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2014 blev  
endnu et godt år 
for Sclerose
foreningen

2014 blev et godt år for Scleroseforeningen. På en lang række 
områder kom foreningen igennem med sine sager, og vi fik hul på 
mange nye og udfordrende projekter. Årets resultat blev dog et 
underskud på tkr. 2.073 mod et budgetteret overskud på tkr. 307.

Scleroseforeningen har stadig en sund økonomi, men oplever 
store udsving på den indtægtsskabende virksomhed og realiserede 
en indtægt på i alt 57,1 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til 
2013 på 6,1 mio. kr. Årsagen ligger primært i øgede bidrag og arve-
indtægter.

2014 blev også året, hvor Scleroseforeningen finansierede 3,8 
mio. i tilskud til Dronningens Ferieby, som for størstedelen gik til 
renovering af 44 ferieboliger.

Vi har igen i år oplevet, at det er svært at skaffe det forventede 
antal faste bidragydere via telemarketing. For at opretholde det 
høje indtægtsniveau skal vi derfor finde nye muligheder for ind-
tægter. Det er nødvendigt at analysere markedet og gå efter de 
muligheder, der er for nye indtægtsskabende events.

Patienthjælp
Antallet af mennesker med sclerose i Danmark steg i 2014 til 
13.500. Af dem er ca. 10.000 medlemmer i Scleroseforeningen. I 
2014 gennemførtes en analyse af, hvordan medlemmerne opfat-
ter den hjælp, de får fra socialrådgiverne. Undersøgelsen havde 
stort set ingen negative deltagere. Der var meget stor tilfredshed 
med den unikke rådgivning, som foreningen tilbyder sine med-
lemmerne. Og med mere end 5.000 sager på de 9 socialrådgive-
res bord var der også et stort behov for hjælpen. Sclerosefor-
eningens 12 psykologer havde næsten 800 samtaler i 2014. Det 

LEDELSESBERETNING 2014

er også et unikt og gratis tilbud til alle med sclerose – og ikke 
mindst til deres pårørende.

Behandling og forskning
2014 har budt på flere nye behandlinger. Tabletbehandlingerne er 
nu for alvor slået igennem. Og der kommer stadig nye og bedre 
behandlinger til mennesker med sclerose. Det er dog ikke alle 
med sclerose, der i dag kan tilbydes behandlinger. Der findes sta-
dig ingen behandling til mennesker med progressiv sclerose - en 
diagnose, som mere end hver anden med sclerose ender med at 
få. Derfor er Scleroseforeningen aktivt med i arbejdet omkring 
den internationale Progressive MS Alliance, som sætter fokus på 
denne oversete form af sclerosen. Og som samler alle de dygtig-
ste forskere – og penge til at gøre det for.  Scleroseforeningen har 
foreløbig støttet projektet med en halv million dollars over tre år. 
De første forskningsbevilliger blev uddelt i sensommeren i 2014, 
og næste runde præsenteres i 2015. Alliancen ledes af de 4 stør-
ste scleroseorganisationer i verden sammen med paraplyorgani-
sationen MSIF (Multiple Sclerosis International Federation).

Politisk arbejde
Igen i 2014 var Scleroseforeningen med på Folkemødet på Born-
holm. Folkemødet er en strategiske platform til at skabe net-
værk med det politiske Danmark og til at søge indflydelse på den 
førte politik. Fokus var i 2014, at mange pårørende fanges i et 
spil, hvor kommunerne sparer på hjælpen til familien, hvis der er 
en rask ægtefælle. Det medfører, at mange familier ikke kan få 
det til at hænge sammen, når den raske ægtefælle kommer til 
at hænge så meget på det hele. Konsekvensen er, at familien op-
løses. Socialministeren har siden bedt ministeriet om at komme 
med et forslag til en tekst til indledningen af loven, så voksne 
kan få hjælp til fx forældrerollen. Folkemødet er blevet afsættet 
for en strategisk politisk indsats, som i 2014 er blevet et omdrej-
ningspunkt for foreningens virke. Gennem hele året søgtes der 
mest mulig indflydelse gennem det politiske arbejde. 

