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Ledelsespåtegning
Vi aflægger hermed fondens årsregnskab for regnskabsåret 01.01.18 – 31.12.18.
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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen i Merkur Fonden
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov
om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.

nuar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
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 revisionspåtegningens 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 krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
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Vi har revideret årsregnskabet for Ikke-erhvervsdrivende fond for regnskabsåret 1. ja-

5
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens og fundatsens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger. 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.

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 for revisionen af årsregnskabet
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 revisionspåtegning 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. Fejlinformation
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 brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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 sam-
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mensværgelser, 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
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 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
revisionspåtegning. 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, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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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.
Hellerup, den 29. april. 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Benny Voss
statsautoriseret revisor
mne15009
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Merkur Fonden
Ledelsesberetning for 2018
Merkur Fonden aflægger i år sit 21. årsregnskab. Hensigten med Merkur Fonden er at
have en organisation, der kan arbejde med gaver og donationer på samme måde som
Merkur Andelskasse arbejder med ind- og udlån, dvs. 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 15.900 kr. (2018), henholdsvis 16.300 kr. (2019).
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.
Når man ser på vores regnskab, kan en ny læser måske undre sig over Merkur Fondens
ret beskedne grundkapital på godt 642.000 kr efter 21 års virke. Det er dog vigtigt at
forstå, at det aldrig har været hensigten med Merkur Fonden at opbygge en stor grundkapital og kun dele ud af afkastet af denne. Tværtimod ser Merkur Fonden det som sin
fornemste opgave at uddele mest muligt til de mange gode formål, vi støtter, uden at
sætte Fondens robusthed under pres. Eller med andre ord: De donationer, Merkur Fonden løbende modtager, uddeler vi igen i videst muligt omfang.
I de forgangne 21 år har Merkur Fonden således uddelt næsten 9 mio. kr. til 163 forskellige projekter. Merkur Fonden har valgt at indgå i et længerevarende samarbejde
med nogle fokusprojekter, som har modtaget en ret stor del af de uddelte penge, og
som beskrives nærmere på vores hjemmeside. Der bliver dog også hvert år givet mindre beløb til en række andre aktiviteter af meget forskellig karakter.
Merkur Fonden arbejder på at øge både antallet af donorer og det totale indsamlede beløb. I den forbindelse er der taget nye teknologiske muligheder i brug i de seneste år.
Vi ønsker også at øge bevidstheden om velplacerede gavers dybe betydning for en gunstig samfundsudvikling. Det er bemærkelsesværdigt, at traditionen for at donere synes
at være væsentlig større i lande omkring os, og det ønsker vi at lære af.
Vi er overbeviste om, at de initiativer, Merkur Fonden beslutter at understøtte, også har
potentiale til at finde større opbakning fra en bredere kreds.
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Selvom Merkur Fonden profileres selvstændigt, bygger vi kommunikationen op omkring
det tætte værdifællesskab, som Merkur Fonden har med Merkur Andelskasse. Vores vision er at skabe en samlet pengeformidlingsvirksomhed, der rådgiver om og håndterer
både gave-, opsparings- og investeringsmidler. I denne samlede pengeformidlingsvirksomhed indgår Merkur Fonden som det instrument, der har et særligt blik for den slags
aktiviteter, der kan blive frugtbare for samfundet på lang sigt, hvis de tilføres gavemidler.

9

Ledelse og hovedaktiviteter
Merkur Fonden ledes af en ulønnet bestyrelse på 5-7 medlemmer, hvoraf tre udpeges
af andelskassens bestyrelse. Mindst en af de tre, der udpeges af andelskassen, skal
være en af andelskassens repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De tre
medlemmer, der er udpeget af andelskassens bestyrelse, udpeger herefter yderligere
2-4 medlemmer til Fondens bestyrelse. Fremgangsmåden for udpegelsen af Fondens
bestyrelsesmedlemmer var tidligere lidt anderledes, og 2018 var et overgangsår. I foråret 2019 vil bestyrelsen for første gang udpeges helt efter den nye ordning.
Bestyrelsen har i 2018 fået to nye medlemmer: Anneke Stubsgaard, som er valgt af og
fra andelskassens bestyrelse, og Jes Møller.

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 2018
Merkur Fonden modtog i 2018 gaver fra 215 personer, foreninger, mv. for i alt 738.358
kr., mod 803.180 kr. i 2017. Der er således tale om et fald i de modtagne gaver i forhold til 2017. De modtagne donationer ligger dog nogenlunde stabilt set over de seneste 5 år. Det skal dog bemærkes, at hele faldet i gaver ligger på gaver til fokusprojekter, hvorimod summen af modtagne frie midler er øget. Tanken med fokusprojekterne
er, at disse gør en stor egen indsats for at samle penge ind i deres netværk og medlemsskare, så Merkur Fonden i det væsentlige koncentrerer sig om at samle frie midler.
Merkur Fonden fik i 2018 meddelelse om, at fonden står til at arve et beløb på ca.
250.000 kr. i frie midler fra en afdød kvinde, der havde indsat fonden i sit testamente.
Beløbet indgår ikke i tallene for 2018, da boet ikke er endeligt opgjort endnu.
Merkur Fonden har gennem alle årene ønsket en stigning i frie midler, da disse gør det
muligt at arbejde med en lang række initiativer, som opstår løbende. Der synes at være
en tendens til at arbejdet er ved at bære frugt, og vi arbejder videre på det.
Udvikling i modtagne donationer
2018

2017

2016

2015

2014

Modtaget (1.000 kr.)

