Anmeldelsen vedrører 

r Stiftelse 

r Ledelses- I revisorændring 

r Vedtægtsændring 

F Kapitalforhøjelse 

r Kapitalnedsættelse 

_J 19961486 

r Adresseændring (hJemstedsadr.) r Indledende rekonstrukt on 

r Navnlbinavn r Afsluttende rekonstruktion 

r Ændring af regnskabsår I periode r Genoptagelse 

r Omdannelse r Indledende likvidation 

F Fusion (gennemførelse) r Afsluttende likvidation 

r Redegørelse vedr. selvfinansiering r Spaltning (gennemførelse) r Redegørelse vedr. efterfølgende erhvervelser 

r Andet 

B) Anmelder 

Navn• Adresse c/o: 

Adv.fa. Lene Diemer 
Vejnavn· Husnr." Bogstav Etage Side 

Ny Vestergade 17 1 
Stednavn Postboks Postnr.• By• 

1471 København K. 
Land Telefonnummer E-mail* Rererencenr./joumalnr.: 

DK 33 12 791 3 
C) Selskabsform 

Erhvervsdrivende fond 
D) Virksomheden 

Virksomhedsnavn I selskabsnavn• 

pmp@cphlex.dk 

Er der tale om et selskab med 
hjemsted i Grønland? 

499 

Ja r 

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
c/o adresse 

Vejnavn· 

Mariendalsvej 
Stednavn 

E) Dato for 

Stiftelsesdato for selskabet 

Husnr." Bogstav Etage 

94 
Postboks Postnr: By" 

---- 2000 Frederiksberg 

Generalforsamling eller beslutning Virkningsdato for selskabet 

01-01-2014 

Nej Ci 

Side 

"For si fteHr frem I tid V1rkn ngsdalo er den dato, hvor selskabet får retsvirkning, dvs. hvat se s~abet starter med al drive virksomhed. Hvis selskabskapilalen 
Indbetale~ I kontanle•· Virkn ngsdatoeri kan ligge op t I 12 måneder eller st fle sesdokumenlels underskrift. Hv s selskabskapilalen indbelales I værdier 
Virkningsdatoen kan ligge op 2 uger efter slil1elsesdokumenlets undersk< fl. men skal senesl \"ære dagen tor registrering eller anmeldelse lil 1eg1stre1 ng.• 



CVR·nr. I Grønlandsk reg. nr. 

ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 19961486 

F: Ledelsesvejledning: 

lndlrædende personer · Udfyldes med oplysning om navn og bopæl for 

• stiftere, selskaber, komplementarer, ansvarlige deltagere, 
• bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, 
• direktører og suppleanter eller medlemmer af tilsvarende ledelsesorga'l, 
• revisorer og suppleanter og 
• likvidatorer 
• rekonstruktør 
• for filialer: flialbestyrere, generalagent og repræsentant for generalagent samt tegnlngsberelt1gede i det udenlandske hovedselskab. 
• For SE-selskaber: tilsynsorgans- og adm nistrationsorgansmedlemmer og suppleanter samt lede sesorgansmedlemmer og admmistrerende direktører. 

Anvend de nedenfor anlørte funktionskoder. 
Investeringsforeninger skal tillige oplyse depot- og eventuelt admin·strationsselskabets navn og adresse. 
For selskaber oplyses CVR-nr. Indtrædende personer bedes oplyse CPR-nr. på CPR-skemaet. For personligt valgte revisorer og likvidatorer oplyses 
evt. også lorretningsadressen. 

Funktionskoder· Angivelse al hver lunktion skal ske ved anvendelse af følgende kodenr · 
01 stifter 
02 ansvarlig deltager 
03 komplementar 
1 O bestyrelsesmedlem, valgt af generallorsaml ng 
eller i henhold til vedtægt 
11 bestyrelsesmedlem, valgt af medarbejderne 
12 bestyrelsesmedlem, udpeget af andre 
13 bestyrelsesformand 
14 næstformand for bestyrelsen 
15 suppleant til bestyrelsen, valgt af 
generalforsamlingen (angiv evt. nr. under "andel") 
16 suppleant til bestyrelsen, udpeget af andre 
17 suppleant til bestyrelsen, person ig valgt (angiv 
personen som man er suppleant for under "a11det") 
18 suppleant til bestyrelsen, valgt af 
medarbejderne (angiv personen som man er 
suppleant for under "andet") 
20 direktør, ledelsesorgansmedlem 
21 administrerende direktør 
22 direktørsuppleant (angiv evt. nr. under "andet") 
23 direktørsuppleant, personlig valgt (angiv 
personen som man er valgt for under "andet"} 
30 likvidatot 
31 rekonstruktør 

