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Ledelsespåtegning
Vi aflægger hermed fondens årsregnskab for regnskabsåret 01.01.14 – 31.12.14.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Det er endvidere vores opfat
telse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og
vedtægternes regnskabsbestemmelser.

København, den 24. februar 2015

Administrator

Lars Pehrson

Bestyrelse

Morten Gunge
formand

Bella Trier Antonius
næstformand

Lene Diemer

Klaus Loehr Petersen

Peer Jøker
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Den uafhængige revisors påtegning på års.
regnskabet
Til bestyrelsen i Merkur Fonden
Vi har revideret årsregnskabet for Merkur Fonden for regnskabsåret 01.01.14 –
31.12.14, der omfatter resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes efter
lov om fonde og visse foreninger og vedtægternes regnskabsbestemmelser.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med lov om
fonde og visse foreninger og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Ledelsen har end
videre ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar
bejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvig
elser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revi
sion. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om re
vision 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 årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for be
løb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors
vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab i overens
stemmelse med lov om fonde og visse foreninger og vedtægternes regnskabs
bestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende ef
ter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fon
dens 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 årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.14 – 31.12.14 i alle
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse
foreninger og vedtægternes regnskabsbestemmelser.
UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til revisorlovgivningen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke fo
retaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på
denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overens
stemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 24. februar 2015

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Per Lindholt Christensen
Statsaut. revisor
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Merkur Fonden
Ledelsesberetning for 2014
Hensigten med Merkur Fonden er at have et instrument, der kan arbejde med gaver og
donationer analogt med, at Merkur Andelskasse arbejder med ind og udlån og ud fra
de samme grundlæggende værdier. Fondens formål er bredt defineret, således at såvel
sociale, kulturelle, forsknings og miljømæssige formål kan støttes. Fonden er godkendt
af skattemyndighederne efter ligningslovens § 8A. Dette indebærer, at det er muligt at
trække gaver til fonden fra i den skattepligtige indkomst inden for en beløbsgrænse på
14.800 kr.
Merkur Fonden er i 2014 endvidere blevet godkendt under ligningslovens § 12 stk. 3.
Det betyder, at det nu er muligt at indgå aftaler om løbende ydelser af mindst 10 års
varighed, som kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst med op til 15% af indkom
sten, dog kan mindst 15.000 kr altid fratrækkes.
Ledelse og hovedaktiviteter
Merkur Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der udpeges af an
delskassens bestyrelse, samt yderligere 2 4 medlemmer, som de 3 bestyrelsesmed
lemmer selv udpeger for 3 år ad gangen.
Merkur Fonden har udpeget nogle hovedområder, som prioriteres i de kommende år.
De første fokusområder er fri forskning, samt udviklingsprojekter i Afrika og Latiname
rika, hvor fondens samarbejdspartnere er små danske organisationer med en høj grad
af direkte, personlig kontakt og frivillig indsats.
Fondens aktiviteter og de støttede projekter beskrives på fondens hjemmeside
www.merkurfonden.dk. Her findes bl.a. en oversigt over støttede projekter, beskrivel
ser af en stor del af dem og links til projekternes egne hjemmesider.
Donationer i 2014
Merkur Fonden modtog i 2014 gaver fra 212 personer, foreninger, mv. for i alt 709.793
kr., mod 953.078 kr. i 2013. Der er således tale om en nedgang i de modtagne gaver i
forhold til 2013, som imidlertid også var et usædvanligt godt år. Udviklingen i de mod
tagne donationer viser en beskeden positiv udvikling over de seneste 5 år.
Udvikling i modtagne donationer
2014 2013 2012 2011 2010
Modtaget (1.000 kr.)

