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FORENINGSOPLYSNINGER 

Foreningen 

Scleroseforeningen 
Mosedalvej 15 
2500 Valby 
Telefon: +45 36 46 36 46 
Hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk 
E-mail: info@scleroseforeningen.dk 
CVR-nr.: 10 36 78 16 
Stiftet: 1. maj 1957 
Hjemsted: København 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Formål 
Foreningens formål er at bekæmpe multipel sclerose (MS) og beslægtede lidelser, at forbedre mennesker 
med scleroses forhold og livskvalitet og at skabe forståelse for deres situation. 
Disse formål søges nået ved: 
1) at støtte videnskabelig forskning, 
2) at støtte og rådgive mennesker med sclerose og deres familier samt 
3) at udbrede kendskabet til sygdommen. 

Protektor 

Hendes Majestæt Dronningen 

Hovedbestyrelse 

Christian L. Bardenfleth, formand, Jette Bay, politisk næstformand, Jens Holst, organisatorisk 
næstformand, Henrik Hviid Klæbel, kasserer, 
Lenette Hein, Susanne Dyrhoff Nyegaard, Jan Deebmann, Finn Sellebjerg, Tharben Hansen, Kristina 
Mosegaard Ramsbøl, Irene Jensen, Bent Andersen, Eddie Sørensen, Jytte Westphal og Henning Lydeking. 

Direktion 

Klaus Høm, direktør 
Torben Damsgaard, vicedirektør 

Revision 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

Pengeinstitut 
Danske Bank 
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LEDELSESPÅTEGNING 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for 
Scleroseforeningen. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, som foreningens 
forhold nødvendiggør. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, 
finansielle stilling og resultat. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

Årsregnskabet indstilles til delegeretforsamlingens godkendelse. 

København, den 22. juni 2016 

Klaus Høm 

Hovedbestyrelse 

iristiaf|L Bardenlleth, 
'formand* ' 

Finn Sellebjerg 

TX 
Jan Deebmann 

Kristina Mosegaard Ramsbøl 

Jette Bay, 
politisk næstformand 

Bent Andersen 
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Eddie Sørensen 

Susanne D. Nyegaard Tharben Hansen 
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Godkendt af delegeretforsamlingen, den ^ 2016 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 

Til Scleroseforeningens delegeretforsamling 

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Vi har revideret årsregnskabet for Scleroseforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen 
Ledelsen har ansvaret for at 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. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
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, god offentlig revisorskik samt Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af 
regnskaberne for modtagere af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og 
væddemål. 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 handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De 
valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 
overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse 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 foreningens 
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 årsregn
skabet. 5 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, lover og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

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. 

København, den 22. juni 2016 
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5 ÅRS HOVED- OG NØGLETAL 

2015 2014 2013 2012 2011 
Nettoresultat af indtægtsskabende 

2011 

virksomhed 47.584 48.832 44.110 49.123 47.291 
Øvrige indtægter mv. 6.401 7.790 7.682 9.191 5.375 
Forening-og fælles administrationsudgifter -6.841 -6.923 -7.014 -7.248 -6.786 
Resultat til anvendelse til 

-7.248 -6.786 

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 

Anvendelse efter formålet 
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Helårs kontingentbetalende medlemmer 
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Heraf registrerede medlemmer 
Heraf støttemedlemmer 

Fordeling af årets udgifter 
Forskning 
Patienthjælp 
Kendskab 
Indtægtsskabende virksomhed 
Forenings- og administrationsudgifter 
I alt 

2013 

År 

2012 

Forskning 
Patienthjælp 
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2011 

1,17 1,02 1,14 1,12 1,11 
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28.943 29.342 30.864 30.954 31.665 
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24.015 24.077 25.947 28.888 31.267 

21,5% 18,0% 18,0% 17,7% 21,7% 
39,0% 42,4% 41,7% 37,2% 36,8% 
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LEDELSESBERETNING 

