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Ledelsespåtegning
Vi aflægger hermed fondens årsregnskab for regnskabsåret 01.01.15 – 31.12.15.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Det er endvidere vores opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og
vedtægternes regnskabsbestemmelser, samt at de i året foretagne indsamlinger er sket
i overensstemmelse med de gældende indsamlingsregler.

København, den 14. marts 2016

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 erklæringer
Til bestyrelsen i Merkur Fonden

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Merkur Fonden for regnskabsåret 01.01.15 –
31.12.15, 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 endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet 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 årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb 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 overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og vedtægternes regnskabsbestemmelser. 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 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 01.01.15 – 31.12.15 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 foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på
denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 14. marts 2016

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Per Lindholt Christensen
Statsaut. revisor
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Merkur Fonden
Ledelsesberetning for 2015
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
15.000 kr.
Merkur Fonden er desuden godkendt under ligningslovens § 12 stk. 3. Der er derfor
muligt at indgå aftaler om løbende ydelser af mindst 10 års varighed, som kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst med op til 15% af indkomsten, dog kan mindst
15.000 kr altid fratrækkes.
Ledelse og hovedaktiviteter
Merkur Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der udpeges af andelskassens bestyrelse, samt yderligere 2-4 medlemmer, som de 3 bestyrelsesmedlemmer 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 Latinamerika, 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, beskrivelser af en stor del af dem og links til projekternes egne hjemmesider.
Donationer i 2015
Merkur Fonden modtog i 2015 gaver fra 190 personer, foreninger, mv. for i alt 654.407
kr., mod 709.793 kr. i 2014. Der er således tale om en nedgang i de modtagne gaver i
forhold til 2014. De modtagne donationer ligger nogenlunde stabilt set over de seneste
5 år, med 2013 som et særlig godt år.
Udvikling i modtagne donationer
2015

2014

2013

2012

2011

Modtaget (1.000 kr.)

654

710

953

673

546

Antal givere

190

212

216

180

174
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Merkur Fonden har modtaget donationer til udvalgte fokusprojekter, som fonden ønsker at støtte
over en længere periode, og som fonden viser på sin hjemmeside.
Disse donationer er nedenfor specificeret pr. projekt og for kalenderåret 2015. Afhængigt af
hvornår bestyrelsesmøderne finder sted, kan beløb doneret i ét kalenderår i nogle tifælde først
uddeles til projektet det følgende år.
Fokusprojekt
Sanduko

Modtagne donationer
161.990

Solens Børn

29.800

Biodynamisk Forskning

24.325

Papuakids

5.250

Red børnene i Gorum Gorum

111.609

Østafrikas Venner, Marafiki

133.366

Kologh Naba, Burkino Faso

27.600

SUG, Nepal

61.950

Audonicon

36.725

I alt doneret til
fokusprojekter
Øvrige donationer
Modtaget i alt

592.615
61.792
654.407

Uddelinger
Merkur Fondens arbejde bygger til dels på en frivillig indsats og ressourcerne er derfor
begrænsede. Vi ønsker at skabe større opmærksomhed omkring fondens arbejde for
derigennem at inspirere flere til at donere. Vi har derfor gennem nogen tid arbejdet
med en ny hjemmeside for Merkur Fonden. Vi er nu så langt, at vi kan lancere denne i
første del af 2016. Vi har i årets løb udsendt et nyhedsbrev til fondens støtter, hvor vi
bl.a. har beskrevet nogle af fondens seneste uddelinger.
Selv om Merkur Fonden bliver profileret selvstændigt vil vi bygge kommunikationen op
omkring 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 instrument, der har et særligt blik for det nyskabende og for initiativer, der kan blive frugtbare for samfundet på lang sigt, hvis de tilføres gavemidler. I andre sammenhænge er det
tydeligt, at mange er villige til at give gaver, og derfor er vi overbevist om, at de initiativer, Merkur Fonden beslutter at understøtte, også kan finde større opbakning.
Merkur Fonden må prioritere kraftigt blandt de mnge ansøgninger, vi får – også kraftigere end ansøgningerne i sig selv berettiger. Dette skyldes fondens begrænsede midler.
Fondens støtte for tiden går overvejende til fokusprojekter inden for fri forskning og
udviklingsprojekter i Afrika og Latinamerika. På hjemmesiden oplyses , at fonden indtil
videre kun yder støtte til andre projekter i begrænset omfang, typisk i størrelsesordenen 3.000 – 5.000 kr. Dette giver ansøgerne et mere realistisk billede af Merkur Fondens formåen.
Ønsker som giverne har fremsat om donationernes anvendelse, er der blevet taget
hensyn til i 2015.
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Merkur Fonden har i 2015 bevilget i alt 517.174 kr. i uddelinger til 18 projekter, mod
1.025.000 kr. sidste år. Det store fald skyldes, at vi modtog ekstraordinært mange donationer i slutningen af 2013, som først blev omsat i uddelinger i 2014.
Udvikling i uddelinger
Uddelt (1.000
kr.)
Antal projekter