40 generalagent 
41 repræsentant for generalagent 
42 filialbestyrer 
43 tegningsberettJget I hovedse skabet 
50 revisor 
51 revisorsuppleant (ang v evt. nr under "andet") 
52 revisorsuppleant, personlig valgt (angiv personen som man er suppleant ror under 
•andet•) 
60 depotselskab 
61 administrationsselskab 
62 depositar i kapitalforening 
63!orva ter I kapitalforening 
70 tilsynsrådsmedlem, valgt af generalforsaml ng 
71 tilsynsrådsmedlem, valgt al medarbejderne 
72 tilsynsrådsmedlem, udpeget al andre 
73 tilsynsrådstormand 
74 næstformand for tilsynsrådet 
75 suppleant til tilsynsrådet, valgt al generalforsamlingen (angiv evt nr. under "andet") 
76 suppleant t I t !synsrådet, udpeget af andre 
77 suppleant til t1 synsrådet, personlig valgt (angiv personen som man er suppleant lor under 
·andet") 
78 suppleant til tilsynsrådet, valgt af medarbejderne 
(angiv personen som man er suppleant for under "andet") 

· Øvrige funkl ener anløres under "andet". 

F: Ledelse: (Indtrædeiser af stifter, ledelse, revisor m.fl.) 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) 

13 Andet 

Fulde navn· 

Willem Johannes Kuijper 
Vejnavn' 

Borrevangsvej 

Stednavn/distrikt 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) 

10 Andet 

Fulde navn' 

Jacob Kølle Christensen 
Vejnavn' 

Egemosegårdsvej 

Stednavn/distrikt 

Rågeleje 

Postboks Postnr. • 

4573 ----

Postboks Postnr. • 

3210 ----

Slltllng: 

c/o adresse 

Husnr: 

2 

Stilling: 

c/o adres-se 

Husnr: 

26 
By• 

Vejby 

Etage 

Etage 

Dato• DD·MM· YYYY 

01-01-2014 

Side 

Land 

DK 

Dato• DD-MM·YYYY 

01-01-2014 

SLde 

Land 

DK 



ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 

F: Ledelse: (Indtrædeiser af stifter, ledelse, revisor m.fl.) 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) se vejledning~ fornge side SI Iling: 

10 Andet -- -- --
Fulde navn• 

Per Jan Neergaard-Henrichsen 
Vejnavn• 

Herluf Trolles Gade 

Stednavn/distrikt 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) 

10 Andet -- -- --
Fulde navn· 

Trine Lisbeth Maller 
Vejnavn· 

Bavnevangen 

Stednavn/diStnkt 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) 

10 Andet -- -- --
Fulde navn· 

Peter Kim Bendtsen 
Vej navn• 

Egevejen 

Stednavn/distrikt 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) 

Andet -- -- --
Fulde navn· 

Vejnavn• 

Stednavn/distrikt 

Indtræder sorn:(indsæt funktionskode) 

Andet 

Fulde navn· 

Vejnavn• 

Stednavn/distrikt 

Postboks Postnr. • 

1052 

Postboks Postnr: 

2700 

Postboks Postnr: 

2850 

Postboks Postnr: 

Postboks Postnr. • 

clo adresse 

Husnr! 

6 

By• 

København K. 

Stilling: 

c/o adresse 

Husnr.· 

10 

By· 

Brønshøj 

Stilling: 

clo adresse 

Husnr.• 

22 
ay· 

Nærum 

Stilling: 

c/o adresse 

Husnr: 

By ' 

Stilling; 

c/o adresse 

Husnr: 

ay· 

CVR·nr. I Grøn.1ndsk reg. nr. 
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Dato~ DD-MM·YYYY 

01-01-2014 

Etage Side 

3 tv 
Land 

DK 

Dato• DD·MM-YYYY 

01-01 -2014 

Etage Sde 

Land 

DK 

Dato• DD·MM·YYYY 

01-01 -2014 

Etage Side 

Land 

DK 

Dato• DD-MM-YYYY 

Etage Side 

l:.alld 

Dato• DD-MM-YYYY 

Etage Side 

I.and 
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F: Ledelse: (indtrædeiser af stifter, ledelse, revisor m.fl.) 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) se vejledning på tidl. side Still ng: Dato• DD·MM-YYYY 