Ledelsesberetning 2015 
2015 har været et godt år for Scleroseforeningen. Et år fyldt med aktiviteter, nye tiltag og ny spændende 
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 støttemedlemmer via telemarketing. For at opretholde det høje indtægtsniveau, skal 
vi finde nye muligheder for at indsamle midler. Derfor arbejder vi hele tiden på at udvikle nye muligheder 
for indtjening. Det er i 2015 lykkedes at etablere nye veje til at samle midler ind. Foreningen har i dag 
54.000 medlemmer og faste bidragydere. Det giver ikke bare foreningen mulighed for at yde støtte og 
rådgivning og støtte forskningen, det giver også lydhørhed hos beslutningstagerne i kommunerne, 
regionerne og på Christiansborg. Det er vigtigt, at der er mange, der støtter foreningen og sagen. 

Organisation 
Scleroseforeningens direktør Mette Bryde Lind skiftede i 2015 job til direktør i Gigtforeningen. 
Foreningen ansatte i stedet Klaus Høm, som kommer fra IBOS - Institut for Blinde og Svagtseende, hvor 
han har været direktør. 
Scleroseforeningens sekretariats bygning på Mosedalvej i Valby er sat til salg, da det er for dyrt at 
renovere huset. 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 struktur, som blev vedtaget af Delegeretforsamlingen. Ændringen åbner blandt 
andet op for direkte valg og for en bredere kreds af personer, der kan vælges. 

Indsam lingsaktiviteter 
Cykelnerven er blevet et flagskib for foreningen. I 2015 var 150 ryttere af sted og fundraisede penge til 
forskning i sclerose og skabte synlighed for sagen. Vi regner med, at det er 250 ryttere, der skal afsted i 
2016, men Cykelnerven er ikke den eneste event i 2015, der har sat fokus på vores sag og har samlet 
penge ind. 
Gennem vores kampagne Kys Sclerose Farvel fik foreningen i 2015 danskerne ud at løbe. I forbindelse 
med FEMINA-løbet kunne man løbe og støtte scleroseforeningen - og som noget nyt var vi i år med i YOU 
RUN - Danmarks første charity-løb. Her kunne løbere tilmelde sig og samle ind til fire organisationer -
deriblandt Scleroseforeningen. Vi har gjort os gode erfaringer med YOU RUN, og vi tror på, at 
velgørenhedsløb og den slags events er en del af fremtiden for at sikre indtægter. Butiksindsamlingen 
var igen en del af Kys Sclerose Farvel - og der blev i år samlet næsten 1,2 millioner kroner ind- og på 
hele Kys Sclerose Farvel-kampagnen blev der indsamlet 2,4 millioner kroner. 
Legater og fonde fylder stadig meget på indtægtssiden. I 2015 udgjorde de tilsammen 10 procent af de 
samlede indtægter. Indtægter fra arv og testamenter udgjorde i 2015 11,9 mio., hvilket udgør hele 21 
procent. 

Kendskab og politisk arbejde 
2016 vil byde på en kortlægning af scleroseområdet. I 2015 fik vi en masse medieomtale på grund af 
ressourcemangel på landets scleroseklinikker. Det har været en af de største politiske og mediemæssige 
sager i 2015, hvor foreningen har spillet en aktiv rolle. 
Det har tråde til de lange ventetider på sclerosehospitalerne, som en satspuljebevilling i 2014 havde 
gjort bedre. Det blev afdækket, at der er problemer mange steder i landet: Der er aflysninger af faste 
kontroller og mange af de hårdest ramte er blevet sendt hjem fra scleroseklinikerne med besked om, at 
der ikke kan gøres mere for dem. Der er forringede forhold for mennesker med sclerose i 
behandlingssystemet. Sygehusene har længe haft svært ved at følge med presset fra de stadig flere 
danskere, der får sclerose. Det er ikke så mærkeligt. Ifølge scleroseregistret er antallet af danskere med 
sclerose fordoblet på de seneste 20 år. For 20 år siden var der ca. 7000 - og i dag er der ca. 14.000. 
Sundhedsministeren besluttede i 2015 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kortlægge indsatsen for 
sclerosepatienter. Kortlægningen påbegyndes ved udgangen af 2015 og forventes afsluttet i august 2016. 
Målet for kortlægningen er en generel status på indsatsen for sklerosepatienter, der både favner 
sygehussektoren og de kommunale tilbud. Scleroseforeningen har på baggrund af forarbejdet fået plads 
i arbejdsgruppen i kortlægningen. 

