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Ledelsespåtegning
Vi aflægger hermed fondens årsregnskab for regnskabsåret 01.01.16 – 31.12.16.
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 29. marts 2017

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

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Merkur Fonden for regnskabsåret 01.01.16 –
31.12.16, der omfatter resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes efter
lov om fonde og visse foreninger og vedtægternes regnskabsbestemmelser.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde et årsregnskab, der er rigtigt, det vil sige uden
væsentlige fejl og mangler, 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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne
til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive
en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed,
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger
som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til
at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for
at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der
kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer,
at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der
er opnået frem til datoen for vores erklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet
samt om årsregnkabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi har desuden påset, at der foreligger fornøden dokumentation, herunder i forhold til
udgifterne til administration og anvendelsen af overskuddet.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og
den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under
revisionen.
UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker
ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om visse fonde og foreninger samt Indsamlingsbekendtgørelsen.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overenstemmelse med kravene i
lov om fonde og visse foreninger samt Indsamlingsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg, den 29. marts 2017

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Per Lindholt Christensen
Statsaut. revisor
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Merkur Fonden
Ledelsesberetning for 2016
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
15.200 kr. (2016), henholdsvis 15.600 kr. (2017).
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
15.200 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 2016
Merkur Fonden modtog i 2016 gaver fra 160 personer, foreninger, mv. for i alt 732.294
kr., mod 654.407 kr. i 2015. Der er således tale om en stigning i de modtagne gaver i
forhold til 2015. De modtagne donationer ligger nogenlunde stabilt set over de seneste
5 år, med 2013 som et særlig godt år. Der er dog sket et fald i antallet af givere, som
vi vil arbejde på at rette op på.
Udvikling i modtagne donationer
2016

2015

2014

2013

2012

Modtaget (1.000 kr.)

732

654

710

953

673

Antal givere

160

190

212

216

180
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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 2016. 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
192.140

Solens Børn

32.650

Biodynamisk Forskning

29.500

Papuakids

6.000

Red børnene i Gorum Gorum

104.075

Østafrikas Venner, Marafiki

133.006

Kologh Naba, Burkino Faso

24.900

Seniorer Uden Grænser, Nepal

36.500

Audonicon

16.320

I alt doneret til
fokusprojekter
Øvrige donationer
Modtaget i alt

575.091
157.203
732.294

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. Den nye hjemmeside så dagens lys i 2016,
og i første kvartal 2017 vil vi være klar med et betalingsmodul til dankort og i andet
kvartal MobilePay. 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 mange 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. Dog har vi i 2016 også ydet støtte til nogle
projekter og initiativer i Danmark. Udvalgte projekter kan støttes over en kortere eller
længere periode, således som det fremgår af hjemmesiden, og derudover kan vi som
hovedregel indtil videre kun støtte andre projekter i begrænset omfang, typisk i størrelsesordenen 3.000 – 5.000 kr. Dette giver ansøgerne et mere realistisk billede af Merkur
Fondens formåen.
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Ønsker som giverne har fremsat om donationernes anvendelse, er der blevet taget
hensyn til i 2016.
Merkur Fonden har i 2016 bevilget i alt 630.000 kr. i uddelinger til 22 projekter, mod
517.000 kr. sidste år.
Udvikling i uddelinger
Uddelt (1.000 kr.)
Antal projekter

2016

2015

2014

2013

2012

630

517

1.025*

665

674

22

18

19

20

28

*Bemærk: vi modtog ekstraordinært mange donationer i slutningen af 2013, som først blev omsat i uddelinger i 2014.
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Merkur Fonden har gennem sine 19 driftsår uddelt i alt over 7,3 mio. kr. til 157 forskellige projekter.
Nogle af de projekter Merkur Fonden har støttet i 2016

Heksene fra GAMBAGA, 5.000 kr.
I Gambaga i det nordlige Ghana, lever Kvandu og Huaguli, som er to unge kvinder. De
er begge blevet udstødt fra deres landsbyer under beskyldninger om, at de er hekse. I
Gambaga lever de under den lokale høvdings beskyttelse og må til gengæld arbejde
gratis i hans marker. De lever adskilt fra deres familier og er stort set uden rettigheder
i et patriarkalsk samfund, hvor en kvinde enten lever med sin far eller sin mand. Støtten fra Merkur Fonden skal hjælpe til det dokumentarfilmprojekt, der produceres og
optages i Ghana. I filmen vender de to kvinder hjem til deres landsbyer, hvor de vil
fortælle deres historier, der hvor de fandt sted, blive genforenet med deres familier og
konfrontere dem, der tvang dem til at forlade deres hjem.
Filmprojektet vil nuancere og skabe nye forståelser af heksebegrebet, som det i dag
anvendes i dele af Vestafrika og i særdeleshed i Nordghana. Filmen forventes færdig i
1. kvartal 2017. Danmarks Radio har erhvervet sig visningsretten i Danmark via DR2.

Nordic Performers – et stomp-projekt for flygtningebørn, 4.800 kr.
Nordic Performers har modtaget støtte til en kulturevent for flygtningebørn i Danmark.
Nordic Performers er et forholdsvist nyt orkester i Nyborg – et tromme- og slagtøjsorkester. De brænder for musikken og for at formidle den fantastiske og livsbekræftende
energi, der ligger i deres rytmer og musik. Støtten bruges til indkøb af raslegrøntsager
og frugter. Denne livsglæde vil de gerne give videre til de 120 uledsagede flygtningebørn på Børnecenter Søby på Ærø. Børnene higer efter aktiviteter der kan aktivere og
hjælpe dem, og derfor udvikler Nordic Performeres et stomp projekt sammen med
børnene.
Børnene inddrages i heldagsworkshops, og i dagene op til koncerten vil børnene selv
skulle finde nogle af de instrumenter de skal spille på, ligesom de selv skal planlægge
og markedsføre den afsluttende fælleskoncert. Det er ideen, at dette projekt skal udbredes til andre flygtningecentre, hvor Nordic Performers kan komme og lave workshop med børnene. Og endelig ønsker de at lære børnene dansk ved at bruge instrumenter formet af frugt, grøntsager og hverdagsting.