Kendskab
I 2014 bad analyseinstituttet MEGAFON danskerne nævne de 3 
patientforeninger, de først tænkte på. Danskerne svarede Kræf-
tens Bekæmpelse og Hjerteforeningen som 1 og 2, men som 
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nummer 3 nævnte danskerne Scleroseforeningen. Foran Gigtfor-
eningen (ca. 700.000 danskere lever med gigt) og foran Diabetes-
foreningen (ca. 250.000 danskere lever med diabetes). Sclerose-
foreningen er en meget synlig forening på trods af, at antallet af 
mennesker med sclerose ’kun’ er 13.500. I foråret 2014 kørte 
kampagnen Kys Sclerose Farvel for andet år. Det blev en endnu 
større succes end i 2013. Samlet har kampagnen skabt 2,6 millio-
ner kroner. Nye tiltag i 2014 har blandt andet været et samarbejde 
med ugebladet Femina. Ved Femina Kvindeløb i foråret fik vi for al-
vor hul på egenindsamlinger, og der blev indsamlet i alt 230.000 
kroner. Målet er flere og større egenindsamlinger fremover.  

Dronningens Ferieby
Scleroseforeningen har gennem flere år stået for at indsamle 
fondsmidler til renovering af Dronningens Ferieby og for proces-
sen for dette arbejde. Den 27. oktober 2014 afleverede hoveden-
treprenøren 10 færdigrenoverede huse til Dronningens Ferieby. 
På daværende tidspunkt stod 21 huse nye huse klar til brug. 
 Renoveringen af de 44 huse, for i alt ca. 38 mio. kr., følger tids-
planen, og derfor forventes det, at de sidste 23 huse står færdige 
den 27. februar i 2015. Det forventes desuden, at Hendes Maje-
stæt Dronningen kommer til feriebyen i 2015.

Ny event: Cykelnerven
Cykelnerven er en ny event i Scleroseforeningen. I 2014 besteg 
60 cykelentusiaster Tour de France-bjergene i Scleroseforenin-
gens cykelevent. For at komme med forpligtigede deltagerne sig 
til at fundraise penge til forskning i sclerose. Forventningerne til 
et økonomisk overskud på Cykelnervens første år var meget 
små, men eventen endte som en lille økonomisk succes, og det 
er målet, at der i 2015 deltager tre gange så mange ryttere som i 
2014. Cykelnerven er dog ikke en event, som er tænkt til menne-
sker med sclerose. Scleroseforeningen havde observeret en ten-
dens i markedet – og handlede på den.

Resultat
Resultatet til anvendelse til Scleroseforeningens formål blev kr. 
49,7 mio. og heraf blev kr. 12,1 mio. anvendt til forskning, kr. 28,4 
mio. til patientstøtte og kr. 11,3 mio. til kendskab, hvorved vi når 
frem til årets underskud på tkr.  2.073, som tages fra egenkapitalen.

” Der findes i dag ingen behandling til mennesker med progressiv 
sclerose – en diagnose som mere end hver anden med sclerose har. 
Derfor er Scle rose foreningen aktivt med i projektet omkring det 
internationale samarbejde Progressive MS Alliance. 

Mette Bryde Lind Christian L. Bardenfleth
Direktør Formand

Samlet er der i 2014 anvendt 51,8 mio. kr. til Scleroseforenin-
gens formål mod 48 mio. kr. i 2013. En stigning på hele 3,8 mio. 
kr., som primært er anvendt til patienthjælp.

Til Scleroseforeningens fælles administrationsudgifter er der 
anvendt 6,9 mio. kr. i 2014 mod 7 mio. kr. i 2013 svarende til en 
 administrationsprocent på 10,3%.

Balancen
Egenkapitalen er alene blevet påvirket af årets underskud, hvor-
for egenkapitalen er faldet fra kr. 70,5 mio. til kr. 68,4 mio.

Egenkapitalen udgør hele 71% af den samlede balance, hvilket 
stiller Scleroseforeningen stærkt i forhold til foreningens flerårige 
driftsforpligtelser.

Sikkerhedsfaktoren udgør ved årets udgang 1,02 år. Faktoren 
 udtrykker hvor længe foreningen kan svare sine forpligtelser med 
samme aktivitetsniveauet som for 2014 uden nye indtægter.

