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LEDELSESBERETNING FOR 2013
Hensigten med Merkur Fonden er at
have et instrument, der kan arbejde
med gaver og donationer på tilsvarende
måde, som andelskassen arbejder med
ind- og udlån. 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 14.500 kr.
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 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 2013
Merkur Fonden modtog i 2013 gaver fra
216 personer, foreninger, mv. for i alt
953.078 kr., mod 672.992 kr. i 2012. Der

er således tale om en pæn fremgang i
de modtagne gaver i forhold til året før.
Udviklingen i de modtagne donationer
viser en positiv udvikling over de seneste 5 år.
UDDELINGER
Merkur Fonden øger langsomt, men
stabilt, sine aktiviteter, og der bliver
gradvist skabt større opmærksomhed
om Merkur Fondens arbejde. 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 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
økonomisk mere trange tider som de
nuværende, 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 tilfælde var absolut støtteværdige
formål, men som var alt for store projek-

UDVIKLING I MODTAGNE DONATIONER
2013

2012

2011

2010

2009

Modtaget (1.000 kr.)

953

673

546

596*

539

Antal givere

216

180

174

138

165

* heraf kr. 117.000 fra Merkur Andelskasses andel af Nordisk Råds Natur- og Miljøpris.

UDVIKLING I UDDELINGER
Uddelt (1.000 kr.)
Antal projekter

2013

2012

2011

2010

2009

665

674

727

482*

454

20

28

30

24

22

Fonden afholdt ikke et uddelingsmøde i december 2010, hvilket vi ellers normalt gør. Derfor
blev en del uddelinger først besluttet i begyndelsen af 2011, hvilket forklarer det store spring
i uddelingerne mellem 2010 og 2011.
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Foreningen Biodynamisk Forskningsforening forsker i fødevarekvalitet.

ter i forhold til fondens økonomiske formåen. Det er derfor fortsat en nødvendighed at foretage en prioritering af de
midler, der har været til rådighed. 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 har en positiv effekt i den for-

stand, at ansøgerne nu har et mere realistisk billede af Merkur Fondens formåen. Vi har således i hele 2013 oplevet at
få ansøgninger, der var mere målrettede
i forhold til den relativt beskedne støtte,
vi har mulighed for at give. Vi modtager
rigtig mange gode og velfunderede ansøgninger, men Merkur Fonden har stadig ikke kunnet honorere dem alle til
trods for stigningen i de modtagne beløb. Derfor fortsætter vi en tid endnu
med at arbejde med ovennævnte vejle-

dende 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 2013.
Vi håber, at nyhedsbreve, hjemmesiden og den øvrige informationsindsats i
de kommende år vil give resultater i
form af en bedre balance mellem de
indkomne gavemidler og antallet af ansøgninger om støtte.
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HVAD HAR MERKUR FONDEN STØTTET I 2013?
Biodynamisk Forskningsforening, 20.000 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 de billeddannende metoder
biokrystallisation og stigbilledmetode 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 metoderne, og disse er i dag videnskabeligt godkendte.
Stigbilledforskning, 4.000 kr, arbejder med den udadvendte formidling af stigbilledforskningen. stigbilledforskning.dk.
Børnene i Gorom Gorom, 206.000 kr. Burkina Faso var oprindeligt en fransk koloni, der dengang hed Øvre Volta. Den ligger i Vestafrika.
Gorom-Goromhar omkring 10.000 indbyggere, der overvejende lever af dyrehold og hirsedyrkning. I 30 år har en fejlslagen høst snarere været
reglen end undtagelsen. Nøden hænger sammen med, at landsbyen ligger nær Saharas sydgrænse i det klimatisk meget følsomme Sahelbælte
og derfor er en af de fattigste provinser i et land, der er et af verdens fattigste. Sult er for de fleste et tilbagevendende problem, og mange børn
er både fejl- og underernærede. De færreste burkinere kan læse og skrive, og antallet af skolesøgende børn i Oudalan er væsentligt lavere end
landets gennemsnit. Men skolegang til alle er det politisk højest prioriterede område i disse år. Burkinerne består af mange forskellige folkeslag,
der gennem mange år har levet fredeligt og harmonisk side om side - de har med andre ord ressourcer, som vi måske kunne lære af?