2015

2014

2013

2012

2011

2010

517

1.025

665

674

727

482

18

19

20

28

30

24

Merkur Fonden har gennem sine 18 driftsår uddelt i alt over 6,7 mio. kr. til 135 forskellige projekter.
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Nogle af de projekter Merkur Fonden har støttet i 2015
Kologh Naba, landsbyudvikling i Burkina Faso, 25.500 kr.
Kologh Naba betyder "i nærheden af høvdingen". Det er ligeledes navnet på et område i landsbyen Saaba, 12 km øst for Ouagadougou - Burkina Fasos hovedstad. Organisationen er fra 2003 og har ca. 60 burkinske medlemmer og støtteforeninger i Europa.
Formålet med Kologh Naba er at forbedre medlemmernes levevilkår gennem faglig uddannelse. Yderligere hjælper organisationen med kvalitetskontrol og salg af produkterne. Hovedaktiviteterne er: Syning, vævning, sæbefremstilling, havebrug og murerarbejde, herunder en særlig lokal byggeteknik uden anvendelse af træ. Organisationen
driver også en god restaurant, og der er plads til at ca. 10 personer kan overnatte.
De producerede varer sælges i associationens butik, i butikker i Ouagadougou og i Europa. Fortjenesten går ubeskåret til foreningens medlemmer.
Se mere på www.kologh-naba.org
Et arkivprojekt i Tanzania, 4.000 kr.
På Bujora Museum nær Mwanza i Tanzania er der et gammelt fugtigt rum, som er fyldt
til bristepunktet med indsamlet materiale om Sukumafolkets kultur. Bøgerne, rapporterne, filmene, kassettebåndene og billederne m.m. som er indsamlet igennem mere
end 50 år, ligger hulter til bulter i bunker og flagermusekskrementer, og med stor fare
for, at meget vil gå tabt i det fugtige klima og ved naturlig ældning.
Bibliotekets dør havde været lukket i 10 år, da Merkur Fonden stiftede bekendtskab
med projektet, som vi støttede. En vigtig dokumentation af en uddøende kulturarv vil
blive reddet, i et samarbejde med en ildsjæl på stedet. Se www.utamaduni.dk.
Little Big Help, 4.665 kr.
En lille dansk NGO, der er aktiv I Bengalen, Indien, ud fra devisen om, at ingen kan
hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogle. Organisationen driver bl.a. en grundskole i et
slumkvarter, hvor 135 børn undervises hver dag og får et varmt måltid mad midt på
dagen.
Merkur Fonden har støttet deres Open Shelter – et 24 timers center for 25 gadedrenge, som de vil forsøge at hjælpe væk fra gaden og fra én af Indiens største togstationer, Howrah Station, i Kolkata, ved at give dem et trygt sted at være, hvor de også
kan få undervisning. Mange af drengene er afhængige af at sniffe lim og har oplevet
mange forfærdelige ting, så behovet for et positivt perspektiv er enormt.
Se www.littlebighelp.com.
Netværk til oplysning om skifergas, 4.000 kr.
Skifergas er en kontroversiel energiform, hvor gas hentes op fra undergrunden i en
teknisk proces, kaldet fracking, der involverer store mængder vand og kemikalier.
Mange mener, at fracking bl.a. indebærer farer for grundvandet, og man kan stille
spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet skal udnytte de meget svært tilgængelige olieog gasressourcer. Merkur Fonden har støttet udarbejdelsen af en revideret udgave af
publikationen ”Skifergas i Danmark”, der giver et godt grundlag for oplysning og debat.
Se www.skifergas-oplysning.dk
Biodynamisk Forskningsforening, 23.400 kr.
Foreningen blev dannet i 1997. Foreningens målsætning er en helhedsorienteret forskning i fødevarekvalitet, og formidling af et helhedsorienteret syn på natur, dyrkning af
fødevarer og kvalitet. Der anvendes den billeddannende metode biokrystallisation som
et værdifuldt bidrag til de velkendte kemiske analyser af indholdsstoffer. Foreningen
har siden 1998, i samarbejde med tyske og hollandske kolleger, gennemført en omfattende udvikling af metoden, og den er i dag videnskabeligt godkendt.
Se mere på www.biodynamisk-forskning.dk
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Solens Børn – gadebørn i Cusco, Peru, 13.600 kr.
Solens Børn er en dansk velgørenhedsforening i 2002. Foreningens formål er at formidle penge og anden støtte til et værested for indianske gadebørn i den peruvianske
storby Cusco højt oppe i Andesbjergene. Stedet kaldes på det lokale sprog Inti Runakunaq Wasin (IRW),som betyder Solens Børn.
IRW er et åbent kreativt værested i Cusco´s fattigste bydel. Det ligger tæt ved byens
centrum, hvor mange af børnene færdes. Der kommer dagligt mellem 50 til 80 børn.
Her får de mad, tøj og undervisning i bl.a. læderarbejde, musik, træsløjd, håndarbejde, madlavning og maling. De lærer også at læse og skrive.
Værestedets målsætning er at hjælpe børnene med at udvikle deres egne evner og
muligheder, for der igennem at give dem selvtillid og selvværd.
Se mere på www.solensboern.dk
Red børnene i Gorum-Gorum, 74.400 kr.
Red børnene i Gorom-Gorom er en dansk forening, der har som formål at støtte den
burkinske forening M'balla Sukaabe. Sammen arbejdes der for at skaffe særligt trængende børn mad, tøj, medicin, skolegang/uddannelse og andre livsfornødenheder.
Alle børnene kommer fra byen Gorom-Gorom, som ligger i det nordlige Burkina Faso.
De kan enten være forældreløse, eller også kan deres forældre ikke tage sig af dem fx
pga. sygdom. Børnene bor sammen med medlemmer af M'balla Sukaabe. På den måde
bliver børnene en del af kvindernes familie, og de slipper for at komme på børnehjem
eller at skulle bo på gaden.
M'balla Sukaabe er en burkinsk forening bestående af 75 kvinder, der alle er værger
for et eller flere børn. Foreningen eksisterede allerede inden den danske søsterforening, og har hele tiden haft som formål at tage sig af udsatte børn. Ialt tager de 75
værger sig af 138 børn.
Se mere på www.gorom-gorom.dk
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015
kr
2015
Modtagne gaver til almen uddeling
Årets indtægter