Det samlede antal medlemmer udgjorde ved årets udgang 
55.750 personer mod 57.637 i året før. 

Den forventede udvikling
Det er fortsat svært at hverve nye medlemmer, så der er 
 udarbejdet en ny handlingsplan, som skal sætte en stopper for 
nedgangen i medlemstallet samt skabe nye indtægtskilder.

Forventningen til de kommende år er derfor en vækst i den 
 indtægtsskabende virksomhed og en opretholdelse af det høje 
 aktivitetsniveau til vores grundlæggende formål: Forskning, pa-
tienthjælp og kendskab.

På Scleroseforeningens vegne
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Forskning

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

12 mio. 
kroner støttede Scleroseforeningen forskningen med. Af disse 
uddelte Scleroseforeningen 7,6 millioner kroner i 2014 til i alt 16 
forskningsprojekter. Det var en forøgelse på fem procent i for-
hold til 2013. Dermed kom foreningens samlede budget til forsk-
ning i 2014 op på næsten tolv millioner kroner. Udover 16 forsk-
ningsprojekter var der nemlig også allerede øremærket penge til 
andre projekter for eksempel det store internationale projekt 
”Progressive MS Alliance”. Derudover var der også afsat penge 
til Scleroseregistret, som i høj grad bidrager til dansk sclerose-
forskning.

” I forskningsudvalget kan vi se, at  
de  danske forskningsgrupper i scle rose  
er blevet stærkere gennem årene.  
Der er større konkurrence om bevil - 
lingerne, og de  grupper, der søger, er i  
international topklasse og præsterer  
banebrydende forskning.”
Finn Sellebjerg. Professor i neurologi ved Dansk Multipel 
Sclerose Center på Rigshospitalet og formand for 
Scleroseforeningens forskningsudvalg.
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I international sammenhæng spiller den danske scleroseforsk-
ning en vigtig rolle. Vi er med fremme i front, når det gælder ud-
viklingen af behandling til mennesker med progressiv sclerose, 
når det gælder forskning i arv- og miljøfaktorer og i forskning 
med de såkaldte mesenkymale stamceller. Og vi står også 
stærkt, når det gælder forskningen i mekanismerne i remyelini-
sering – altså gendannelsen af den myelin omkring nerveceller-
nes udløbere, som ødelægges ved sclerose. Det er forskning, der 
kan få stor betydning for fremtidig sclerosemedicin, som skal 
kunne genoprette funktionsdygtigheden hos patienterne. 

Forskning er et langt sejt træk. Det handler om både at få vendt 
de sten, hvor forskerne er ret sikre på, at der ligger noget spæn-
dende under, og samtidig også være åbne for, at der er ting, vi end-
nu ikke forstår. Derfor skal Scleroseforeningen også støtte projek-
ter, der muligvis kan give ny viden, men måske også kan ende med 
at være en blindgyde. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan be-
væge os fremad og få den afgørende viden, der skal til for at forstå 
de afgørende spørgsmål: Hvorfor får man sclerose? Hvorfor får 
nogle en sværere variant end andre? Hvordan behandles alle opti-
malt? Og allerhelst: Hvordan forebygges sclerose i det hele taget?

13.500 danskere har sclerose
Nye tal fra Scleroseregistret opgjort.

Antal personer med sclerosediagnose  
i live på forskellige årstal

Mænd og  
kvinder  

med sclerose 
 i 2013

1970

1980

1990

2000

2010

2012

2013

4.343

5.129

6.234

8.609

12.124

13.028

13.500
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Psykologrådgivning

 Det er ikke kun vores ægtefæller, der er 
berørt af sygdommen. Det er vi også, fordi vi 
er så tæt på. Og vi skal sluge mange af de 
samme kameler, som vores ægtefæller skal. 
Det er ikke kun den, der skal sætte sig i 
kørestolen, som skal være okay med 
sclerosen. Det skal resten af familien også. ”
Heidi Holbøll, 41 år og pårørende

Læs mere om psykologtilbuddet på scleroseforeningen.dk/psykologerne

 789
mennesker med sclerose eller deres pårørende fik i 2014 gratis 
hjælp af en af Scleroseforeningens 12 psykologer. Det udmøntede 
sig i 2.481 samtaler for enkeltpersoner, par, familier eller grupper. 
Dette er en stigning på 15 procent i forhold til det forgående år.