SUG Nepal, 67.500 kr., seniorer uden grænser I Kathmandu i Nepal bor Sabitri, 57-årig enke, der har taget mange børn til sig, lige nu 18, som
ingen forsørgere har.
De boede til leje, men blev sagt op i 2007. Siden er det lykkedes at samle penge ind til at købe en grund og bygge et hus til dem. Huset, der ejes
af en forening bag Sabitri, er nu helt færdigt og alle befinder sig godt der. Der er biogasanlæg, som drives af toiletudledningen fra de 5 toiletter
i huset (før havde de 1, der altid var i stykker). Der er installeret solfangeranlæg til varmt vand.
EKSEMPLER PÅ ØVRIGE STØTTEDE PROJEKTER:
Address Africa, 5.000 kr, støtte til projekt ”Make Meru Green”, hvor frivillige studerende uddanner lokalbefolkningen i bæredygtighed og
affaldshåndtering. Derudover er der blevet stillet træplanter til rådighed, så de kan genskabe de skovområder, der tidligere er blevet fældet, til
savn for lokalbefolkningen, naturen og dyrelivet i området.
Kulturcentrum Järna, 4.000 kr. , et sommerprojekt der blev afholdt med det formål at aktivere og sætte folk til at sikre en bedre fremtid for
vores jord. Der vil være fokus på løsninger, der arbejder for at sikre og genoprette en sund, levende jord af hensyn til vores sundhed, fødevaresikkerhed og klima.
Landsforeningen Støtte før Afskeden, 4.000 kr., en nonprofit landsforening med et upolitisk og ureligiøst virke, hvis formål er at være
katalysator på et tabubelagt område. Ved hjælp af donationer kan der ydes støtte til terminalt syge og døende, samt deres pårørende, med
henblik på at sikre en værdig og respektfuld afsked, når livet slutter.

Merkur Fonden har i 2013 bevilget i
alt 664.760 kr. i uddelinger til 20 projekter, mod 674.510. kr. sidste år.
Merkur Fonden har gennem sine 16
driftsår uddelt i alt over 5,1 mio. kr. til 145
forskellige projekter.
Fonden råder fortsat kun over begrænsede midler, men vi håber at kunne inspirere til en stigning i de indkomne bidrag, således at vi i fremtiden bliver i
stand til at støtte ﬂere initiativer.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013
2013

2012

953.078
953.078

672.992
672.992

Administration
Revision
Finanstilsynet, afgiftsbidrag
Omkostninger vedr. hjemmeside mv.
Andre omkostninger, herunder rejser
Administrationsomkostninger

5.000
5.000
1.413
1.766
2.764
15.943

5.000
5.000
1.295
1.744
45
13.084

Resultat før renter

937.135

659.908

Renteindtægter

15.635

16.762

Resultat før skat

952.770

676.670

Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

0
952.770

0
676.670

664.760
0
0
96.820
16.498
174.692
952.770

676.510
-2.000
0
0
16.017
-13.857
676.670

Likvide beholdninger
OMSÆTNINGSAKTIVER

1.109.272
1.109.272

818.262
818.262

AKTIVER I ALT

1.109.272

818.262

Grundkapital 1. januar 2013
Henlagt af årets resultat
Grundkapital 31. december 2013

549.933
16.498
566.431

533.916
16.017
549.933

Overførsel til næste år 1. januar 2013
Henlagt af årets resultat
Overførsel til næste år 31. december 2013

258.329
174.692
433.021

272.186
-13.857
258.329

0
0
96.820
96.820

0
0
0
0

1.096.272

808.262

Besluttede, endnu ikke foretagne uddelinger
Skyldinge omkostninger
Kortfristede gældsforpligtelser

3.000
10.000
13.000

0
10.000
10.000

GÆLDSFORPLIGTELSER

13.000

10.000

1.109.272

818.262

kr.
Modtagne gaver til almen uddeling
Årets indtægter

Resultatdisponering
Årets besluttede uddelinger
Tilbageført ikke gennemførte uddelinger
Hensættelse til senere uddeling primo
Hensættelse til senere uddeling ultimo
Henlagt til grundkapital
Overført til næste år

BALANCE

Hensat til senere uddeling 1. januar 2013
Uddelt i året
Henlagt af årets resultat
Hensat til senere uddeling 31. december 2013
EGENKAPITAL

PASSIVER I ALT
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Til bestyrelsen i Merkur Fonden

Vi har revideret årsregnskabet for Merkur Fonden for regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13, der omfatter resultatopgørelse,
balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 udarbejdelsen af et årsregnskab,
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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.

KONKLUSION
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af fondens aktiver, passiver og ﬁnansielle stilling pr.
31.12.13 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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, 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 årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven 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 28. februar 2014
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Per Lindholt Christensen
Statsaut. revisor
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