Pit latrine til et børnehjem i Karamoja-regionen i Uganda, 9.000 kr.
Velgørenhedsorganisationen Karamoja Child Care er en forening, der støtter et børnehjem i Karamoja-regionen i det nordøstlige Uganda. Befolkningen er hårdt ramt af
mange års væbnet konflikt og udbredt fattigdom. Det har skabt et højt antal forældreløse børn eller børn med blot én forælder. Børnehjemmet har et stort behov for et pit
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latrine. Støtten fra Merkur Fonden skal hjælpe børnehjemmet, så de undgår en truende
koleraepidemi.

Audonicon i Skanderborg, 16.500 kr.
Audonicon er et moderne kulturhus, som bl.a. danner rammen om en deltidsuddannelse i Rudolf Steiner-pædagogik, et bibliotek samt en lang række kulturelle begivenheder
såsom foredrag, koncerter, yogaundervisning mv. Audonicon er et helt specielt bygningsværk, der udvendigt er helt uden rette vinkler og indvendigt arkitektonisk indrettet med henblik på at bringe særlige kvaliteter frem i mennesket i forbindelse med
kunstnerisk udøvelse og pædagogisk virksomhed.

”3om1”, 1.250 kr.

som er en lille undergruppe af sundhedsorganisationen International Cooperation
Committee (IMCC). Denne organisation arbejder primært for at skaffe sponsorater til
fattige børns uddannelse. Konceptet går ud på, at tre personer sammen sponsorerer et
indisk barns uddannelse.

Marafiki - Østafrikas Venner, 149.500 kr.
Marafiki - Østafrikas venner er en forening der blev dannet i 2007. Marafikis formål er
at skaffe udstyr fra skoler, foreninger, firmaer, hospitaler og private i Danmark for
derefter at donere udstyret til foreninger og personer, der arbejder med et socialt sigte
i modtagerlandene i Østafrika (Tanzania og Uganda).
Marafiki arbejder primært inden for uddannelse, sundhed, børn og unge.
Derudover arbejder foreningen på at støtte op omkring små projekter i de østafrikanske lande, såvel rådgivningsmæssigt som økonomisk. Endvidere arrangerer foreningen
oplysningsarbejde i Danmark.
Al rådgivning og fremsendelse af udstyr skal have det sociale formål at understøtte eller fremme lokal udvikling.

Sanduko, 154.300 kr.
Merkur Fonden har udvalgt et antal projekter, som fonden ønsker at følge og støtte
over en længere periode. Foreningen Sanduko er et af disse fokusprojekter.
Foreningen Sanduko er en hjælpeorganisation, der støtter socialt baserede initiativer
inden for undervisning og uddannelse - og særligt initiativer med baggrund i waldorfpædagogikken. Sanduko drives af frivillige kræfter, og al administration holdes på et
minimum.
Sanduko arbejder internationalt med særligt fokus på Afrika, især i de tre østafrikanske lande Kenya, Tanzania og Uganda .
Initiativerne, Sanduko støtter i Afrika, spænder fra velorganiserede større Waldorfskoler og børnehaver, til små skoleinitiativer langt ude i slummen. Fælles for alle initiati-
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verne er dog, at børnene er meget fattige, og at forældre har begrænsede eller ingen
muligheder for at betale skolepenge.
Specielt har udviklingen af Mbagathi skolen i Nairobi betydet uddannelse for mange
børn og unge, der dermed har fået betydeligt større mulighed for at skabe sig en tilværelse i et meget vanskeligt samfund og erhvervsmiljø.
Samtidigt har uddannelse af lærere på grundlag af Waldorfpædagogik betydet, at også
fremtidige generationer af børn får en bedre opvækst og uddannelse samt et bedre
livsindhold.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016
Kr
2016
2015
Modtagne gaver til almen uddeling
Årets indtægter

732.294
732.294

654.407
654.407

5.000
5.000
6.100
1.675
3.592
7.649
926
29.942

5.000
5.000
0
1.633
1.855
7.613
452
21.553

702.352

632.854

13.516

13.159

Resultat før skat

715.868

646.013

Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

0
715.868

0
646.013

629.856
-110.000
195.000
18.028
-17.016
715.868

517.174
0
110.000
17.503
1.336
646.013

Administration
Revision
Indsamlingsnævnet, gebyr
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

2016

2015

614.443
4.512
618.955

596.548
4.379
600.927

Bankindestående

392.112

318.995

Mellemregning med bundne aktiver
Disponible aktiver

-4.512
387.600

-4.379
314.616

1.006.555

915.543

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

600.927
18.028
618.955

583.424
17.503
600.927

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

189.616
-17.016
172.600

188.280
1.336
189.616

Hensættelse til senere uddeling

195.000

110.000

EGENKAPITAL

986.555

900.543

Besluttede, endnu ikke foretagne uddelinger
Skyldige omkostninger
Kortfristede gældsforpligtelser

10.000
10.000
20.000

0
15.000
15.000

GÆLDSFORPLIGTELSER

20.000

15.000

1.006.555

915.543

Bankindestående
Mellemregning med disponible aktiver
Bundne aktiver

AKTIVER I ALT

PASSIVER I ALT
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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.
Skatter
I resultatopgørelsen indregnes fondsskat med 22% 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.
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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.
Besluttede endnu ikke foretagne 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.

