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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, Malene Kappen-Kriiger, næstformand, Henrik Hviid Klæbel kasserer IWÆTSSEHENRIK MENS'JENS HOLST'JETTE ĴUW 
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 2016 for 
Scleroseforeni ngen. 

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 5. april 2017 

Hovedbestyrelse 

Dirigent 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til Scleroseforeningens delegeretforsamling 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Scleroseforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er ̂ gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (lESBA's 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at søre 
dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

» Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

® Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner 
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan 
fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede^ præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 5. april 2017 

""" ̂  skab 

Statsautoriseret revisor 



s ARL HUVEB- OG NØGLETAL 

Nettoresultat af indtægtsskabende 
virksomhed 
Resultat til anvendelse til 
Scleroseforeningens formål 

Årets anvendelse efter formålet 
Forskning 
Patienthjælp 
Kendskab 

Resultat, anvendes i efterfølgende år/ 
anvendt af resultat i tidligere år 

Egenkapital ultimo regnskabsåret 

2016 

53.677 

59.581 

12.453 
25.487 
9.025 

46.965 

12.616 

82.709 

2015 

47.584 

47.144 

12.900 
23.433 
9.158 

45.491 

1.653 

70.093 

2014 

48.832 

49.699 

12.071 
28.386 
11.315 
51.772 

2013 

44.110 

11.180 
25.823 
11.037 

48.040 

-2.073 -3.262 

68.440 70.513 

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

2012 

49.123 

44.778 51.066 

11.629 
24.437 
11.196 

47.262 

3.804 

73.775 

Sikkerhedsfaktor 1,31 1,17 1,02 1,14 1,12 
(Egenkapital ultimo/årets udgifter) 

1,14 1,12 

Soliditetsgrad 67,6% 72,5% 71% 73% 72% 
(Egenkapital ultimo i forhold til aktiver) 

72% 

Medarbejdere, gennemsnitligt helårsansatte 55 51 53 52 50 
Heraf projektansatte 4 2 2 2 3 
Samlede antal medlemmer og støtter 56.642 58.614 60.802 64.360 68.661 

Heraf registrerede medlemmer 34.432 36.526 40.074 43.512 43.996 
Heraf registrerede bidragsydere 22.210 22.088 20.728 20.848 24.665 

19,7% 21,5% 18,0% 18,0% 17,7% 
40,3% 39,0% 42,4% 41,7% 37,2% 
14,3% 15,3% 16,9% 17,8% 17,0% 
14,3% 12,8% 12,4% 11,2% 17,1% 
11,4% 11,4% 10,3% 11,3% 11,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Indtægter 2012 - 2016, beløb i t.kr. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tips- og lottomidler/projektstøtte 
Arvebeløb 

-Indsamlinger og salgsindtægter m.v. 

Medlemskontingenter 
Bidrag 
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LEDELSESBERETNING 

Ledelsesberetning 2016 
2016 har været et år, hvor meget ligner tidligere år, men også et år med helt nye tiltag. 
Scleroseforeningen har stadig en sund økonomi med mere end 56.600 medlemmer og bidragydere. Det 
giver ikke bare foreningen mulighed for at yde støtte til patienthjælp og forskningen, det giver også 
lydhørhed hos beslutningstagerne. Det er helt centralt for foreningen at have en stor folkelig opbakning. 
Det er svært at skaffe nye støttemedlemmer, og for at opretholde det høje indtægtsniveau, skal 
foreningen finde nye veje til at indsamle penge. Derfor arbejder foreningen hele tiden på at udvikle nye 
støttekoncepter, og det er også i 2016 lykkedes at etablere nye veje til at samle midler ind på. 

Struktur 
2016 bød på en ny struktur, som blev vedtaget i 2015, og foreningens første elektroniske valg med 
stemmeret for alle medlemmer blev afholdt. Ændringerne åbner blandt andet op for mere direkte valg 
og for en bredere kreds af personer, der kan vælges til frivillige poster i foreningen. Den vigtigste grund 
til at ændre strukturen var ønsket om at gøre foreningen mere demokratisk ved at give flere medlemmer 
mulighed for at stille op - og for at stemme. Ved Delegeretmødet i november 2016 blev der valgt nye 
udvalgsmedlemmer og en ny hovedbestyrelse. Det bliver spændende at følge den demokratiske proces i 
fremtiden. 