Andet 

Fulde navn· c/o adresse 

Vejnavn• Husnr. • Etage Side 

Stednavn/distrikt Postboks Postnr." By" Land 

F 1: Fratrædelse af ledelse, revisor m. fl. ) 

Fl'llll tædende 

Angivelse af funktion bør ske ved anvendelse af de under vejledning lil rubrik F anførte typenr. Såfremt en bestyrelsesformand fratræder som 
formand, men forbliver med em af bestyre sen skdl lunkltonSkode 13 anføres. Såfremt bestyrelsesformanden udtræder af bestyrelsen, ska 
funktionskode 10 anføres. 

Fratrædende ·fulde navn Fratræder som: andet: Dato• DD-MM-YYYY 

Fratrædende ·fulde navn Fratræder som: andet: Dato• DD-MM-YYYY 

Fratrædende • fulde navn Fratræder som: andet: Dato• DD-MM-YYYY 

Fratrædende • fulde navn Fratræder som: andet: Dato• DD-MM-YYYY 

Fratrædende ·fulde navn Fratræder som: andet: Dato• DD-MM-YYYY 

Fratrædende • fulde navn Fratræder som: andet: Dato• DD·MM·YYYY 

Fratrædende ·fulde navn Fratræder som: andet: Dato• DD-MM-YYYY 

Fratrædende • fulde navn Fratræder som: andet: Dato• DD-MM-YYYY 

Fratrædende ·fulde navn Fratræder som: andet. Dato• DD-MM·YYYY 

Fratrædende · fulde navn Fratræder som: andet: Dato• DD-MM-YYYY 

-- -- --



CVR-nr. /Grønlandsk reg. nr. 

ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 19961486 

Vedtægtsforhold 

G 1) Ny hjemstedsadresse NB Flytter virl<somheden kommune, kan der være tale om en vedtægtsændring. Der skal i dette tilfælde indsendes 
generalforsamlingsreferat samt rettede og daterede vedtægter 

c/o Adresse 

Ve]navn~ 

Virksomhedsadressen kan ændres via 
virk.dk/webreg med digital signatur/NEM-ID 

Husnr. • Bogstav Etage Side 

Stednavn Postboks Postnr. • By" 

G 2) Navneændring 

Skriv nyt navn 

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut 

G 3) Afmeldelse af binavn(e) 

G 4) Nye blnavn(e) Se/skabet kan hav• 5 gratis binavne. Har selskabet over 5 binavne, koster ændringerltilføjelser 1.000 kr. pr. stk. 
(gælder dog ikke ved omdannelse, fusion eller spaltning.) 

Martinus Aktivitetsfond 
Martinus Idealfond 

G 5) Angiv§ nr. der ændres I vedtægterne 

Formål Tegningsregel 

Andre ændringer 

Se vedhæftede NYE vedtægter af 23/11-2014 

G 6) Regnskabsår 

Regnskabsåret skal omfatte tolv måneder. 

Kapitalklasser 

Et selskabs første regnskabsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end tolv måneder, dog højst atten måneder. 
Første regnskabsperiode skal løbe fra st ftelsest1dspunktet. medmindre der i forbinde se med stiftelsen overtages en bestående v rksomhed eller 
en bestemmende kapitalpost. Hvis selskabet stiftes med en fremtidig virkningsdato, skal første regnskabsperiode løbe fra v1rknongsdatoen. 

Regnskabsår • start Regnskabsår- slut Første regnskabsår - start Første regnskabsår -slut 

01 01 3 1 12 01-01-2014 31-1 2-2014 

Senere omlægning af regnskabsåret kan kun r11de sled, når særtoge forhold tilsiger det Omlægningsperioden skal da omfatte et kortere tidsrum 
end tolv måneder, medmindre omlægningen er forårsaget af koncernetablering. 
Selskaber. der hører til samme koncern, skal have samme regnskabsår, medmindre særlige forhold Llsiger andet. Er det ved etablering af 
koncernforhold nødvendigt at omlægge et dalterselskabs eller et moderselskabs regnskabsår, kan omlægnlngsperioden omfatte op rn atten måneder 

Nyt regnskabsår start Nyt regnskabsår slut Omlægningsperiode - start Omlægningsperiode • slut 



CVR·nr. /Grøn andsk reg. nr. 

ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 19961486 

H 1) Kapltalforhold - Indskud og forhøjelse 

Selskabskapital/nominel kapital Valuta: DKK/Euro Indbetalt kapital 

Et sø/skab kan kun havs delvist lndbstslt kap;tal, hvis dat stiflas kontant. Der skal indbetales 25 % af selskabets nominelle kep/111/, plu• 111/æg af 1m 
eventuel overkurs For ApS skal der minimum indbetelas 80.000 DKK, og for AIS og PIS minimum 125. 000 DKK 

Selskabskapitalen er fuldt indbetalt r ja r nej 

H) Kaplgllorhold 
Ved enme de .se al nyl selskab skal H 1 samt H 2 allid udfyldes. 

EkHmpel: et akt1ese skab stifte~ med en aktiekapital på k•. 500.000. Halvdelen .nd:>etales kontant t kurs 200. mens resten Indbetales i and<e værdier 11 
kurs 100. l si!' skabskapital s'lal anføres "500000". I kontanter skal anløres det nomine le be øb "250000" og kurs ·200·. I andre værdier skal anføres det 
nom ne e beløb "250000' og ku' s ' 100'. 

O::dehng al kaplla I klasser oplyses I nominelt be ob under kapitalklasse A, B eller eventuelt under andet, hvor betegnelsen h 1ige anføres. 

Ved anme de se al kap tallorho11 s e skat Kap1Ulllorhoje ' e samt de relevante rub•lkket "Kapitalen er indbeta11 llved" udfyldes 

Frister: 
Anmeldelse om ændring i selskabets vedtægter, herunder kap la lorhold, ska være modtaget Erhvervsstyre sen senest 2 uger efter ænd<ingens \ledlage'.se. 
medmindre andet er bestemt i t~vg vnlngen. Bestutn ng om ki p talnedsættelse m ster sin gyld ghed, hvis anme•de sen Ikke er modtaget retLd gi i 
Erhvervsstyrelsen 

Beslutn " 9 om kapita forhøje se og rondsforhøjelse (kontant, andre værdier, gæ dsko!IVerter nger og konvertering af l!onvert be!t lån) mi$ler sin gy d ghod, 
hvis anme delse Ikke er indgivet senest 12 måneder etter forh01elsesbes Jtnlngen. 

En beslutn. ~g om kap talnedsæltelse skal anmeldes hl rag sirering seMst to uger efter, at beic utnlnge n er \rullet. 

H 2) Kapltalforhøjelse 

Kapitalforhøjelse, besluttet med nom. beløb: 300.000 
------------------------~~~~---------------------------

Evt. kapltalklasser (Angiv nominelle beløb)· 

Ja - kapitalklassen er fuldt indbetalt F 

B: Ja • kapitalklassen er fuldt indbetalt P 

Andet: 

Kapitalen er indbetalt i/ved: - vælg valu:a Aben kursberegner 

·kontanter nom. beløb: valuta? kurs: 

• andre værdier/aktiver nom. beløb: valuta? kurs: 

- gældskonvertering nom. beløb: valuta? kurs: 

- konvertibelt lån nom. beløb: valuta? kurs: 

- fusion nom. beløb: 300.000 DKK kurs: 100 

• spallnlng nom. beløb: valuta? kurs: 

- cwerrørsel fra reserver/overskud nom. beløb: valuta? kurs: Altid kurs 100 

H 3) Komplementarernes Indskud nomlnelt beløb.: • vælg valuta 

· navn: nom. be øb: valuta? 

· navn· nom. beløb: valuta? 

· navn: nom. beløb; valuta? 

· navn: nom. beløb: valuta? 

· navn- nom. be,øb: valuta? 



CVR-nr. I Gronlandsk reg. nr. 

ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 19961486 

H .C) Ved anmelde se af bes uln ng om kap lalnedsætlelse skal "Kapltalnedsæne se besl.rllet med nom. beløb" og evenlue I "kap ltlk1asser • samt den 
relevanle rubrik I "Nedsæltelse er 5ket I •ved" udfyldes. 

Sker nedsættelsen t il udbetaling eller henlægge n m reserve, ska der ske offent. ggore se af beslutn ngen Erhverv&tlyrelu ns IT -systefft. 