Patientstøtte 
Et af de hovedformål, som medlemmer og bidragydere er med til at muliggøre, er patienthjælp. Det er 
for eksempel vores tilbud om gratis psykologhjælp og gratis hjælp fra socialrådgivere. Ser man på, hvor 
meget medlemmerne bruger disse tilbud, så er der et meget stort behov i hele landet. Psykologerne har 
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800 personer til samtaler om året. Det giver 2500 årlige sessioner, mens socialrådgiverne det seneste år 
har fået mere end 5.000 henvendelser. Det vidner om, at det er meget centrale tilbud for medlemmerne. 

Scleroseforeningen er lokalt forankret med 47 lokalafdelinger, der laver sociale og netværksaktiviteter i 
hele landet. 
Derudover afholder foreningen kurser for mennesker med sclerose, arrangerer temamøder og foredrag 
og yder økonomisk støtte til rejser for mennesker med sclerose, hvor der er frivillige hjælpere med. 

Forskning 
Støtte til forskning er et hovedformål for Scleroseforeningen, og i 2015 støttede foreningen danske 
forskningsprojekter med 8,766 millioner kr. 
Derudover støttede foreningen Progressive MS Alliance, der er en international alliance af 
scleroseorganisationer, som den danske scleroseforening har været med til at starte. I 2015 besluttede 
hovedbestyrelsen at fortsætte støtten af Alliancen med 2,8 millioner kroner for den kommende 3-årige 
periode. Det betyder, at vi vil have skudt ca. 6,3 millioner kroner ind i projektet. Baggrunden er, at 
Alliancen har samlet de bedste eksperter, de bedste forskere og de dygtigste folk med et formål: "To 
end progressive MS". 
Desuden støttede Scleroseforeningen i 2015 med 1,071 millioner kr. Scleroseregistret samt 915.000,- kr. 
i forskningsprofessorat som også er et vigtigt bidrag til dansk scleroseforskning. 

Dronningen i Dronningens Ferieby 
I 2015 besøgte foreningens protektor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe, Dronningens ferieby i Grenå. 
Der var tre ting, der skulle fejres i 2015. Det var en fejring af: At det er 25 år siden, at Hendes Majestæt 
indviede feriebyen. At renoveringen af feriebyen i 2015 er blevet færdiggjort. Og sidst at hendes 
Majestæt tidligere på året kunne fejre 75 års fødselsdag, hvilket blev markeret med et flot portræt af 
Hendes Majestæt Dronningen. Feriebyens renovering til 38 millioner kroner er færdiggjort. Feriebyen 
har i 2015 genereret et overskud, og det har betydet, at underskudsgarantien ikke har været i brug. 

Økonomiske forhold 

Resultat 
I 2015 blev der indsamlet 47,1 millioner kr. til Scleroseforeningens formål mod 49,7 mio. i 2014. Faldet 
i resultatet til anvendelse til formålene skyldes primært en nedgang i donationer på arv fra 14,9 mio i 
2014 til 11,9 mio. i 2015. 
12,9 millioner blev anvendt til forskning, 23,4 millioner til patienthjælp og 9,2 millioner til udbredelse 
af kendskab. I alt blev der anvendt 45,5 millioner kr. til formålene hvilket resulterede i årets resultat 
som udgør et overskud på 1,7 millioner kr. 

Udviklingen af Scleroseforeningens adminstrationsomkostninger er stabile og udgør 6,8 mio. i 2015 mod 
6,9 mio. i 2014. Administrationsprocent udgør 11,4 procent i 2015. 