Indsamlingsaktiviteter 
Cykelnerven er blevet et flagskib for foreningen. I 2016 var 250 ryttere af sted og indsamlede penge til 
forskning i sclerose og skabte synlighed for sagen. Det er 100 flere end året før og 200 flere end ved da 
Cykelnerven løb af stablen første gang i 2014. Nettoindtægten på Cykelnerven rundede i år 2,5 mio. kr. 
På rekordtid er Cykelnerven blevet et kendt brand, og cykelnerven har sat sclerose på dagsordenen og 
har været på TV2 og i mange landsdækkende og lokale medier. 
Kys Sclerose Farvel-kampagnen kørte igen i 2016 med nye aktiviteter og med nye ambassadører. Som 
noget nyt var der i januar koblet en international del på. Det var et pilot-forsøg, men det forventes, at 
der er et potentiale til, at det kan vokse med årene. En del af KYS-kampagnen er butiksindsamlingen -
og efter flere år, hvor det har været svært at samle det samme ind som året før, er der i år en positiv 
udvikling: Butiksindsamlingen har i 2016 på landsplan indsamlet 1,3 mio. kr., og i alle regioner er der 
samlet flere penge ind end i 2015. 
Legater og fonde fylder stadig meget på indtægtssiden. I 2016 udgjorde de tilsammen 9 procent af de 
samlede indtægter. Indtægter fra arv og testamenter udgjorde i 2016 17,3 mio. kr., hvilket udgør hele 
28 procent. I 2016 bidrog faste bidragydere til foreningen med 15,2 mio. kr. 
Den 11. september 2016 gennemførte Scleroseforeningen sammen med Gigtforeningen for første gang 
en husstandsindsamling i de to regioner Hovedstaden og Midtjylland. Formålet var at samle penge ind til 
forskning, og det endelige resultat blev på 3,8 mio. kr. Indsamlingen var den første i en 3-årig 
prøveordning, og den gentages i 2017. 
2016 var også året, hvor Scleroseforeningen gennemførte et stort lotteri til fordel for forskning. Resultat 
for foreningens nye indsamlingstiltag ved et lotteri blev bedre end forventet, og der blev indsamlet mere 
end 0,8 mio. kr. til forskning. 

Kendskab og politisk arbejde 
Foreningen har igen sat fokus på en række politiske mærkesager. Der er massive problemer med 
retssikkerheden i forhold til kommunernes forvaltning af sociallovgivningen. Det er noget, som berører 
rigtigt mange af vores medlemmer, som er helt afhængige af de afgørelser, som træffes af kommunerne. 
De afgørelser må ikke alene styres af kommunernes økonomi, men skal styres af behovet for hjælp. 
Foreningen er meget synlig både i medierne og hos politikerne på dette område, og foreningen oplever 
en lydhørhed over vores synspunkter. Det er derfor meget positivt, at Folketinget i maj vedtog et forslag 
om opsættende virkning i ankesager. 
I 2016 har der igen været diskussion om de stigende udgifter til medicin. Debatten skal nuanceres ved 
også at se på, hvad medicinen betyder for dem, der får den. For mange af vores medlemmer betyder 
medicinen, at de kan leve et liv med adgang til arbejdsmarkedet, større selvhjulpenhed og i det hele 
taget et værdigt liv. 
En anden sag, der har fyldt meget, er sagen om cannabis til medicinsk brug. Sagen har fyldt meget i 
mange år for mange af vores medlemmer og for foreningens politiske arbejde. Og i oktober blev det 
vedtaget at åbne op for det, og der blev fundet penge til en forsøgsordning. Det er en stor landvinding 
for foreningen. 
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Kortlægningen af scleroseområdet og synliggørelsen af de lange ventetider på Sclerosehospitalerne har 
fyldt meget i en lang perioder og samme dag, som forsøgsordningen til cannabis blev vedtaget, fik 
Sclerosehospitalerne igen tildelt midler fra satspuljen. I alt 27 mio. kr. er blevet bevilget til periode 
2017-2019. Derudover lykkedes det at få afsat 6 mio. kr. fra satspuljen til pilotprojekter i samarbejdet 
mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne. 

Patienthjælp 
Et af de hovedformål, som medlemmer og bidragydere er med til at støtte, 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 
havde 796 personer til samtaler i 2016. Det giver 2.699 årlige sessioner, mens socialrådgiverne det 
seneste år havde mere end 6000 henvendelser. 
Scleroseforeningen er lokalt forankret med 47 lokalafdelinger, der laver sociale arrangementer og 
netværksaktiviteter i hele landet. Derudover afholder foreningen kurser for mennesker med sclerose, 
arrangerer temamøder og foredrag og yder økonomisk støtte til bl.a. rejser for mennesker med sclerose, 
hvor der er frivillige hjælpere med. 