710

953

673

546

596*

Antal givere

212

216

180

174

138

* heraf kr. 117.000 fra Merkur Andelskasses andel af Nordisk Råds Natur og Miljøpris.
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Uddelinger
Merkur Fonden vil gerne øge sine aktiviteter, men da fonden for en stor del bygger på
en frivillig indsats, er det ikke gået så hurtigt, som vi kunne ønske. Det handler navnlig
om at skabe større opmærksomhed om Merkur Fondens arbejde, for derigennem at in
spirere flere til at donere. Selv om Merkur Fonden bliver profileret selvstændigt, er det
fortsat tanken at vise det tætte værdifællesskab, som Merkur Fonden har med Merkur
Andelskasse. Visionen er at skabe en samlet pengeformidlingsvirksomhed, der rådgiver
om og håndterer gave , opsparings og investeringsmidler.
I denne samlede pengeformidlingsvirksomhed indgår Merkur Fonden som det instru
ment, der har et særligt blik for det nyskabende og for initiativer, der kan blive frugtba
re for samfundet på lang sigt, hvis de tilføres gavemidler. I tider som de nuværende,
præget af økonomisk usikkerhed, vil det være en udfordring at fastholde vigtigheden af
at give midler til vigtige udviklingsopgaver, som er helt afhængige af velvilje fra givere.
Fonden har gennem årene fået et meget stort antal ansøgninger, som i de fleste tilfæl
de var absolut støtteværdige formål, men som var alt for store projekter i forhold til
fondens økonomiske formåen. Det er derfor fortsat en nødvendighed at foretage en pri
oritering af de midler, der har været til rådighed. Fondens støtte for tiden går overve
jende til fokusprojekter inden for fri forskning og udviklingsprojekter i Afrika og Latin
amerika. På hjemmesiden oplyses , at fonden indtil videre kun yder støtte til andre pro
jekter i begrænset omfang, typisk i størrelsesordenen 3.000 – 5.000 kr. Dette giver an
søgerne et mere realistisk billede af Merkur Fondens formåen. Vi får nu mere målrette
de ansøgninger i forhold til den relativt beskedne støtte, vi har mulighed for at give. Vi
må dog fortsat afvise mange gode og velfunderede ansøgninger. Derfor fortsætter vi en
tid endnu med at arbejde med ovennævnte vejledende angivelse af støttebidrag for
støtten til andre projekter end vores fokusprojekter.
Ønsker som giverne har fremsat om donationernes anvendelse, er der blevet taget
hensyn til i 2014.
Vi håber, at nyhedsbreve, hjemmesiden og den øvrige informationsindsats i de kom
mende år vil give resultater i form af en bedre balance mellem de indkomne gavemidler
og antallet af ansøgninger om støtte.
Merkur Fonden har i 2014 bevilget i alt 1.025.000 kr i uddelinger til 19 projekter, mod
664.760. kr. sidste år. Det store spring skyldes, at vi modtog ekstraordinært mange
donationer i slutningen af 2013, og disse har først kunne omsættes i uddelinger i 2014.
Udvikling i uddelinger:

Uddelt (1.000 kr.)