Balance 
Overskuddet i 2015 øger egenkapitalen fra 68,4 mio. i 2014 til 70,1 mio. med udgangne af 2015. Dette 
stiller Scleroseforeningen stærkt med en soliditetsgrad på 73% til at sikre fremtidige driftsforpligtelser. 

Sikkerhedsfaktoren er ligeledes et nøgletal som indikerer stabiliteten i foreningen. Scleroseforeningens 
sikkerhedsfaktor for 2015 angiver at foreningen kan drive foreningen med samme aktivitetsniveau i 1,17 
år uden indtægter. 

Forventet udvikling 

Nedgangen i antallet af medlemmer forventes at stagnere med den nye handlingsplan, og der fortsættes 
med at skabe nye indtægtskilder. I 2016 vil der blive afholdet et nyt lotteri og en anden af de store 
satsninger vil være en regional husstandsindsamling i samarbejde med Gigtforeningen. 

Der arbejdes på at vækste inden for områderne Bidrag og Indsamlinger for, at styrke foreningens økonomi 
og derved, at reducere effekten af udsving på blandt andet arvemidler som er en væsentlig men 
vekslende indtægtskilde. Dette for at fastholde det høje aktivitetsniveau til vores formål; forskning, 
patienthjælp og kendskab. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

GENERELT 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A med de 
tilpasninger foreningens forhold nødvendiggør. 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis 
Der er ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis. 

Årsregnskabets opstilling m.v. 
Resultatopgørelsen opstilles struktureret med indtægter ved indtægtsskabende virksomhed og de hertit 
hørende udgifter, øvrige indtægter, faste udgifter samt anvendelsen til forskning, patienthjælp og 
information i henhold til formålet. Fælles funktionsudgifter fordeles til funktionerne i forhold til deres 
belastning. Balancen opstilles efter kontoform. 

Årsregnskabet aflægges i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
udgifter, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant 
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af 
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris 
og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

RESULTATOPGØRELSE 

Indtægter 
Medlemskontingenter, bidrag og arvebeløb indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvori beløbene indgår 
til foreningen, hvilket overvejende svarer til tidspunktet hvor foreningen erhverver ret til de pågældende 
indtægter. Indgåede ubenyttede bidrag og arvebeløb til bestemte formål indtægtsføres og indgår i årets 
ændring af hensættelse hertil samt under gældsforpligtelser til senere anvendelse. Når indtægterne 
anvendes indgår de årets ændring af hensættelsen. 

Resultat af indsamlinger indregnes i resultatopgørelsen når indsamlingens resultat foreligger opgjort og 
afsluttet. Salgs- og andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet svarende til tidspunktet for 
ydelsens levering. 

Udgifter 
Udgifter, som omfatter de i noterne anførte poster, periodiseres og medregnes således i 
resultatopgørelsen i det år de vedrører tillige med større forsknings- og andre bevillinger, der strækker 
sig over flere år. Resultatopgørelsen afspejler herved dels de aktiviteter, der er gennemført i året og 
dels de aktiviteter, der er besluttet og strækker sig over et eller flere år. Endnu ikke anvendte forsknings-
og andre bevillinger optages i balancen som gældsforpligtelse. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Afskrivninger 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes 
forventede brugstid. For foreningen er anvendt følgende brugstider og restværdier: 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Bygningerne er afskrevet fuldt ud. Inventar, IT-udstyr og programmer samt andre driftsmidler 
udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. 

Finansielle poster 
Linder finansielle poster indregnes renteindtægter, aktieudbytter og renteudgifter samt realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. Posterne indregnes efter periodiseringsprincippet. 

Skatteforhold 
Scleroseforeningen er som sygdomsbekæmpende forening ikke skattepligtig. 

