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fra en socialrådgiver. I 2015 havde psykologerne 775 personer til 
samtaler, hvilket gav 2.400 sessioner, mens socialrådgiverne fik 
mere end 6.400 henvendelser. Det vidner om, at det stadig er me-
get centrale tilbud for medlemmer over hele landet. Derudover af-
holdt foreningen diverse kurser, arrangerede temamøder og fore-
drag og uddelte legater til økonomisk trængte medlemmer.

Scleroseforeningen er lokalt forankret med 47 lokalafdelinger, 
der i 2015 sørgede for et rigt udbud af sociale arrangementer og 
netværksaktiviteter over hele landet.

Forskning
Et andet af foreningens hovedformål er at støtte den vigtige sc-
leroseforskning, og i 2015 fik 17 danske forskningsprojekter knap 
8 millioner kr. Derudover støttede vi igen den internationale Pro-
gressive MS Alliance, som Scleroseforeningen har været med til 
at starte. I 2015 besluttede Hovedbestyrelsen at fortsætte støt-
ten til Alliancen med 2,8 millioner kroner i en kommende 3-årige 
periode. Vi vil således i alt have skudt ca. 6,3 millioner kroner ind 
i det epokegørende projekt, som har samlet de bedste eksperter 
og de dygtigste forskere med det ene formål: ”To end progressive 
MS”. Derudover støttede Scleroseforeningen også Scleroseregi-
stret med 1,1 millioner kr. samt et forsknings-professorat ved 
Rigshospitalet med ca. 900.000 kr. 

Dronningen i Dronningens Ferieby
I 2015 besøgte foreningens protektor, Hendes Majestæt Dron-
ning Margrethe, Dronningens ferieby ved Grenå, og med besøget 
var der tre ting at fejre: Det var 25 år siden Hendes Majestæt op-
rindelig indviede feriebyen, renoveringen af de 44 feriehuse til i 
alt 38 millioner var blevet tilendebragt, og Hendes Majestæt 
havde fejret sin 75 års fødselsdag, hvilket blev markeret med af-
sløringen af et flot portræt af Hendes Majestæt, som nu hænger 
i festsalen. Dronningens Ferieby genererede i 2015 et overskud, 
og det har betydet, at underskudsgarantien ikke kom i brug. 

Økonomiske forhold
Resultat
I 2015 blev der indsamlet 47,1 mio. kr. til Scleroseforeningens ar-
bejde mod 49,7 mio. i 2014. Faldet skyldes primært en nedgang i 
arvedonationer fra 14,9 mio. i 2014 til 11,9 mio. i 2015. 12,9 mio.

2015 har været et 
godt år for 
Sclerose foreningen

2015 har været et år fyldt med aktiviteter, nye tiltag og ny spæn-
dende forskning. Et år fyldt med engagement og mærkesager, 
der blev lyttet til. 

Scleroseforeningen har stadig en sund økonomi. Vi har igen i år 
oplevet, at det er svært at skaffe det forventede antal støttemed-
lemmer via telemarketing, så for at opretholde det høje indtægts-
niveau arbejder vi derfor hele tiden på at udvikle nye platforme for 
indtjening, og det lykkedes i 2015 at etablere helt nye indsam-
lingsveje. Foreningen har  over 54.000 medlemmer og faste bi-
dragydere, hvilket  gav  mulighed for at yde den nødvendige støtte 
og rådgivning til vores medlemmer og for at støtte den nødvendi-
ge forskning. Det gav også en særdeles vigtig lydhørhed hos be-
slutningstagerne i kommunerne, regionerne og på Christiansborg. 

Organisation
Scleroseforeningens direktør Mette Bryde Lind skiftede i 2015 
job til direktør i Gigtforeningen. Foreningen ansatte i stedet Klaus 
Høm, som kom fra en direktørpost hos IBOS – Institut for Blinde 
og Svagtseende. Ejendommen, som huser Scleroseforeningens 
sekretariat på Mosedalvej i Valby, er sat til salg, da det er for dyrt 
at renovere bygningen. Planen er, at sekretariatet, når huset er 
solgt, skal leje sig ind i andre lokaler i hovedstadsområdet - med 
god tilgængelighed og gode transportforhold. 2015 bød også på 
en ny intern struktur, som blev vedtaget af Delegeretforsamlin-
gen. Ændringen åbner blandt andet op for direkte valg og for en 
bredere kreds af personer, der kan vælges. 