2014
1.025

2013
665

2012 2011 2010
674 727 482

Antal projekter

19

20

28

30

24

Merkur Fonden har gennem sine 17 driftsår uddelt i alt over 6,1 mio. kr. til 131 forskel
lige projekter.
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Hvad har Merkur Fonden støttet i 2014?
Biodynamisk Forskningsforening, 20.000 kr., foreningen blev dannet i 1997. Foreningens
målsætning er en helhedsorienteret forskning i fødevarekvalitet, og formidling af et helhedsori
enteret syn på natur, dyrkning af fødevarer og kvalitet. Der anvendes den billeddannende me
tode biokrystallisation som et værdifuldt bidrag til de velkendte kemiske analyser af indholds
stoffer. Foreningen har siden 1998, i samarbejde med tyske og hollandske kolleger, gennemført
en omfattende udvikling af metoden, og den er i dag videnskabeligt godkendt.
Marafiki – Østafrikas venner, 94.000 kr., til støtte af aktiviteter inden for skoler, uddannel
se, sundhed, sponsorbørn og unge. Foreningen blev dannet i 2007 og har i dag 90 medlemmer,
hvoraf en stor del stammer fra Afrika. Marafiki har aktiviteter indenfor uddannelse, sundhed,
børn og unge. Endvidere arrangerer foreningen oplysningsarbejde i Danmark og sørger for con
tainertransport. Al rådgivning og fremsendelse af udstyr skal have det sociale formål at under
støtte eller fremme lokal udvikling i landene i Østafrika.
Sanduko, 206.000 kr., til støtte for foreningens arbejde med at støtte pædagogiske initiati
ver, der anvender Waldorfpædagogik som udviklingsinstrument. Foreningens fokusområde har
udviklet sig til specielt at omfatte Afrika, særligt de tre østafrikanske lande Kenya, Tanzania og
Uganda. Initiativerne Sanduko støtter i Afrika, er vidt forskellige og spænder fra velorganisere
de, større Walfdorfskoler og børnehaver, til små spæde skoleinitiativer langt ude i slum, fattig
dom og stærk menneskelig armod. Fælles for alle initiativerne er, at børnene er meget fattige,
og at forældre ingen mulighed har for at betale skolepenge. Al økonomisk hjælp til at bære sko
lerne må komme udefra og hjælp fra vores del af verden er en nødvendighed. Sanduko knytter
an til lokale initiativtagere, og arbejder fremtidsrettet på at skabe bæredygtighed og kontinuitet
i initiativerne ud fra lokale kræfter.
Foreningen Landsbyliv i Hjortshøj, 337.000 kr., modtog støtte til etablering af centrale de
le af værkstederne i inklusionsprojektet VIMBY. Projektet viser at inklusion af udviklingshæm
mede i samfundet ikke bare er en god idé, men et levedygtigt alternativ til kendte almindelige
løsninger. Visionen er, at miljøet i Andelssamfundet i Hjortshøj og byen Hjortshøj skal rumme
meningsfyldt arbejde for udviklingshæmmede og på samme tid stimulere, at mennesker i alle
aldre fra det omgivende lokalsamfund tager del i de arbejdende væksteder, eller kommer for at
indgå en god handel eller slå sig ned i venners lag med en kop kaffe og hjemmebagt kage.
Økologisk Landsforening, 5.000 kr, støtte til trykning af rapport om ”The Rwenzori Experi
ence”. Rwenzori er et distrikt i Uganda. Økologisk Landsforening har sammen med Danida gen
nemført et projekt med det formål at udvikle brugen af agroøkologiske metoder hos små land
brug. Dette er sket ved etablering af mindre grupper af bønder, som lærer af hinanden – noget
som har vist sig at være en yderst effektiv måde at sprede viden og forbedre bøndernes leve
vilkår. I den anledning er der udkommet et trykt materiale med henblik på at sprede ideen vi
dere.
Aktion Børnehjælp, 5.000 kr., til Aktion Børnehjælp’s projekt børnehaver og fritidsklubber i
udsatte områder omkring Gingee i Indien. Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til
hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter. Hjælpen ydes
dels som projektstøtte, dels som støtte til fadderskabsbørn, og kanaliseres via deres mangeåri
ge, lokale samarbejdspartnere.
ADHD foreningen, 4.000 kr., som støtte til Camp for unge med ADHD.
ADHD foreningen er stiftet i 1982. En vigtig del af ADHD foreningens arbejde er at sprede viden
om ADHD til mennesker med ADHD, deres familier, de professionelle, som i deres arbejde mø
der mennesker med ADHD, samt til befolkningen generelt. Foreningen gør en stor indsats på
informationsområdet gennem afholdelse af kurser, bogoversættelser og udgivelser, pjecer, op
læg m.m, samt en årlig konference med indlæg om forskning og erfaringer fra arbejdet med
ADHD.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR . 31. DECEMBER 2014
kr
2014
Modtagne gaver til almen uddeling
Årets indtægter

2013

709.793
709.793

953.078
953.078

5.000
5.000
1.546
2.079
9.899
1.202
22.322

5.000
5.000
1.413
1.766
0
2.764
15.943

687.471

937.135

12.960

15.635

Resultat før skat

700.431

952.770

Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

0
700.431

0
952.770

1.025.000
96.820
0
16.993
244.742
700.431

664.760
0
96.820
16.498
174.692
952.770

Administration
Revision
Finanstilsynet, afgiftsbidrag
Omkostninger vedr. hjemmeside mv.
EDB udgifter
Andre indtægter og omkostninger
Administrationsomkostninger
Resultat før renter
Renteindtægter

Resultatdisponering
Årets besluttede uddelinger
Hensættelse til senere uddeling primo
Hensættelse til senere uddeling ultimo
Henlagt til grundkapitalen
Overført til næste år
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BALANCE
kr

2014

2013

Bankindestående
Mellemregning med disponible aktiver
Bundne aktiver

579.169
4.255
583.424

562.304
4.127
566.431

Bankindestående
Mellemregning med bundne aktiver
Disponible aktiver

202.534
4.255
198.279

546.968
4.127
542.841

AKTIVER I ALT

781.703

1.109.272

Grundkapital 1. januar 2014
Henlagt af årets resultat
Grundkapital 31. december 2014

566.431
16.993
583.424

549.933
16.498
566.431

Disponibel kapital 1. januar 2014
Henlagt af årets resultat
Disponibel kapital 31. december 2014

433.021
244.742
188.279

258.329
174.692
433.021

0

96.820

771.703

1.096.272

Besluttede, endnu ikke foretagne uddelinger
Skyldige omkostninger
Kortfristede gældsforpligtelser

0
10.000
10.000

3.000
10.000
13.000

GÆLDSFORPLIGTELSER

10.000

13.000

781.703

1.109.272

Hensættelse til senere uddeling
EGENKAPITAL

PASSIVER I ALT