Materielle anlægsaktiver 
Faste ejendomme måles i balancen til kostpris og med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til 
genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt udgifter direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til brug. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsudgifter og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 

Finansielle anlægsaktiver 
Tilgodehavender, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi i balancen. 

Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg 
Tilgodehavender m.v., der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 
Forudbetalinger omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte 
tilgodehavender. 

Værdipapirer 
Værdipapirer, i form af obligationer og aktier, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til 
officielt noteret dagsværdi i balancen. Øvrige værdipapirer måles til skønnet dagsværdi. 

Gældsforpligtelser 
Kortfristede og langfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til 
gældens pålydende værdi. 

Sclerosehospitaler 
Mosedalvej, kontorejendom 

Åremål 
20 
30 

Restværdi 
15-25% 

45% 

BALANCE 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 1.000 kr. 2015 2014 

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

1 Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt 55.264 57.130 

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

Øvrige indtægter 
3 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 

4 Forenings- og fælles administrationsudgifter -6.841 -6.923 
5 Ændring af hensættelse klausulerede bidrag og arvebeløb 207 -735 

Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål 47.144 49.699 

Anvendt til 
6 Forskning -12.900 -12.071 
7 Patienthjælp -23.433 -28.386 
8 Kendskab -9.158 -11 315 

Anvendelse i alt -45.491 -51.772 

Årets resultat 1.653 -2.073 

Resultatdisponering 

Årets resultat 
I alt 

1.653 -2.073 
1.653 -2.073 

Overføres til overført resultat 
Overføres til/fra kursreguleringsfond 
Disponeret i alt 

2.110 
-457 

1.653 

-3.577 
1.504 

-2.073 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 

Note 1.000 kr. 2015 2014 

AKTIVER 

Grunde og bygninger 
Materielle anlægsaktiver i alt 

14.581 
14.581 

14.581 
14.581 

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

900 
900 

15.481 

900 
900 

15.481 

Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg 
Værdipapirer 
Likvide beholdninger 
Omsætningsaktiver i alt 

2.517 
74.606 
4.011 

81.134 

3.053 
75.390 

3.148 
81.591 

Aktiver i alt 96.615 97.072 

PASSIVER 

Henlæggelser 
Kursreguleringsfond 
Overført resultat 
Egenkapital i alt 

39.165 
12.773 
18.155 
70.093 

39.165 
13.229 
16.046 
68.440 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. 
Ikke anvendte forsknings- og andre bevillinger 
Klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål m.v 
Mellemregning med Sclerosehospitalerne i Danmark og 
Dronningens Ferieby i Grenå 
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 

9.863 
9.564 
6.984 

111 
26.522 

10.301 
10.660 
7.191 

480 
28.632 

Gældsforpligtelser i alt 26.522 28.632 

Passiver i alt 96.615 97.072 

12 Eventualforpligtelser 
13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v. 
14 Lønninger og vederlag m.v. 
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NOTER 

1.000 kr. 

Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed 

Bruttoindt. Direkte udg. 
Offentlige midler 

2015 

Indtægter ved indtægtsskabende 
virksomhed i alt 55.264 

2014 

Resultat Resultat 

Tips- og lottomidler 4.168 0 4.168 4.324 

Offentlige midler i alt 4.168 4.324 

Private midler 
Medlemskontingenter 10.448 -346 10.102 10.560 
Arvebeløb 11.979 -116 11.863 14.940 
Bidrag 22.183 -999 21.182 21.331 
Indsamlinger 9.790 -2.664 7.126 5.164 
Salgsindtægter m.v. 1.987 -94 1.893 1.505 

52.166 53.500 

Overført til Dronningens Ferieby 
i Grenå og Sclerosehospitalerne i Danmark -1.070 -694 
Private midler i alt 51.096 52.806 

57.130 

Tilskud fra Tips- og Lottopuljen for 2015 på 4.168 t.kr. er anvendt i overensstemmelse 
med foreningens formål og til arbejde på det sociale område i form af generel interesse
varetagelse og konkret støtte. 

Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed 

Personale beskæftiget med indsamlingsopgaver 
Kampagneudgifter 

4.728 
2.952 

4.745 
3.553 

Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed i alt 7.680 8.298 

Resultat af udlejning af ejendomme m.v. 

Huslejeindtægter 
Udgifter ved driften, heraf reparation og vedligeholdelse 
Øvrige andre indtægter 
Resultat af udlejning af ejendomme m.v. 
i alt 

6.995 
-2.900 
1.173 

5.268 

7.080 
-2.630 
1.149 

5.599 
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NOTER 

1.000 kr. 2015 2014 

4 Forenings- og fælles administrationsudgifter 

Abonnementer, annoncer og kontingenter m.v. 114 110 
IT-udgifter 194 395 
Elektricitet 23 26 
Forsikringer 16 17 
Forvaltnings- og depotgebyrer 110 182 
Inventaranskaffelser, vedligeholdelse m.v. 35 25 
Juridisk assistance 200 68 
Kontorartikler, tryksager m.v. 17 18 
Kurser og efteruddannelse 51 137 
Kørsel, mødeudgifter og rejser 178 226 
Lønninger 5.014 4.801 
Mødeomkostninger 320 317 
Personaleomkostninger 150 132 
Porto og fragt 40 39 
Rengøring, vask og polering 46 49 
Revision og regnskabsassistance 220 216 
Anden revisionsmæssig assistance 86 143 
Telefon 23 20 
Øvrige udgifter 4 2 

I alt 6.841 6.923 

5 Klausulerede bidrag og arvebeløb 
til bestemte formål m.v. 

Saldo ved årets begyndelse 7.191 6.456 

Hensættelse af beløb modtaget i regnskabsåret 
til bestemte formål 980 1.485 
Overført fra tidligere hensættelser: 
Til forskning 0 -379 
Til patienthjælp -1.187 -371 
Årets ændringer -207 735 

Saldo ved årets slutning 6.984 7.191 

6 Forskning 

Forskningsprojekter m.v. 
Scleroseregisteret 
Øvrige udgifter 
I alt 

11.566 10.813 
1.071 1.067 

263 191 
12.900 12.071 
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NOTER 

1.000 kr. 2015 2014 

Patienthjælp 

Direkte hjælp 1.697 
Anden hjælp m.v. 0 
Ferieophold for patienter 553 
Scleroselinjen 27 
Socialrådgiverordning 3.694 
Psykologordning 4.183 
Lægekonsultation 79 
Rådgivningspanel 394 
Tilskud til drift af scleroseklinik i Århus 311 
Konsulentbesøg, kurser m.v. 2.024 
Tilskud til lokalafdelinger - aktivitetspulje 2 
Tilskud til lokalafdelinger 674 
Forsikring af frivillige 25 
Care udgifter 100 
Personale beskæftiget med rådgivning og frivilligt arbejde 5.640 
Unge panel 325 
MS & børn 12 
Udgifter vedrørende dansk og internationalt 
sam- og udviklingsarbejde 913 
Formandsmøder 164 
Mødeudgifter i øvrigt 96 
Udbetalt klausulerede midler 63 
Tilskud Dronningens Ferieby 200 
IT og telefoni 710 
Personale- og mødeomkostninger 987 
Kontorhold 418 
Inventar og vedligeholdelse 114 
Øvrige udgifter 28 

1.536 
1 

608 
24 

3.552 
3.856 

66 
520 
309 

2.393 
25 

617 
24 

104 
6.027 

327 
110 

837 
290 
138 
133 

3.756 
1.417 
1.196 

427 
79 
14 

I alt 23.433 28.386 

Kendskab 

Personale beskæftiget med kommunikationsopgaver 3.115 3.659 
Kommunikationsudvalg 45 38 
Kendskabsanalyse 64 127 
Informatører 126 160 
Kommunikationsstrategi 11 -50 
Database frivillige 0 -50 
Videnskabsformidler 351 286 
Lev med Sclerose 1.007 1.612 
Redaktionsudgifter 174 195 
Fotos 9 8 
Presseklip 68 80 
Hjemmeside/internet 1.216 1.540 
Pjecer, bøger m.v. 156 72 
Udstillinger 29 30 
Sclerosedag 3 36 

Trp.: 6.374 7.743 
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NOTER 

1.000 kr. 