Indsamlingsaktiviteter
Cykelnerven er blevet et flagskib for Scleroseforeningen. I 2015 
deltog i alt 150 ryttere, som indsamlede penge til forskning og 
skabte synlighed for sclerosesagen. Cykelløbet var dog ikke den 

LEDELSESBERETNING 2015 ” Foreningen har  over 54.000 medlemmer og faste bidragydere, 
hvilket  gav  mulighed for at yde den nødvendige støtte og rådgivning  
til vores medlemmer og for at støtte den nødvendige forskning.”

Klaus Høm Christian L. Bardenfleth
Direktør Formand

eneste event med fokus på indsamling og kendskab. I forbindelse 
med den landsdækkende kampagne Kys Sclerose Farvel støtte-
de FEMINA-løbet også  Scleroseforeningens arbejde, og som no-
get nyt var vi med i YOU RUN – Danmarks første charity-løb, 
hvor deltagerne udover at løbe også samlede penge ind til fire 
velgørende organisationer – herunder Scleroseforeningen. YOU 
RUN gav os mange gode erfaringer, og vi tror på, at velgøren-
hedsløb fremover vil være med til at sikre en del af indtægterne. 
Butiksindsamling var også en del af Kys Sclerose Farvel, og der 
blev i 2015 samlet næsten 1,2 millioner kroner ind i de grønne 
bøsser. Under hele Kys Sclerose Farvel-kampagnen blev der ind-
samlet 2,4 millioner kroner brutto. 

Legater og fonde fyldte stadig meget på indtægtssiden i 2015, 
hvor de tilsammen udgjorde 10 procent af de samlede indtægter. 
Indtægter fra arv og testamenter udgjorde hele 21 procent.

Kendskab og politisk arbejde
I 2015 fik vi en masse medieomtale på grund af ressourcemang-
len på landets scleroseklinikker, og det blev en af de største poli-
tiske og mediemæssige sager, hvor foreningen hele vejen spille-
de en meget aktiv rolle. Det trak tråde tilbage til de lange vente-
tider på Sclerosehospitalerne, som en satspuljebevilling i 2014 
havde gjort bedre. Det viste sig, at der var problemer mange ste-
der i landet med blandt andet aflysninger af faste kontroller og 
hjemsendelse af mange af de hårdest ramte fra scleroseklinik-
kerne med besked om, at der ikke kunne gøres mere for dem. 

Der er forringede forhold for mennesker med sclerose i behand-
lingssystemet, og sygehusene har længe haft svært ved at følge 
med.  Det er ikke så mærkeligt. Ifølge Scleroseregistret er antallet 
af danskere med sclerose fordoblet på de seneste 20 år fra ca. 
7.000 til ca. 14.300 i 2015. Sundhedsministeren besluttede i 2015 
at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kortlægge indsatsen for 
sclerosepatienter, og den forventes afsluttet i august 2016. Målet 
for kortlægningen er en generel status, der både favner sygehus-
sektoren og de kommunale tilbud, og Scleroseforeningen har på 
baggrund af forarbejdet fået en vigtig plads i arbejdsgruppen. 

Patientstøtte
Et af foreningens tre hovedformål er den direkte patienthjælp, 
som for eksempel det gratis tilbud om psykologhjælp eller bistand 

kr. blev anvendt til forskning, 23,4 mio. kr. til patienthjælp og 9,2 
mio. kr. til udbredelse af kendskab. I alt blev der brugt 45,5 milli-
oner kr., hvilket resulterede i et overskud på 1,7 mio. kr. Udviklin-
gen af Scleroseforeningens administrationsomkostninger var 
stabile og udgjorde 6,8 mio. kr. mod 6,9 mio. i 2014 med en admi-
nistrationsprocent 11,4 i 2015. 

Balance
Overskuddet i 2015 øgede egenkapitalen fra 68,4 mio. kr. i 2014 
til 70,1 mio. kr. med udgangen af 2015. Dette stiller Sclerosefor-
eningen stærkt med en soliditetsgrad på 73% til sikring af frem-
tidige driftsforpligtelser. Sikkerhedsfaktoren for 2015, som indi-
kerer stabiliteten i foreningen, angiver, at foreningen kan drives 
med samme aktivitetsniveau i 1,17 år uden indtægter.