738

803

732

654

710

Antal givere

215

170

160

190

212
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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.
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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 2018. Afhængigt af hvornår bestyrelsesmøderne finder sted, kan beløb doneret i ét kalenderår i
nogle tilfælde først uddeles til projektet det følgende år.

Sanduko
Solens Børn

Modtagne donationer
190.225
2.500

Biodynamisk Forskning

16.500

Papuakids

13.750

Red børnene i Gorom-Gorom

71.089

Østafrikas Venner, Marafiki

225.478

Kologh Naba, Burkino Faso

18.700

Seniorer Uden Grænser, Nepal
Audonicon
Byg1By
I alt doneret til
fokusprojekter
Øvrige donationer
Modtaget i alt

8.500
50.497
5.000
602.239
136.119
738.358

Crowdfunding
Merkur Fonden har i 2018 gennemført sit første crowdfunding-projekt sammen med
Finn Nørgaard Foreningen, som har iværksat projektet ZoomCircle i Mjølnerparken i
København. ZoomCircle er et dialogprojekt som har til hensigt at give børn og unge i
Mjølnerparken mulighed for selv at fortælle om deres liv og drømme og bryde det mønster, at der altid er andre, der udtaler sig om dem – og dermed bidrage til at nedbryde
fordomme. Mediet er de unges eget: Mobiltelefonen, som de lærer at optage og redigere små film på. Selve ZoomCircle projektet er rigtig fint, men desværre gav crowdfundingen ikke det udbytte, vi havde håbet på – økonomisk set. Den gav til gengæld en
masse erfaring, som vi kan trække på. Og ZoomCircle projektet arbejder heldigvis videre og udvides til andre udsatte bydele. Se mere: www.zoomcircle.dk
Merkur Fonden donerede 6.592 kr til Finn Nørgaard Foreningens projekt ZoomCircle
Uddelinger
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 2018 også ydet støtte til andre
projekter og initiativer i Danmark og udlandet. 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.
Ønsker som giverne har fremsat om donationernes anvendelse, er der blevet taget
hensyn til i 2018.
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Merkur Fonden har i 2018 bevilget i alt 833.397 kr. i uddelinger til 26 projekter, mod
816.000 kr. sidste år.
Udvikling i uddelinger
Uddelt (1.000 kr.)
Antal projekter

2018

2017

2016

2015

2014

833

816

630

517

1.025*)

26

21

22

18

19

*Bemærk: vi modtog ekstraordinært mange donationer i slutningen af 2013, som først blev omsat i uddelinger i 2014.

Nogle af de projekter, Merkur Fonden har støttet i 2018:

Vi har før doneret til organisationen, som hjælper kvindegrupper i Nepal. I år drejede
det sig om at styrke kvindernes mulighed for selv at sy og reparere deres tøj. Man køber ikke færdigt tøj i de fattige egne af Nepal, men stof i metermål. Der er store penge
at spare, hvis man selv kan sy sit tøj. En håndsymaskine kan klare behovet hos en stor
gruppe på 15-20 medlemmer og deres husstande. Kvinderne betaler leje af maskinen,
så den kan vedligeholdes og repareres. De syv maskiner, der blev købt for Merkur
Fondens donation kan altså hjælpe mellem 100 og 150 familier/husstande til at spare
mange penge og derudover styrke sammenholdet og samarbejdet blandt kvinderne.
Merkur Fonden donerede 5.000 kr til indkøb af 7 symaskiner
Opførelse af Mozarts opera ”Tryllefløjten” i Levefællesskabet Hertha
Hertha er et levefællesskab, der er baseret på tanken om ”omvendt integration”, det
vil sige, at levefællesskabet rummer omkring 30 udviklingshæmmede, som bor i bofællesskaber og alle andre flytter ind i andre typer boliger, fordi de tilvælger at bo tæt på
de udviklingshæmmede. Der er mange kunstneriske aktiviteter for både frivillige og
beboere på Hertha, herunder drama og musik. I 2018 opførtes sidste akt af Tryllefløjten – et flerårigt projekt, som hermed afsluttedes. Arbejdet med denne krævende opgave styrker beboernes kompetencer, vækker ukendte evner, og forener beboere og
frivillige i det stærke fællesskab.