H 4 Kapitalnedsættelse Ændres kapitalen, er der tale om en vedtægtsændring Rettede og daterede vedtægter samt 
generalforsam~ngsreferat skal indsendes sammen med anmeldelsen. 

Kap talnedsættelse besluttet med nom. beløb 

Evt. kapitalklasser (Angiv nominelle beløb): 

A: Ja - kapita lklassen er fuldt indbetalt 

8 . Ja - kapitalklassen er fuldt indbetalt 

Andet: 

Nedsættelse er sket til/ved: - vælg va uta 

- dækning af underskud nom. beløb: 

- spaltn ng nom. beløb. 

- nedsætlelse ti udbetaling I uddeling nom. beløb: 

- nedsættelse ti henlæggelse til reserve ·i nom. beløb: 

- nedsættelse af kaldt kapital nom. beløb: 

·i Kapital endel!g nedsat med, beløb: 

11) Det udenlandske hovedselskab. filialforhold 

Opreue se af era ny fi~ al Med anmeldelsen skal følgende dokumenler vedlægges I aulor søret ove~Uelse 

valuta? 

valuta? 

valuta? 

valuta? 

valuta? 

• Ofr clell bevis for at hovedselskabet er lov 1gl bestående I hjem andel, f.eks. udskr It fra reg streringsmynd gheden. 

Åben kursberegner 

kurs· 

kurs: 

kurs: 

kurs: 

kurs: 

• F" ldmagt uden begrænsninger for f il al bestyreren underskrevet af tegn ngsberet11get I hovedselskabet, overensstemme se med 
hovedsel,kabets tegnlngsrege. 

• Gensidig"tdserk'ær ng (kræves Ikke for selskaber med hjemsted i EU, EØS, USA el er Estland). 

• Ook•mentation for hvem der er tegn ngsberettigel I hovedselskabet. 

ov..,aiitt " hl dansk er kke nødvendiij, hv s dokumente• er udfærdiget på svensk eller norl k. 

Navn for det udenlandske hovedselskab· 

Registreringsnr. • Registrenngsmyndighed • 

Hovedselskabets adresse • 

Hjemsted for hovedselskabet 

Land • 



ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 

I 1) Det udenlandske hovedselskab - filialforhold fortsat 

Formål for det udenlandske hovedselskab• 

Tegningsregel for det udenlandske hovedselskab" 

Vedtægters nyeste dato• 

Regnskabsår start• 

I 2} Kapital I hovedselskab 

Tegnet kapital 

Indbetalt Kapital 

I 2) Filialforhold 

Formål for filialen• 

Tegn ngsregel for filialen· 

Regnskabsår· slut • 

Valuta 

Valuta 

Flllal af udenlandsk bankaktleselskab tillige 

Filialkapitalens størrelse: 

J 1) Dato og underskrift 

CVR-nr. /Grøn .ands~ re~ ni:. 

19961486 

Termin for restindbetaling 

Indbetalingsdato: 

Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder lovgivningens krav og er vill ge f!l al påtage 
sig hverveUstilhngen. 

Erhvervsstyrelsen opkræver pr. 1. april 2011 gebyrer for en række selskabsregistre ringer. De registreringer, der er anført i 
denne blanket, kan således være belagt med et gebyr. Hvis dette er tilfældet, v I der være en betalingsmeddelelse i det 
sammenskrevne resume, du modtager efter registreringen. Se mere om gebyrerne og om hvorledes de opkræves på 
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/gebyrer_for_selskabsreglstreringer. Vær opmærksom på, at denne blanket ikke er Webreg 
lynservice. Brug af Webreg medfører et lavere gebyr. 

" Det erklæres, at oplysningerne er rigtige, og at ændringer vil blive anmeldt til Erhvervsstyrelsen • 

'"°' ~···""' d . . ~ 08-12-2014 Lene Die~ 
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Biiag • CPR, PAS eller CVR-nr. oplysninger på Indtrædende personer og virksomheder 

Denne side springes over, flår der ikke indtrædes nye personer eller virksomheder. 

CVR·nr. /Grønlandsk reg. nr. 