Forventet udvikling
Nedgangen i antallet af medlemmer forventes at stagnere i 
2016, og der vil fortsat blive arbejdet på at skabe nye indtægts-
kilder. I 2016 vil der som noget helt nyt blive afholdt et lotteri, og 
i september måned vil der være en regional husstandsindsam-
ling i samarbejde med Gigtforeningen. Arbejdet på at vækste in-
den for områderne Bidrag og Indsamlinger vil fortsætte for fuld 
kraft for at reducere effekten af udsvingene på blandt andet ar-
vemidler, som er en væsentlig men meget vekslende indtægts-
kilde. Alt sammen for også i fremtiden at kunne fastholde  
Scleroseforeningens høje aktivitetsniveau til de tre overordnede 
formål: Forskning, patienthjælp og kendskab.

Med venlig hilsen
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Forskning 

Læs mere om forskning i sclerose på scleroseforeningen.dk/forskning-i-sclerose

I 2015 støttede Scleroseforeningen 17 nye eller igangværende 
forskningsprojekter med i alt 7.565.300 kroner 
Dermed kom det samlede forskningsbudget op på næsten 11 
millioner kroner, idet der også var øremærket penge til andre 
forskningsrelaterede projekter: 

Et forskningsprofessoratet på Rigshospitalet samt det danske 
Scleroseregister blev støttet med i alt 2 mio. kr., og det internati-
onale forskningsprojekt ”Progressive MS Alliance” blev ligesom 
det foregående – og de næste to år – støttet med knap en million 
kroner. Og til den vigtige sundhedstjeneste forskning blev der an-
vendt ½ mio. kr.

Forskning handler om at vende de sten, hvor forskerne ved, der 
ligger noget spændende, men også om at være åbne for, at der 
er ting, vi endnu ikke forstår. Scleroseforeningen støtter derfor 
også de projekter, der muligvis giver ny viden, men måske også 
muligvis kan være blindgyder. Den danske scleroseforskning 
spiller derfor også en vigtig rolle i international sammenhæng, 
hvor de helt store spørgsmål for forskerne stadig er: Hvorfor får 
man sclerose? Hvordan kan sclerose bedst behandles og måske 
det aller vigtigst spørgsmål: Hvordan kan sclerose forebygges? 

Det er igen en stigning i forhold til året før, hvor der var 13.500 danskere med sclerose. I 
1980 var tallet 5.129, mens det i 1990 var 6.234. I løbet af de sidste 25 år er antallet af 
nulevende danskere med sclerose altså mere end fordoblet. En stor del af denne fordob-
ling skyldes dels, at alle danskere generelt levere længere, og at der i 1994 kom det før-
ste store gennembrud i behandlingen af sclerose.

” Jeg tror på forskningen, og jeg håber hele 
tiden, at der dukker ny medicin op. Vi med 
sclerose har så hårdt brug for det.”

Louise Kjeldsen – 34 år – har haft  
sclerose siden hun var 15 år. 

De nyeste tal fra Scleroseregistret viser, at der i 2015 var 14.348 danskere med sclerose. 

Antal personer  
med multipel 
sclerose
Fordeling på regioner
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Socialrådgivning

Læs mere om socialrådgivernes tilbud på scleroseforeningen.dk/socialrådgiveren

Psykologrådgivning

 For nogle udvikler sygdommen sig 
pludseligt og voldsomt, for andre sker det 
langsomt og gradvist. For alle gælder, at de 
resten af livet må leve i uvished om, hvad 
morgendagen vil bringe. Jeg oplever som 
psykolog, at det er meget vigtigt at få talt  
om, hvordan uvisheden kommer i konflikt 
med vores identitetsopfattelse. Billedet af 
det liv, vi havde forestillet os.”

Psykolog i Scleroseforeningen Michael Nissen i artiklen  
”Vi tolererer ikke uforudsigeligheden” fra medlemsbladet  
Lev med Sclerose..

Læs mere om psykologtilbuddet på scleroseforeningen.dk/psykologerne

Scleroseforeningens psykologer har i 2015 talt med 775 menne-
sker, som enten selv har sclerose eller er nære pårørende til en 
person med sygdommen. Det førte til 2.417 individuelle, par-  eller 
familiesamtaler med medlemmer, som har haft brug for hjælp til 
at håndtere de psykiske reaktioner, der kan opstå, når man lever 
med en kronisk og oftest invaliderende sygdom

Scleroseforeningen har 14 psykologer fordelt over hele Dan-
mark. Alle medlemmer kan få gratis og professionel rådgivning fra 
en psykolog med specifik viden om sygdommens mange ansigter 
og behandlingsformer – uanset hvor i sygdomsforløbet de er.