Forskning 
Støtte til forskning er også et hovedformål for Scleroseforeningen, og i 2016 støttede foreningen 
forskningsprojekter med 11 mio. kr. 
Foreningen har samlet støttet med ca. 6,3 mio.kr. til den Progressive MS Alliance (over 6 år). Baggrunden 
er, at Alliancen har samlet de bedste eksperter, de bedste forskere og de dygtigste folk med et formål: 
"To end progressive MS". I forbindelse med en større neurologisk konference uddelte Progressive MS 
Alliance i 2016 94 mio. til tre meget lovende forskningsprojekter indenfor behandling af progressiv 
sclerose. Det er mere end 30 mio. kr. til hvert af de 3 projekter - og det er stadig realistisk, at der 
kommer behandlinger på markedet som en udløber af samarbejdet i Alliancen. Desuden støttede 
Scleroseforeningen i 2016 Scleroseregistret med 1,1 mio. kr. Registret er et vigtigt bidrag til dansk 
scleroseforskning. Scleroseforeningen finansierer desuden et professorat på Rigshospitalet. 

Dronningens Ferieby 
Dronningens Ferieby nyder fortsat effekten af den gode omtale af de 44 nyrenoverede feriehuse, og 
belægningsprocenten er øget med 5 procent fra 2015 til 2016. Gæsterne, som anvender Dronningens 
Ferieby, er fortsat overvejende medlemmer af Scleroseforeningen med sclerose, som stod for en stor del 
af opholdene i 2016. Det er et enestående tilbud til foreningens medlemmer og andre med behov for 
feriebyens fokus på tilgængelighed. 

Økonomiske forhold 

Resultat 
I 2016 blev der indsamlet 53,8 mio. kr. til Scleroseforeningens formål mod 47,1 mio. kr. i 2015. Det øgede 
resultat er primært realiseret grundet de mange, som har betænkt Scleroseforeningen ved arv, hvor der 
i 2016 blev modtaget 17,4 mio. kr. mod 11,9 mio. kr. i 2015. Hertil har nye indsamlingsmetoder ved bl.a. 
husstandsindsamling og lotteri forbedret resultatet fra 7,1 mio. kr. i 2015 til 9,6 mio. kr. i 2016. 
De indsamlede midler blev anvendt til formålene, hvoraf 12,5 mio. kr. gik til forskning, 25,5 mio. kr. 
blev anvendt til patienthjælp, og 9 mio. kr. blev anvendt til udbredelse af kendskab. I alt blev 47 mio. 
kr. anvendt til Scleroseforeningens formål. 
2016 blev året, hvor Scleroseforeningen solgte sin sekretariatsbygning på Mosedalvej i Valby, og med det 
realiserede Scleroseforeningen et samlet resultat på 12,6 mio. kr. mod sidste års overskud på 1,7 mio. 
kr. 

Scleroseforeningens administrationsomkostninger er stabile og udgør 11,4 procent i 2016, hvilket også 
var tilfældet i 2015. 

Balance 
Overskuddet i 2016 øger egenkapitalen fra 70,1 mio. kr. i 2015 til 82,7 mio. kr. med udgangen af 2016. 
Scleroseforeningen står med en soliditetsgrad på 68 procent stærkt rustet til at møde foreningens 
driftsforpligtelser mange år fremover. 

Sikkerhedsfaktoren er for 2016 er på 1,31, hvilket angiver antallet af år, foreningen kan drives med 
samme aktivitetsniveau uden indtægter. Dette indikerer ligeledes Scleroseforeningens økonomiske 
stabilitet. 
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Forventet udvikling 
For at fastholde det høje aktivitetsniveau til foreningens formål; forskning, patienthjælp og kendskab vil 
fokus være på at vækste inden for områderne bidrag og indsamlinger for at reducere afhængigheden for 
det svingende niveau på arvemidler. 
Der fortsættes med at skabe nye indtægtskilder og videreudvikle de eksisterende indsamlingsmetoder. I 
2017 vil der igen gennemføres lotteri og samarbejdet med Gigtforeningen omkring den regionale 
husstandsindsamling. 
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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 hertil 
hørende udgifter, øvrige indtægter, faste udgifter samt anvendelsen til forskning, patienthjælp og 
kendskab 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: 

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

Finansielle poster 
Under 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 



|BDO 13 

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 1.000 kr. 2016 2015 

3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

Indtægtsskabende virksomhed 
Indsamlede offentlige midler 5.512 5.649 
Indsamlede private midler 57.220 49.615 

Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt 62.732 55.264 

Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed -9.055 -7.680 

Resultat af indtægtsskabende virksomhed 53.677 47.584 

Øvrige indtægter 
Salg af domicilejendom m.v. 5.737 0 
Resultat af udlejning af ejendomme m.v. 5.880 5.268 
Finansielle indtægter, renter, udbytter og kursgevinst 2.700 2.358 
Finansielle udgifter, renter og kurstab -68 -1.432 