2014

654.407
654.407

709.793
709.793

5.000
5.000
1.633
1.855
7.613
452
21.553

5.000
5.000
1.546
2.079
9.899
-1.202
22.322

632.854

687.471

13.159

12.960

Resultat før skat

646.013

700.431

Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

0
646.013

0
700.431

517.174
0
110.000
17.503
1.336
646.013

1.025.000
-96.820
0
16.993
-244.742
700.431

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 31.12
kr

2015

2014

Bankindestående
Mellemregning med disponible aktiver
Bundne aktiver

596.548
4.379
600.927

579.169
4.255
583.424

Bankindestående
Mellemregning med bundne aktiver
Disponible aktiver

318.994
-4.379
314.615

202.534
-4.255
198.279

AKTIVER I ALT

915.542

781.703

Grundkapital 1. januar 2015
Henlagt af årets resultat
Grundkapital 31. december 2015

583.424
17.503
600.927

566.431
16.993
583.424

Disponibel kapital 1. januar 2015
Henlagt af årets resultat
Disponibel kapital 31. december 2015

188.279
1.336
189.615

433.021
-244.742
188.279

Hensat til senere uddeling

110.000

0

EGENKAPITAL

900.542

771.703

Besluttede, endnu ikke foretagne uddelinger
Skyldige omkostninger
Kortfristede gældsforpligtelser

0
15.000
15.000

0
10.000
10.000

GÆLDSFORPLIGTELSER

15.000

10.000

915.542

781.703

PASSIVER I ALT

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Fondsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt god regnskabsskik.
De væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til foregående år, er følgende:
Resultatopgørelse
Renteindtægter og kursreguleringer
Renteindtægter af bankindeståender er indregnet med periodisering af beregnede renter.
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Skatter
I resultatopgørelsen indregnes fondsskat med 23,5% af årets skattepligtige indkomst.
Skyldig/tilgodehavende skat indregnes i balancen. Fonden indregner ikke udskudt skat for midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, idet eventuelle udskudte skatter forventes udlignet ved fremtidige uddelinger eller hensættelser. Udskudt skat oplyses
i noterne som en eventualforpligtelse.
Balance
På aktivsiden sker der en opdeling af aktiverne, således at den bundne kapital stemmer overens
med den bundne del af aktiverne.
Konsolidering af årets resultat, som på balancedagen ikke fysisk er overført til bundne reserver,
præsenteres i en særskilt post benævnt ”henlagt af årets resultat” under henholdsvis bundne og
disponible aktiver.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi.
Egenkapital
Egenkapitalen er opdelt i bunden og disponibel egenkapital. Fordelingen foretages i henhold til
vedtægterne.
Uddelinger er vedtaget af fondens bestyrelse og modregnes i den disponible egenkapital på beslutningstidspunktet.

Hensættelse til senere uddeling
Hensættelser til almennyttige og –velgørende formål er vedtaget af fondens bestyrelse. Disse
beløb indregnes under egenkapitalen, da de er disponeret, men ikke endeligt konkretiseret hvad
angår, modtager, beløb og tidspunkt.
Bevilgede uddelinger
Bevilgede uddelinger består af foretagne uddelinger, der er disponeret, både hvad angår formål/modtager som beløb, men som på statustidspunktet endnu ikke er udbetalt.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til pålydende værdi.