Scleroseforeningens ni socialrådgivere fik i 2015 6.800 henven-
delser fra medlemmer med sclerose eller deres pårørende, som 
på den ene eller anden måde var stødt på en mur i mødet med 
det offentlige system, efter at de havde fået sclerose indenfor. 
Det er en stigning på 27 procent i forhold til året før. 

”Vi oplever et stigende pres på vores socialrådgiverordning i 
disse år. Det skyldes, at vores medlemmer generelt set er nødt 
til at kæmpe med kommunerne for at få den ydelse, de egentlig 
har ret til – og krav på,” forklarer Nadia Buchard, der er ledende 
socialrådgiver i Scleroseforeningen.

Henvendelserne til Scleroseforeningens gratis og landsdæk-
kende socialrådgivning handler oftest om handicapbiler, hjælp til 
dækning af merudgifter, personlig pleje, praktisk hjælp og hjæl-
pemidler eller spørgsmål om, hvordan medlemmerne kan forbli-
ve i arbejde. 

 Hvis ikke jeg havde haft 
Scleroseforeningen, så havde jeg 
aldrig fået mit plejetillæg. Det var 
Scleroseforeningens socialrådgiver, 
der holdt fast i snoren og hele tiden 
sagde: ’Helle, der er noget galt her, 
hvorfor sker der ikke noget i sagen?’ 
Jeg kan aldrig takke hende nok for, at 
hun har holdt fast og hjulpet mig. 
Uden hende var det her aldrig sket.”

Helle, som i 2015 modtog ca. 250.000 kroner 
skattefrit med tilbagevirkende kraft efter at have 
fået hjælp fra en af Scleroseforeningens 
socialrådgivere
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Læs mere om sclerosehospitalernes tilbud på sclerosehospitalerne.dk

Rikke Jensen er en af de patienter, der er dybt 
taknemmelig for det, hun fik med sig hjem fra  
et ophold på et af Sclerosehospitalerne: 

” Mine børn har fået en mor, 
der er glad og nærværende.  
Sådan var det ikke for et år siden.”

Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev

I 2015 fik 1.237 sclerosepatienter glæde af et individuelt genop-
træningsophold på et af de to sclerosehospitaler, der tilsammen 
rummer landets største ekspertise inden for scleroserehabilite-
ring. På grund af en midlertidig satspuljebevilling var ventelister-
ne ligesom i 2014 ikke så lange, og der er gennem hele året 
kæmpet for at få gjort ordningen permanent.

”Det lykkedes desværre ikke i 2015, men vi pukler videre. Det 
er så frustrerende at vide, hvilken forskel vi kan gøre for menne-
sker med sclerose, når man ser på vores ventelister, som bety-
der, at der kan gå op til to år fra en henvisning til der er en ledig 
plads. Vi ville så gerne kunne tilbyde folk et forløb inden for en  
rimelig tid, så vi kæmper fortsat videre i håbet om at kunne få  
en permanent forhøjet bevilling,” siger Brita Løvendahl, leder af 
Sclerosehospitalerne i Danmark.

Dronningens Ferieby i Grenaa

Læs mere om hele ferietilbuddet på dronningensferieby.dk

I 2015 fejrede den handicapvenlige Dronningens Ferieby 25 års 
jubilæum. Det blev også året, hvor alle 44 feriehuse stod klar ef-
ter en gennemgribende modernisering, der betød, at alle huse nu 
er indrettet efter de nyeste handicap standarder. Over 4.500 gæ-
ster fik i alt 20.354 overnatninger i den renoverede ferieby, der 
blandt andet kunne tilbyde mini- eller ugeferier, intstitutionsop-
hold, en efterårsferie for børnefamilier og en all-inclusive-uge for 
enlige forældre. 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe indviede oprindelig 
Dronningens Ferieby i 1990, og den 31. august 2015 besøgte 
Dronningen igen feriebyen. Ved den lejlighed blev Sclerosefor-
eningens gave til Dronningen i anledning af hendes 75 års fød-
selsdag også afsløret: Et stort kunstværk udført af kunstneren 
Hjortefar, som havde sat mere end 3.400 stofpuder sammen til 
et portræt af Hendes Majestæt. Portrættet hænger nu perma-
nent i festsalen i feriebyens store fælleshus. 