”Der bliver diagnosticeret flere med sclerose, og det betyder 
flere samtaler for os,” forklarer ledende psykolog i Sclerosefor-
eningen, Mette Harpsøe Nielsen.

”Jo tidligere man sætter ind, jo bedre kan man forhindre en 
uheldig udvikling. Af og til møder vi folk så tidligt, at de kan nøjes 
med en enkelt samtale. Og her gør vi dem klar over, at deres liv 
ikke er slut, og at de alligevel skal på sommerferie i år. De finder 
samtidig ud af, at vi findes, og at de altid kan vende tilbage, hvis 
de får brug for hjælp til at leve med sclerosen og alle dens følge-
virkninger senere i deres sygdomsforløb.”
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Socialrådgivning

Læs mere om socialrådgivernes tilbud på scleroseforeningen.dk/socialrådgiveren

 5.360
henvendelser til Scleroseforeningens ni socialrådgivere i 2014 
fra medlemmer med sclerose, som var kommet i klemme i det 
offentlige system, blev det til.

Socialrådgivernes arbejde var i nogen grad præget af fleksjob- 
og førtidspensionsreformen, men det, der fyldte mest også i 
2014, var at hjælpe de mennesker, der ikke kunne få den offent-
lige ydelse, som de både havde krav på – og ret til.

”Vi oplever alt for ofte, at kommunerne ganske simpelt ikke 
gør det, de skal. Det præger vores ar-
bejde, fordi vi skal hjælpe medlem-
mer, der er er nødt til at kæmpe for at 
få noget, de egentlig har ret til,” for-
klarer Nadia Buchard, der er ledende 
socialrådgiver i Scle roseforeningen.

 Det var ligesom at slå i en dyne.  
For kommunen tilbød jo nogle ting, 
men det var bare ikke det rigtige. Det 
var som om, de havde nogle kasser, 
man blev puttet ned i. Her var en 
sclerose patient. Han skulle have en 
rollator, en kørestol og nogle hjælpe-
midler, og det fik han også. Men han 
var kun 40 år gammel, så det var jo 
også hjælp til bad, der var brug for.”
Vibeke Ulsø Vendelbo, 40 år, om forløbet, hvor hun 
og hendes mand søgte hjælp hos kommunen.

10,3%

18%

42,4%

16,9%

12,4%

Forenings- og  
administrations- 
udgifter

Indtægtsskabende 
virksomhed

Forskning

Patienthjælp

Kendskab



8 · 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 4

Læs mere om sclerosehospitalernes tilbud på sclerosehospitalerne.dk

” Jeg er så glad for, at jeg fik det gjort. 
Jeg har fået øjnene op for, at 
virkeligheden pludselig er udholdelig.  
Jeg er begyndt at tro på fremtiden.”
John Jacobsen, 55 år, Fyn. 
Sclerose siden 2010.

Sclerosehospitalerne i Haslev og Ry

 1.220
patienter blev indlagt til genoptræning på et af Sclerosehospita-
lerne i 2014. Det er en stigning på 16 procent i forhold til i 2013, 
hvilket skyldes en midlertidig satspuljebevilling på 15 millioner 
kroner til nedbringelse af ventelisterne til et rehabiliteringsop-
hold. 

”Det har været hårdt arbejde og en suverænt skøn oplevelse, 
at vores ventelister allerede nu er markant kortere på grund af 
den bevilling. Nu kæmper vi for at se, om vi kan få gjort den mid-
lertidige bevilling permanent. Det ville være fuldstændigt fanta-
stisk, for så ville vi virkelig kunne gøre en forskel for de mange 
mennesker med sclerose, der hvert år ønsker at komme til os, 
men som vi indtil nu ikke har været i stand til at tage imod inden 
for en rimelig tid,” siger hospitalsdirektør Brita Løvendahl. 
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Dronningens Ferieby i Grenaa

Læs mere om hele ferietilbuddet på dronningensferieby.dk

 18.000
overnatninger i alt i 2014, hvor den handicapvenlige Dronningens 
Ferieby har været præget af en gennemgribende modernisering 
af alle 44 feriehuse, som på skift har været taget ud af driften.