8 Kendskab, forts. 

Marketing/konceptudvikling 
Ambassadørkorps 
Testamentemøder 
Folkemøde Bornholm 
Årsberetning 
Diverse 
IT og telefoni 
Personale- og mødeomkostninger 
Kontorhold 
Inventar og vedligeholdelse 

I alt 

2015 2014 

Trp.: 6.374 7.743 

668 559 
0 5 

15 10 
253 258 
98 154 

214 88 
443 1.105 
725 986 
297 347 
71 60 

9.158 11.315 

Grunde og bygninger 

Sclerose- Mosedalvej 
hospitaler i Valby I alt 2015 I alt 2014 

Kostpris ved årets 
begyndelse 
Årets tilgang 
Årets afgang 
Kostpris ved årets 
slutning 

Afskrivninger ved årets 
begyndelse 
Årets afskrivninger 
Afskrivninger ved 
årets slutning 
Regnskabsmæssig værdi 

33.151 
0 
0 

33.151 

23.446 
0 

23.446 
9.705 

9.636 
0 
0 

9.636 

4.760 
0 

4.760 
4.876 

42.787 
0 
0 

28.206 
0 

28.206 
14.581 

43.097 
0 

-310 

42.787 42.787 

28.206 
0 

28.206 
14.581 

Ejendomsværdi 01.10.15 78.250 18.300 96.550 96.550 

10 Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå 

Lånet er forlænget rente- og afdragsfrit indtil 1. september 2018 med vilkår som ansvarligt 
lån, der træder tilbage for alle andre kreditorer. 



IBDO 
NOTER 

1.000 kr. 

11 Egenkapital 

17 

Ved årets Årets Ved årets 
begyndelse bevægelser slutning 2014 

Henlæggelser til 
Forskning 
Patienthjælp 
Kendskab 
Ejendommens vedligeholdelse 
I alt henlæggelser 
Kursreguleringsfond 
Overført resultat 
I alt egenkapital 

21.000 0 21.000 21.000 
10.915 0 10.915 10.915 
6.800 0 6.800 6.800 

450 0 450 450 
39.165 0 39.165 39.165 
13.230 -457 12.773 13.230 
16.045 2.110 18.155 16.045 
68.440 1.653 70.093 68.440 

12 Eventualforpligtelser 

Leasingforpligtelser andrager i alt 176 t.kr. for de kommende 28 måneder. 

Forpligtelser vedrørende driften af Dronningens Ferieby i Grenå i form af dækning af 
eventuelt løbende ordinært underskud før afskrivninger m.v. på op til 600.000 kr. årligt. 

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v. 

Af likvide beholdninger er 1 t.kr. båndlagt til rentenydelse. 
Af værdipapirbeholdningen er nom. 232 t.kr. båndlagt til rentenydelse. 

Udover den anførte prioritetsgæld er i ejendommen matr.nr. 14 e Haslev tinglyst 
ejerpantebreve på i alt 2.110 t.kr., der beror hos foreningen. I ejendommen matr.nr. 2 
h Siim by, Dover er tinglyst ejerpantebrev på 10.870 t.kr. der ikke er stillet til sikkerhed. 

14 Lønninger og vederlag m.v. 

Lønninger og vederlag m.v. fordeler sig således: 
Indsamling m.v. 
Fælles forenings- og administrationsudgifter 
Forskning 
Patienthjælp 
Kendskab 
I alt 

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 

2015 2014 

4.742 5.119 
5.186 4.862 
1.119 670 

12.740 13.096 
4.727 5.176 

28.514 28.923 

51 53 

46/EKR/hol/len 