” Dronningens Ferieby var i 2015 var præget 
af tre store begivenheder: Renoveringen af de 
44 feriehuse blev færdig ultimo februar, 
Feriebyens 25 års jubilæum kunne fejres med 
H.M. Dronningens besøg den 31. august, hvor 
hendes 75 års fødselsdagsgave, et stort 
portræt udført af kunstneren Hjortefar, blev 
afsløret. Nu analyserer vi mulighederne for 
at udvide stedet med fem storhuse og en 
aktivitetshal. Så fremtiden ser også rigtig 
spændende ud.”

Birthe Stengård Frank, manager
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Antal overnatninger 
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Glade børn på sommerferie i Dronningens Ferieby
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De frivillige knokler Medier og kommunikation

Kampagner

Rundt om i alle landets lokalafdelinger foregik der i 2015 
et hav af aktiviteter, der var med til at udbrede kendskabet 
til sygdommen sclerose eller til at rejse midler til 
Scleroseforeningens arbejde. Her er to frivillige, der på 
hver sin måde gjorde noget for at samle penge ind:

Læs mere om det frivillige arbejde i Scleroseforeningen på scleroseforeningen.dk/frivillig-1

Sabrina Olesen:
Sabrina Olesen fra Børkop ved Vejle indsamlede sammen med 
sin familie og en kollega 18.881 kroner i forbindelse med Viborg 
Halvmarathon.

I langt de fleste tilfælde har folk en tæt relation til sclerose, 
når de samler ind til Scleroseforeningen. 

I Sabrinas tilfælde har hun en kusine, der fik sclerose, da hun 
var 20 år gammel. 

Sabrinas indsamling udviklede sig hurtigt fra kun at være en 
egenindsamling i forbindelse med Viborg Halvmarathon. Hun 
inddrog sine forældres blomsterbutik, hvor hun også selv arbej-
der. Og en kollega og Sabrinas lillesøster kom også med i ind-
samlingen.

”Vi skrev en historie og delte den på Facebook. Det fik primært 
vores familie til at støtte indsamlingen. Men vi ville gerne længe-
re ud. Så vi gik rundt til en helt masse lokale virksomheder og fik 
dem til at donere ting, som vi så solgte via mine forældres butiks 
Facebookside. Den auktion satte fart i indsamlingen.”

Tea Jensen:
For 36-årige Tea Jensen har indsatsen som frivillig på Sclerose-
foreningens butiksindsamling i både 2014 og 2015 været en po-
sitiv oplevelse, der har givet hende lyst til at engagere sig endnu 
mere.
 ”Første år tog jeg med en veninde rundt på hendes rute i Køge, 
og det var virkelig en god oplevelse. Sidste år havde jeg så min 
egen rute, ligesom jeg var med til at koordinere hele indsatsen 
på Amager,” fortæller Tea, som studerer til psykoterapeut.

Tea har også været med som frivillig i forbindelse med Kys  
Sclerose Farvels samarbejde med Femina Kvindeløb. Som frivil-
lig solgte hun merchandise til fordel forskning i sclerose og for-
talte de interesserede, løbende kvinder om livet med sclerose. 

På billedet hygger Tea sig med DJ Thomas Madvig, som i sin 
rolle som ambassadør for Kys Sclerose Farvel spillede op ved 
Scleroseforeningens stand til kvindeløbet. 

”At være frivillig gør mig glad, fordi jeg er med til at samle 
penge ind til forskning i min egen sygdom. Jeg føler, at jeg selv 
gør en indsats for at gøre livet bedre for alle os med sclerose. 
For mig er det vigtigt at gøre noget, fordi jeg kan. Tænk, at jeg 
ved at ofre et par timers arbejdskraft er med til at sikre forsk-
ningsmidler til sclerose,” siger Tea. 

I hele 2015 lå besøgstallet på Scleroseforeningens hjemmeside på den 
rigtige side af 60.000 unikke besøg hver måned. Scleroseforeningen.dk 
er dermed det førende sted i Danmark at hente information om sygdom-
men sclerose. 