19961486 

Her bedes anført oplysningerne om CPR, PAS og CVR-numre på indtrædende personer og virksomheder. CPR-numrene er 
ikke offentligt tilgængelige. Skemaet vil blive makuleret efter endt sagsbehandling 

CPR-nr. eller Pas-nr. /Navn 

CPR-/ Pas-nr.: 

CPR-/ Pas·nr.: 

CPR- / Pas-nr.: 

CPR- / Pas-nr.: 

CPR- / Pas-nr.: 

CPR- / Pas-nr: 

CPR-/ Pas-nr.: 

CPR- / Pas-nr.: 

CPR· / Pas-nr.: 

CPR-/ Pas-nr.: 

CPR- / Pas-nr.: 

CPR· I Pas-nr.: 

Indtrædende virksomheder CVR-nr. /Navn 

CVR-nr. 

CVR-nr. 

CVR-nr. 

CVR-nr. 

CVR-nr. 

CVR-nr. 

Navn: 

Navn: 

NaVl'I: 

Navn: 

Navn· 

Navn: 

Navn· 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn-

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Erhvervsstyrelsen opkræver gebyrer pr. 1. april 2011 for visse selskabsregistreringer - se mere her erst.dk. Såfremt du 
er ved at stifte eller anmelde gebyrbelagte registreringer, vil disse være omfattet af et forhøjet gebyr på kr. 2.150 for en 
stiftelse og kr. 340-350 for en registrering, idet dette er en papirindberetning og ikke en online registrering. 
Hvis anmeldelsen er omfattet gebyr, vil der være en betalingsmeddelelse i det sammenskrevne resume, du modtager 
efter registreringen. 
Felter med en rød stjerne er obligatoriske, og feltet for e-mailadresse, der er markeret med en sort stjerne, er frivilligt, 
og medfører, at Erhvervsstyrelsens følgeskrivelser og sammenskrevne resumeer, der sendes som følge af registrering 
af anmeldelsen, sendes til den angivne e-mailadresse. 

De indsendte data er omfattet manuel sagsbehandling, og gemmes derfor ikke direkte i vores datasystem. 
Sagsbehandlingstiden for selskabsregistrering kan ses på www.erst.dk 

Se om du kan lave dine ændringer digitalt. 

Gå til webreg stiftelse eller webreg ændring 



• 

CVR-nr. I Grønlandsk reg. nr. 

ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 19961486 

HUSK VEDHÆFT fil - vedlæg de relevante bilag (tryk på gennemse".) 

Ved indtrædelse i selskabet skal der altid medsendes et beslutningsreferat, samt paskopi for udenlandske personer. 
Vedtægtsændringer, herunder kapitalændringer, navne, binavne mm. kræver altid indsendelse af beslutningsreferat samt 
fuldstændige, tilrettede og daterede vedtægter. 

Krav tll vedhæftede dokumenter: 
Vedhæftede dokumenter skal være i separate filer. dvs. Vedtægter må ikke indsendes som enkelte sider, med skal vedhæftes 
som et samlet dokument i en fil sammen med eventuelle bilag. fx. stiftelsesdokument er første del af vedtægterne, men kapilal 
dokumentation er Ikke en del af vedtægterne. Dokumentationen kan samles i et pdf eller word dokument. Kan dette ikke 
efterleves, må sagen sendes på anden vis. 

Erhvervsstyrelsen opkræver gebyrer pr. 1. april 2011 for visse selskabsreglstrerlnger • se mere her m1.s!!. 
Såfremt du er ved at stifte eller anmelde gebyrbelagte registreringer, vil disse være omfattet af et forhøjet gebyr på kr. 2.150 
for en stiftelse. dog kr. 670 for stiftelse af et IVS, og kr. 340-350 for en reg.strering, idet dette er en papirindberetning og Ikke 
en webreg registrering. Hvis dette er tilfældet, vl' der være en betalingsmeddelelse 1 det sammenskrevne resume, du 
modtager efter registreringen. De indsendte data er omfattet manuel sagsbehandling, og gemmes derfor ikke direkte i vores 
datasystem. Sagsbehandlingsliden for selskabsregistrering kan ses på forsiden afwww.~rsLdk 
Du kan undersøge, om du kan lave dine ændringer dig talt på mbfea.dk 

For at indsende formularen digitalt underskrevet, skal du signere med din digitale signatur. 
Har du ikke en digital signatur, kan du i stedet udskrive den udfyldte blanket ved at klikke på det røde pdf ikon. Herefter kan 
du underskrive den og indsende den på mail til anmelde'se@erst.dk eller med posten til 
Erhvervsstyrelsen, Langelinie Alle 17, 2100 København Øm 
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TREKRONER REVISION NS 
STATS AUTORISLRr DI Rf- VISORl.R 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt mellembalancen for Martinus Aktivitetsfond og 
Martinus Idealfond pr. 31. oktober 2014 

Mellembalancen er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. 