De over 4.500 gæster har alligevel kunnet nyde en ferie uden 
forhindringer – uanset handicap eller alder. De nye huse er ind-
rettet efter de nyeste handicap standarder, ekstra hjælpemidler 
kan lånes under opholdet, og der er et helt nyt legeområde og 
tre udendørs fitnesspavilloner plus selvfølgelig den omkringlig-
gende plantage, stranden og vandet. 

Renoveringsprojektet har over de sidste fire år kostet 38 milli-
oner kroner.

” Vi får mange positive tilbagemeldinger og 
mange henvendelser fra nye gæster, som har 
hørt godt om de nyrenoverede huse. Med 
topmoderne huse tegner fremtiden lys for 
Dronningens Ferieby, og vi ser frem til at 
kunne hæve belægningsprocenten med 10 
procent i 2015, hvor vi ydermere kan fejre to 
store begivenheder, nemlig H.M. Dronningens 
75 års fødselsdag og 25 års jubilæum i 
Dronningens Ferieby.”
Birthe Stengård Frank, manager
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De frivilliges enorme kreativitet

Rundt i landet  
foregår et hav af frivillige  
aktiviteter for at udbrede  

kendskab til sclerose eller for  
at samle penge ind til forskning.  

Her er tre eksempler, der  
langt fra dækker hele årets  

bredde i ideer og  
aktiviteter.

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

1.000 gæster så på Rap om Kap i Randers 
I Randers afholdes Rap om Kap som en del af Randers Ugen.  
I  løbet af 2014 blev der afholdt Rap om Kap i alt otte gange 
rundt omkring i hele landet. Hver gang blev der sluppet op imod 
3.000 nummererede små, gule plasticænder løs på den lokale å, 
og  alle kunne købe et ANDelsbevis med håbet om at vinde en lil-
le præmie – og samtidig med den gode fornemmelse af at støtte 
Scleroseforeningens arbejde.

225.900 kroner 
er det flotte beløb, som Dorte Flyvbjerg Reis fra lokalafdelingen i 
Esbjerg/Fanø og Tanja Lillerøj fra Eventkokken fik samlet ind ved 
en gourmetmiddag og en auktion i efteråret 2014. 106 gæster, 
der i scleroseforskningens navn betalte 1.500 kroner for at sidde 
til bords. 

”Uanset hvem vi har spurgt, så har de sagt ja til at være med i 
vores projekt, og billetterne blev revet væk. Opbakningen fra lo-
kalområdet har været helt enorm, og det er simpelthen fanta-
stisk at være vidne til,” siger Dorte Flyvbjerg Reis fra lokalafde-
lingen Fanø/Esbjerg.
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120.000 kroner 
Sanne Stenia Andersen fra Vejle satte gang i et yngleprojekt, 
hvor 22 af hendes veninder hver fik en kuvert med 100 kroner, 
som de i løbet af fire måneder skulle få til at yngle. De fik samlet 
lige knap 60.000 kroner ind til forskning i scle rose. Derefter gik 
stafetten videre til Annette Søndergaard, og Sannes start pulje 

på 2.200 kroner blev givet videre til 22 kvinder i Annettes net-
værk. Annette kunne til slut give 25.400 kroner videre til forsk-
ning i sclerose. Stafetten gik videre til Malene West, som drev 
indsamlingen i fire måneder frem mod jul. Ved venner og  families 
hjælp fik hun indsamlet 38.000 kroner. Stafetten er klar til at 
 køre videre i 2015 …
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Medier og kommunikation

 40.000
unikke besøgende om måneden på scleroseforeningen.dk i 2014. 
Tallet landede nogenlunde stabilt på dette. Endnu engang vidner 
det om, at missionen om at gøre scleroseforeningen.dk til Dan-
marks førende videncenter for sclerose lykkedes. 

Siden med sclerose-symptomer er den mest besøgte (efter 
forsiden) med 185.000 sidevisninger på et år – hvilket svarer til 
500 sidevisninger om dagen. 