To faktorer, der især har drevet trafik til hjemmesiden, er de sociale 
medier og det elektroniske nyhedsbrev: Mere end 40 procent af trafikken 
på siden blev i 2015 trukket ind herfra. 

Nyhedsbrevet ”Lev med Sclerose” voksede i 2015 til 18.000 modtage-
re, som 10 gange om året modtog en mail med de nyeste historier. Åb-
ningsraten var næsten 45 procent, hvilket er i den høje ende for nyheds-
breve. Strategien med at sprede indholdet til differentierede kanaler og 
dermed ramme brugerne flere steder har virket. 

I forhold til de sociale medier blev Facebook stadig den største motor, 
der vakte brugernes interesse og trak dem videre til hjemmesiden. 2015 
blev året, hvor Scleroseforeningen på Facebook rundede 7.500 følgere, 
og kampagnesiden Kys Sclerose Farvel rundede 9.000 følgere.

I 2015 løb kampagnen Kys Sclerose Farvel igen af stablen i og 
omkring maj måned. Mere end 10.000 indsamlingsbøsser fyldte 
godt op i Netto, Rema 1000, Kop og Kande, Arnold Busck og 
massevis af andre butikker. Resultatet af indsamlingen blev 
1.185.503 kroner til forskning i sclerose. 

Scleroseforeningen var også en del af Femina Kvindeløb og det 
københavnske velgørenhedsløb YOURUN, som tilsammen rejste 
684.000 kroner til sclerosesagen og gav masser af kendskab og 
nye leads.

Scleroseforeningen indledte også en række virksomhedssam-
arbejder i forbindelse med kampagnen. Bland andet med Holms 
Bageri, som solgte grønne ’kys-kager’, hvor hele overskuddet på 
43.000 kroner gik til forskning i sclerose. Derudover bestod kam-
pagnen af en række initiativer over hele landet, der genererede en 
masse omtale og endnu mere liv på sociale medier, der bliver et 
større og større element i Scleroseforeningens kampagnearbejde. 

Læs mere på www.kyssclerosefarvel.dk

1.185.503 Kr. 

18.000 modtagere

Kys Sclerose Farvel’s ambassadørkorps anno 2015.
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Cykelnerven

Læs mere på www.cykelnerven.dk

Cykelnerven er en event, hvor cykelentusiaster træner sammen 
hele året for at bestige tre Tour de France etaper i juni måned. I 
2015 kæmpede 158 ryttere sig gennem 359 stejle kilometer i de 
franske alper. Cykelrytterne havde arbejdet benhårdt, før de 
overhovedet kunne få lov at sætte sig i sadlen og prøve kræfter 
med bjerggiganterne i Alperne. De trænede og cyklede tusindvis 
af kilometer på landevejene hjemme i Danmark, og de knoklede 
også ved siden af for at samle penge ind til forskning i sclerose.  
Det blev til i alt 2.500.000 kroner takket være en lang række 
virksomheder og privatpersoner, som havde valgt at donere 
sponsorater eller penge til rytternes kamp mod bjergene - og 
sclerosen. Cykelnerven blev hele vejen også bakket op af et 
fantastisk hold af cykelambassadører. 

158 ryttere

359 km

2.500.000 kr.



S c l e r o s e f o r e n i n g e n s  Å rs r a p p o r t  2 0 1 5  · 1514 · S c l e r o s e f o r e n i n g e n s  Å rs r a p p o r t  2 0 1 5

REGNSKAB 2015

Se hele årsregnskabet på scleroseforeningen.dk/aarsrapporter-og-aarsregnskaber

Resultatopgørelse

1.000 kr. 2015 2014

Indtægtsskabende virksomhed
Indsamlede offentlige midler 4.168 4.324
Indsamlede private midler 51.096 52.806

Indtægter ved indtægtsskabende  
virksomhed i alt 55.264 57.130

Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed -7.680 -8.298
Resultat af indtægtsskabende virksomhed 47.584 48.832

Øvrige indtægter
Resultat af udlejning af ejendomme m.v. 5.268 5.599

Finansielle indtægter, renter, udbytter 
 og kursgevinst 2.358 2.928

Finansielle udgifter, renter og  kurstab -1.432 -2
Nettoindtægter i alt 53.778 57.357