Det er vor opfattelse, at mellembalancen giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. oktober 2014. 

Vi kan tillige oplyse, at ingen af fondens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbe
hold ud over de i mellembalancen anførte, og at der ikke påhviler fonden eventualforpligtelser, 
som ikke fremgår af mellembalancen. 

Frederiksberg, den 23. november 2014 

Bestyrelsen for Martinus Aktivitetsfond 

Erik Hvalsøe Hansen 

Qw~ scM·~ 
Torben Althoff Schafer 

Bestyrelsen for Martinus Idealfond 

·~per, l 0rmand 

Christensen Trine Lisbeth Møller 

PeteA<.im Bendtsen 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISl·RI DF. Rl·VISOIH·R 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen i Martinus Aktivitetsfond og Martinus Idealfond 

Vi har revideret mellembalancen for Martinus Aktivitetsfond pr. 31. oktober 2014. 
Mellembalancen omfatter anvendt regnskabspraksis, aktiver, passiver og noter. 

Ledelsens ansvar for mellembalancen 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en mellembalance, der giver et retvisende billede i over· 
ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en mellembalance uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om mellembalancen på grundlag af vores revision. Vi 
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere 
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger 
og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om mellembalancen er uden væsentlig 
fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i mellembalancen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, her· 
under vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i mellembalancen, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 
fondens udarbejdelse af en mellembalance, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er 
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige 
skøn er rimelige samt den samlede præsentation af mellembalancen. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at mellembalancen giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. oktober 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs
perioden I. januar - 31. oktober 2014 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. 

Roskilde, den 23. oktober 2014 

Trekroner Revision A/S 
Statsautoriserede Revisorer 

Linnea Weinreich 
Statsautoriseret revisor 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Regnskabspraksis 

Mellembalancen for Martinus Aktivitetsfond er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabs
lovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. 

Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år. I forbindelse med fusionen af 
Martinus Aktivitetsfond og Martinus Idealfond er denne mellembalance opstillet med formål 
at vise de to fondes samlede aktiver og passiver pr. 31. oktober 2014. Som sammenligningstal er 
Martinus Aktivitetsfondens balance pr. 31. december 2013 anvendt. 

Mellembalancen aflægges i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til
flyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes 
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris 
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg eller fradrag af den akkumulerede amortisering af 
forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
mellembalancen aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
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TREKRONER REVISION A/S 
STA 1 SAUTORISEREDE REVISORER 

Regnskabspraksis - fortsat 

Materielle anlægsaktiver 
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil 
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Driftsmateriel og inventar 3-8 år 

Aktiver med en kostpris på under t.kr. I 2 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgø
relsen i anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel
lem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstids
punktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 

Finansielle anlægsaktiver 
Værdipapirer måles til kursværdi på statusdagen. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostprisen efter FIFOMmetoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsvær
dien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af tærdig
gørelsesomkostninger og omkostninger, der af110ldes for at effektuere salget og fastsættes under 
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSA UTORISEREDE REVISORER 

Regnskabspraksis - fortsat 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 

Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan 
omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. 

Skyldig skat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet 
skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster 
samt for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrø
rende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, 
måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af 
forpligtelsen. 

Udskudte skatteværdier, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under
skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat 
af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juri
diske skatteenhed. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lov
givning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i 
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indevæ
rende år er anvendt en skattesats på 22%. 

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Omregning af frem med valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgø
relsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, 
indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på 
balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og 
kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen 
under finansielle indtægter og omkostninger. 
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TREKRONER REVISION AIS 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Balance 31. oktober 

Aktiver 

2014 201 3 
31 / 10 31 /12 

Note kr. kr. 