Scleroseforeningen har gennem de sidste år arbejdet for at 
styrke den differentierede kommunikation med forskellige mål-
grupper ved hjælp af flere kanaler. 

Læs mere på scleroseforeningen.dk

I 2014 har vi set de foreløbige resultater i forhold til at sikre 
differentieret indhold til differentierede brugere på forskellige 
kanaler. Facebook-likes rundede i 2014 5.000, og på Kys farvel-
kampagne-siden rundede likes-tallet 7.000.

Omtaler i eksterne medier rundede 4.000. Det er 50 procents 
stigning. I 2014 ændrede vi antallet af bladudgivelser fra seks til 
fire. Dette var også som en del af strategien om at formidle 
mindst den samme mængde, men på flere kanaler. 

” Kigger man over vores samlede udtryk på 
de mange medieplatforme, er vi kommet et 
langt stykke vej. Vi kan endnu blive bedre til 
at målrette budskaber og styrke foreningens 
politiske arbejde, og der er stadig 
et par digitale landvindinger, 
vi mangler, men set over en 
årrække kan disse besøgs- 
og læsertal ses som, at vi er 
på rette vej i forhold til at 
differentiere kommuni-
kationen og tænke mere i 
modtagere og relevante 
budskaber.”
 Peter Palitzsch Christensen, 
kommunikationschef
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Kampagner

 2.340.696
kroner blev der samlet ind ved kampagnen Kys Sclerose Farvel 
2014. I omegnen af 10.000 indsamlingsbøsser fyldte op i hele lan-
det i butikker, og da de blev tømt, gemte de på 1.301.368 kroner.

Derudover var der stegkoder, virksomhedssamarbejder, salg af 
merchandise, lokale events på World MS day og sms-donationer.

Scleroseforeningen havde i 2014 et samarbejde med Aller-
mediet Femina, der sikrede en række omtaler og gav Kys Sclero-
se Farvel en uvurderlig platform til Feminas kvindeløb i hele lan-
det. I forbindelse med disse løb valgte en lang 
række løbende kvinder at samle penge 
ind til forskning. Det resulterede i 
230.000 kroner. 

Udover hele det ganske land 
fyldte kampagnen med lokale til-
tag, medieomtaler, løb, events og 
især på Facebook. 

 576.363
kroner blev indsamlet ved Scleroseforeningens nye event 
 Cykelnerven i 2014. 55 cykelentusiaster besteg 3 bjergetaper i 
Pyrenæerne fra årets Tour de France på cykel. Inden de tre dage 
i juni i Frankrig lå måneders træning på de danske landeveje. Og 
måneders indsamling. Som deltager på Cykelnerven forpligter 
man sig til at indsamle et beløb til forskning i sclerose via spon-
sorer og donationer. Under hele turen i juni filmede TV2 alle 
strabadserne og brugte dem senere som klip under dækningen 
af Tour de France. 

Rytterne, sponsorerne, virksomhederne og kampagnens 
 ambassadører bakkede alle op om Cykelnerven. 

”Beløbet er flot, men vi satser på at få endnu flere ryttere og 
flere penge til forskning i sclerose næste år,” sagde marketing-
chef Ann Leistiko efter Cykelnerven 2014. 

Læs mere på www.kyssclerosefarvel.dk og www.cykelnerven.dk
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REGNSKAB 2014

Resultatopgørelse

1.000 kr. 2014 2013

Indtægtsskabende virksomhed
Indsamlede offentlige midler 4.324 4.397
Indsamlede private midler 52.806 46.645

Indtægter ved indtægtsskabende 
virksomhed i alt 57.130 51.042

Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed -8.298 -6.932
Resultat af indtægtsskabende virksomhed 48.832 44.110

Øvrige indtægter
Resultat af udlejning af ejendomme m.v. 5.599 6.082

Finansielle indtægter, renter, udbytter 
og kursgevinst 2.928 1.999

Finansielle udgifter, renter og  kurstab -2 -680
Nettoindtægter i alt 57.357 51.511