Forenings- og fælles administrationsudgifter -6.841 -6.923

Ændring af hensættelse klausulerede  
bidrag og arvebeløb 207 -735

Resultat til anvendelse til  
Scleroseforeningens formål 47.144 49.699

Anvendt til
Forskning -12.900 -12.071
Patienthjælp -23.433 -28.386
Kendskab -9.158 -11.315
Anvendelse i alt -45.491 -51.772
Årets resultat 1.653 -2.073

Årets resultat 1.653 -2.073
I alt 1.653 -2.073

Balance pr. 31.12.2015

1.000 kr. 2015 2014

AKTIVER
Grunde og bygninger 14.581 14.581
Materielle anlægsaktiver i alt 14.581 14.581

Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå 900 900
Finansielle anlægsaktiver i alt 900 900
Anlægsaktiver i alt 15.481 15.481

Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg 2.517 3.053
Værdipapirer 74.606 75.390
Likvide beholdninger 4.011 3.148
Omsætningsaktiver i alt 81.134 81.591
Aktiver i alt 96.615 97.072

1.000 kr. 2015 2014

PASSIVER
Henlæggelser 39.165 39.165
Kursreguleringsfond 12.773 13.229
Overført resultat 18.155 16.046
Egenkapital i alt 70.093 68.440
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. 9.863 10.301
Ikke anvendte forsknings- og andre bevillinger 9.564 10.660

Klausulerede bidrag og arvebeløb til  
bestemte formål m.v 6.984 7.191

Mellemregning med Sclerosehospitalerne i  
Danmark og Dronningens Ferieby i Grenå 111 480

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 26.522 28.632

Gældsforpligtelser i alt 26.522 28.632
Passiver i alt 96.615 97.072

5 års hoved- og nøgletal

2015 2014 2013 2012 2011

Nettoresultat af indtægtsskabende virksomhed 47,584 48,832 44,110 49,123 47,291
Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål                              47,144 49,699 44,778 51,066 45,880

Årets anvendelse efter formålet
Forskning 12,900 12,071 11,180 11,629 13,616
Patienthjælp 23,433 28,386 25,823 24,437 23,100
Kendskab 9,158 11,315 11,037 11,196 8,942

45,491 51,772 48,040 47,262 45,658
 
Resultat, anvendes i efterfølgende år/ anvendt af resultat i tidligere år 1,653 -2,073 -3,262 3,804 222
                                               
Egenkapital ultimo regnskabsåret 70,093 68,440 70,513 73,775 69,971
 
Sikkerhedsfaktor (Egenkapital ultimo/årets udgifter) 1.17 1.02 1.14 1.12 1.11
Soliditetsgrad (Egenkapital ultimo i forhold til aktiver) 72.50% 71% 73% 72% 75%
 

Medarbejdere, gennemsnitligt helårsansatte 51 53 52 50 48

   Heraf projektansatte 2 2 2 3 1

Helårs kontingentbetalende medlemmer 28,943 29,342 30,864 30,954 31,665
 
Samlede antal medlemmer                                                          54,442 55,750 57,637 61,163 64,640
   Heraf registrerede medlemmer                                                 30,427 31,673 31,690 32,275 33,373
   Heraf støttemedlemmer                                                          24,015 24,077 25,947 28,888 31,267

Forskning 12,9 mio

Patienthjælp 23,4 mio

Kendskab 9,2 mio
Årets anvendelse efter formålet 2015
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Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende organisation, 

der næsten udelukkende arbejder for indsamlede midler. Aktiviteter-

ne omfatter forskning, patienthjælp og information samt drift af to 

sclerosehospitaler og en handicapvenlig ferieby. Scleroseforeningen 

har 47 lokalafdelinger, ca. 800 frivillige og over 54.000 medlemmer 

og bidragydere. 

Alle Scleroseforeningens aktiviteter i 2015 
kunne kun lade sige gøre takket være den 
værdifulde støtte og opbakning fra  

• 27 arvesager

• 69 fonde og legater

• 30.427 medlemmer

• 24.015 bidragydere og støttemedlemmer

• 1 hold ambassadører

• over 9.000 butikker og virksomheder

• omkring 800 frivillige

• og 65 medarbejdere

som hver og en har været med til at gøre en 
forskel for mennesker med sclerose og deres 
familier.
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Scleroseforeningen

Mosedalvej 15

2500 Valby

Telefon 36 46 36 46

info@scleroseforeningen.dk
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