Grunde og bygninger 23.533.433 0 
Driftsmateriel og inventar 175.902 217.74 1 

Materielle anlægsaktiver 23.709.335 217.741 

Værd i papirer 10.417.613 1.581.335 

Finansielle anlægsaktiver 10.417.613 1.581.335 

ANLÆGSAKTIVER 34.126.948 1.799.076 

Handelsvarer 1.340.921 1.331 .250 

Varebeholdninger 1.340.921 1.331.250 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 128.995 265.059 
Andre tilgodehavender 41.252 580.318 
Periodeafgrænsningsposter 20.500 3.332 

Tilgodehavender 190.747 848.709 

Værdipapirer 995.364 0 

Likvide beholdninger 1.210.873 1.018.952 

OMSÆTNINGSAKTIVER 3.737.905 3.198.911 

AKTIVER 37.864.853 4.997.987 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Balance 31. oktober 

Passiver 

2014 2013 
31/10 31/12 

Note kr. kr. 

Fondskapital 4.300.000 4.000.000 
Overført resultat 29.999.917 -192.656 
Uddelinger 0 0 

2 EGENKAPITAL 34.299.917 3.807.344 

3 Gæld til pengeinstitutter 2.931 .651 0 

Langfristede gældsforpligtelser 2.931.651 0 

3 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 59.000 0 
Udskudt skat 0 0 
Fondsskat 0 0 
Pengeinstitutter 420 0 
Modtagne forudbetalinger 0 203.460 
Anden gæld 573.865 603.264 
Periodeafgrænsningsposter 0 383 .919 

Kortfristede gældsforpligtelser 633.285 1.190.643 

GÆLDSFORPLIGTELSER 3.564.936 1.190.643 

PASSIVER 37.864.853 4.997.987 
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TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 

Noter 

1 Fondens hovedaktivitet 

Fondens formål er at bevare Martinus' samlede værker, at oplyse om disse samt at disse er 
tilgængelige for interesserede, herunder oversætte og undervise. Derudover drives 
forlags- & kursusvirksomhed samt udgivelse af bladet Kosmos. 

2 Egenkapital 
Fonds- Overført 
kapital resultat Uddelinger 

kr. kr. kr. 

Saldo, primo 4.000.000 -192.656 0 
Tilgang ved fusion 300.000 29.578.386 0 
Uddelinger 0 -452.264 0 
Overført resultat 0 1.066.451 0 

4.300.000 29.999.917 0 

Noter 

3 Gæld til pengeinstitutter 
Gæld i alt Afdrag Langfristet Restgæld 

ultimo 2015 gæld ultimo efter 5 ar 
kr. kr. kr. kr. 

Folkesparekassen, Mixlån 2.105.208 59.000 2.046.208 1.725. 118 
Folkesparekassen, ejd.kredit 885.443 0 885.443 885.443 

2.990.651 59.000 2.931.651 2.610.561 

4 Eventualposter m.v. 

Retssag 
Fonden har en igangværende sag vedrørende ophavsret. Sagen er endnu ikke afsluttet, og 
det er således ikke klart, hvad dette kan medføre, dels i omkostninger for fonden 
og dels i eventuel indtægt, såfremt sagen vindes. 

VLC/vgc 8371R31 l02014 

Pdf+I 
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Erklæring fra uafhængig revisor om kreditorernes stilling

Til bestyrelsen i de fusionerende fonde
Som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd skal vi i henhold til Lov om erhvervsdrivende
fonde § 94 afgive erklæring om, hvorvidt kreditorerne i de enkelte fonde må antages at være  
tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. 

Erklæringen omfatter følgende fonde:

Martinus Idealfond, CVR-nr. 20033878 (ophører efter fusion)
Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, CVR-nr. 19961486 (fortsætter efter fusion)

Fondene fusioneres på vilkår, der er fastsat af fondenes centrale ledelsesorganer. 
Ledelsen har ansvaret for de fastsatte vilkår, herunder at kreditorerne er tilstrækkeligt sikrede 
efter fusionen. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt kreditorerne må 
antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. 

Fusionen har regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2014.

Udført arbejde
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om 
andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 
med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Arbejdet har omfattet en gennemgang af fondenes økonomiske forhold med særlig 
vægt på soliditet og likviditet. Fusionsregnskabet, ledelsens redegørelse samt foreliggende 
budgetter har indgået i grundlaget for vores arbejde.

Konklusion
Efter vores opfattelse må kreditorerne i de enkelte fonde antages at være tilstrækkeligt 
sikrede efter fusionen.

Roskilde, den 23. november 2014

Trekroner Revision A/S
Statsautoriserede Revisorer

Linnea Weinreich
Statsautoriseret revisor
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