Forenings- og fælles administrationsudgifter -6.923 -7.014

Ændring af hensættelse klausulerede  
bidrag og arvebeløb -735 281

Resultat til anvendelse til 
Scleroseforeningens formål 49.699 44.778

Anvendt til
Forskning -12.071 -11.180
Patienthjælp -28.386 -25.823
Kendskab -11.315 -11.037
Anvendelse i alt -51.772 -48.040
Årets resultat 2.073 3.262

Årets resultat -2.073 -3.262
I alt 2.073 3.262

Balance pr. 31.12.2014

1.000 kr. 2014 2013

AKTIVER
Grunde og bygninger  14.581 14.891
Materielle anlægsaktiver i alt 14.581 14.891

Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå 900 900
Finansielle anlægsaktiver i alt 900 900
Anlægsaktiver i alt 15.481 15.791

Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg 3.053 1.276
Værdipapirer 75.390 76.814
Likvide beholdninger 3.148 2.974
Omsætningsaktiver i alt 81.591 81.064
Aktiver i alt 97.072 96.855

1.000 kr. 2014 2013

PASSIVER
Henlæggelser 39.165 39.165
Kursreguleringsfond 13.229 11.725
Overført resultat 16.046 19.623
Egenkapital i alt 68.440 70.513
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. 10.301 8.876
Ikke anvendte forsknings- og andre bevillinger 10.660 10.031

Klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål 
m.v 7.190 6.456

Mellemregning med Sclerosehospitalerne i Danmark 
og Dronningens Ferieby i Grenå 480 979

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 28.632 26.342

Gældsforpligtelser i alt 28.632 26.342
Passiver i alt 97.072 96.855

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

5 års hoved- og nøgletal

2014  2013 2012 2011 2010

Nettoresultat af indtægtsskabende virksomhed 48.832 44.110 49.123 47.291 45.582
Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål                              49.699 44.778 51.066 45.880 45.566

Årets anvendelse efter formålet
Forskning                                                                               12.071 11.180 11.629 13.616 12.471
Patienthjælp                                                                         28.386 25.823 24.437 23.100 23.119
Information                                                                                  11.315 11.037 11.196 8.942 9.048
                         51.772 48.040 47.262 45.658 44.638
 
Resultat, anvendes i efterfølgende år/ anvendt af resultat i tidligere år 2.073 3.262 3.804 222 2.523
                                               
Egenkapital ultimo regnskabsåret 68.440 70.513 73.775 69.971 69.749
 
Sikkerhedsfaktor (Egenkapital ultimo/årets udgifter) 1,02 1,14 1,12 1,11 1,07
Soliditetsgrad (Egenkapital ultimo i forhold til aktiver) 71% 73% 72% 75% 68%
 

Medarbejdere, gennemsnitligt helårsansatte 53 52 50 48 48

   Heraf projektansatte 2 2 3 1 2

Helårs kontingentbetalende medlemmer 29.342 30.864 30.954 31.665 32.490
 
Samlede antal medlemmer                                                          55.750 57.637 61.163 64.640 62.290
   Heraf registrerede medlemmer                                                 31.673 31.690 32.275 33.373 34.333
   Heraf støttemedlemmer                                                          24.077 25.947 28.888 31.267 27.957

10,3%

18%

36,4%

24,3%

17,8%

11,6%

7%

2,9%

42,4%

16,9%

12,4%
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Forskning

Bidrag

Arv
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kontingenter

Indsamlinger

Tips- og 
lottomidler
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indtægter
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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 ferieby. Foreningen har 47 lokalafdelinger, 

ca. 800 frivillige og over 55.000 medlemmer og bidragydere. 

Alle Scleroseforeningens aktiviteter i 2014  
kunne kun lade sige gøre takket være  
den værdifulde støtte og opbakning fra 

• 34 testatorer

• 62 fonde og legater

• 31.673 medlemmer

• 24.077 bidragydere og støttemedlemmer

• 1 hold ambassadører

• 9.000 butikker og virksomheder

• 800 frivillige

• 65 medarbejdere

Tusinde tak for hjælpen!
Hver og en har været med til at gøre en forskel 
for mennesker med sclerose og deres familier.

Scleroseforeningen

Mosedalvej 15

2500 Valby

Telefon 36 46 36 46

info@scleroseforeningen.dk

www.scleroseforeningen.dk
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