Merkur Fonden donerede 5.000 kr til opførelsen.
MusikAlliancen (www.musikalliancen.dk)
Musik, musikere og børn mødes på en ny måde
MusikAlliancen blev stiftet med det formål at realisere et levende, kreativt musikmiljø i
samarbejde med lokale folkeskoler og gentænke den måde, musik og musikundervisning bliver formidlet på.
Alliancen arbejder i Brønshøj, Tingbjerg og Husum. Her kan et kreativt, levende fællesskab som MusikAlliancen være et værdifuldt tilbud til børn.
MusikAlliancens aktiviteter finder sted på de lokale skoler og i tæt samarbejde med
skolens lærere. Der arrangeres musikprojekter i skolens undervisningstid og disse projekter vækker interessen for selv at spille. Og interessen er stor! Børnene er begejstrede for den anderledes musikundervisning og ikke mindst for selv at spille et instrument.
Foruden projekterne i skoletiden kan børnene deltage i ”Orkesterklubben”. Her spilles
der orkester på klassiske instrumenter en gang om ugen. Der er stor søgning til dette.
Musikundervisning er for alle børn og ikke for de få solister. Musik er et udviklings- og
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Skoleliv i Nepal (www.skoleliv-i-nepal.dk) Symaskiner til kvindegrupper
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dannelsesredskab for alle. Derfor skal alle børn have chancen for at få aktiv del i musik
af høj kvalitet.
Merkur Fonden donerede 5.245 kr til køb af en børnekontrabas
Sanduko (www.sanduko.dk)
Sanduko understøtter i samarbejde med to tyske fonde Rudolf Steiner skoler i Afrika –
for Sandukos vedkommende primært Kenya. Skolerne får intet offentligt tilskud, og
samtidig har organisationerne besluttet sig for, at initiativet særligt skal være et tilbud
til de vanskeligst stillede, hvilket betyder, at man ikke kan regne med forældrebidrag.
Der skal altså ikke bare findes penge til at drive skolen, men også til at sørge for to
daglige, nærende måltider til børnene. I en periode med voldsom tørke, fødevaremangel og prishop måtte Sanduko samle ekstra mange penge for at opretholde tilbuddet.

I et land, hvor der ikke er sikkerhedsnet for de fattige, og mange af dem slet ikke
kommer i skole, er ni års god skolegang en stor gave, der får afgørende betydning for
børnenes videre liv.
Sanduko er et af Merkur Fondens fokusprojekter, og det har et stort netværk, der samler penge ind gennem Merkur Fonden.
Merkur Fonden donerede 242.500 kr til Sanduko i 2018
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Det lykkedes, hvilket betyder, at en masse fattige børn fortsat ikke alene får mad og
undervisning – de får også en undervisning, der adskiller sig betydeligt fra den typiske
østafrikanske skole, som i mange tilfælde er præget af udenadslære, prøver, karakterer og envejs-kommunikation.
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Modtagne gaver til almen uddeling
Årets indtægter

738.358
738.358

803.180
803.180

5.000
5.000
3.200
0
50
6.485
77
5.633
25.445

5.000
5.000
3.200
1.600
169
12.646
754
2.699
31.068

712.913

772.112

14.339
136

13.914
0

Resultat før skat

727.116

786.026

Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

0
727.116

0
786.026

833.397
0
-181.000
70.000
5.036
-317
727.116

815.733
-5.000
-195.000
181.000
18.569
-29.276
786.026

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

Resultatdisponering
Årets besluttede uddelinger
Tilbageførte ikke gennemførte uddelinger
Hensættelse til senere uddeling primo
Hensættelse til senere uddeling ultimo
Henlagt til grundkapitalen
Overført til næste år
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018
kr
2018
2017
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2018

2017

Bankindestående
Mellemregning med disponible aktiver
Bundne aktiver

651.864
-9.304
642.560

632.870
4.654
637.524

Bankindestående
Mellemregning med bundne aktiver
Disponible aktiver

233.303
9.304
242.607

335.578
-4.654
330.924

AKTIVER I ALT

885.167

968.448

Grundkapital 1. januar 2018
Henlagt af årets resultat
Grundkapital 31. december 2018

637.524
5.036
642.560

618.955
18.569
637.524

Disponibel kapital 1. januar 2018
Henlagt af årets resultat
Disponibel kapital 31. december
2018

143.324
-317

172.600
-29.276

143.007

143.324

Hensættelse til senere uddeling

70.000

181.000

855.567

961.848

EGENKAPITAL
Besluttede, endnu ikke foretagne uddelinger
Skyldige omkostninger
Kortfristede gældsforpligtelser

23.000
6.600

0
6.600

29.600

6.600

GÆLDSFORPLIGTELSER

29.600

6.600

885.167

968.448

PASSIVER I ALT
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BALANCE
kr
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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.

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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Skatter

16
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.
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Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til pålydende værdi.
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