Nettoindtægter i alt 67.926 53.778 

Forenings- og fælles administrationsudgifter -7.200 -6.841 
Ændring af hensættelse klausulerede bidrag og arvebeløb -1.145 207 

Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål 59.581 47.144 

Anvendt til 
Forskning -12.453 -12.900 
Patienthjælp -25.487 -23.433 
Kendskab -9.025 -9.158 

Anvendelse i alt -46.965 -45.491 

Årets resultat 12.616 1.653 

Resu Itatdisponering 

Årets resultat 

I alt 

12.616 

12.616 

1.653 

1.653 

Overføres til overført resultat 
Overføres til/fra kursreguleringsfond 

12.678 
-62 

2.110 
-457 

Disponeret i alt 12.616 1.653 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 

Note 1.000 kr. 2016 2015 

AKTIVER 

10 Grunde og bygninger 9.705 14.581 
Materielle anlægsaktiver i alt 9.705 14.581 

11 Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå 900 900 
Finansielle anlægsaktiver i alt 900 900 

Anlægsaktiver i alt 10.605 15.481 

Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg 2.233 2.517 
Værdipapirer 100.119 74.606 
Likvide beholdninger 9.366 4.011 

Omsætningsaktiver i alt 111.718 81.134 

Aktiver i alt 122.323 96.615 

PASSIVER 

Henlæggelser 39.165 39.165 
Kursreguleringsfond 12.711 12.773 
Overført resultat 30.833 18.155 

12 Egenkapital i alt 82.709 70.093 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. 
Ikke anvendte forsknings- og andre bevillinger 

6 Klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål m.v 
Mellemregning med Sclerosehospitalerne i Danmark og 
Dronningens Ferieby i Grenå 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 

Gældsforpligtelser i alt 

Passiver i alt 

13 Eventualforpligtelser 
14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v. 
15 Lønninger og vederlag m.v. 

9.209 9.863 
22.206 9.564 
8.129 6.984 

70 111 

39.614 26.522 

39.614 26.522 

122.323 96.615 
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1.000 kr. 2016 2015 

1 Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed 

Bruttoindt. Direkte udg. Resultat Resultat 
Offentlige midler 
Momskompensation 1.140 0 1.140 1.481 
Tips- og lottomidler 4.017 0 4.017 4.168 
Offentlig projektstøtte 355 0 355 0 

Offentlige midler i alt 5.512 5.649 

Private midler 
Medlemskontingenter 10.313 -375 9.938 10.102 
Arvebeløb 17.377 -85 17.292 11.863 
Bidrag 22.205 -1.012 21.193 21.182 
Indsamlinger 14.185 -4.600 9.585 7.126 
Salgsindtægter m.v. 490 -128 362 412 

58.370 50.685 

Overført til Dronningens Ferieby 
i Grenå og Sclerosehospitalerne i Danmark -1.150 -1.070 
Private midler i alt 57.220 49.615 

Indtægter ved indtægtsskabende 
virksomhed i alt 62.732 55.264 

Tilskud fra Tips- og Lottopuljen for 2016 på 4.017 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. 

Bidrag mv. fra medicinalindustrien for 2016 på 957 t.kr. er modtaget i overensstemmelse 
med ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, Lægemiddelindustriens etiske regler for 
samarbejde med patientforeninger, Danske Patienters retningslinjer for medlemmers 
samarbejde med medicinalindustrien samt Scleroseforeningens etiske retningslinjer. 
Bidrag mv. fra medicinalindustrien udgør 1,5% af de samlede indtægter. 

Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed 

Personale beskæftiget med indsamlingsopgaver 5.538 4.728 
Kampagneudgifter 3.517 2^952 
Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed i alt 9.055 7.680 

Salg af domicilejendom m.v. 
Salg af Mosedalvej 15, 2500 Valby 25.000 
Regnskabsmæssig nedskreven værdi -4.876 
Honorar og gebyrer -683 
Hensættelse til etablering af nyt sekretariat -13.704 5.737 0 

Resultat af udlejning af ejendomme m.v. 

Huslejeindtægter 7.040 6.995 
Udgifter ved driften, heraf reparation og vedligeholdelse 
2.194 t.kr. -2.818 -2.900 
Administrationshonorar m.v. 1.658 1.173 
Resultat af udlejning af ejendomme m.v. i alt 5.880 5.268 
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NOTER 

1.000 kr. 2016 2015 

Forenings- og fælles administrationsudgifter 

Abonnementer, annoncer og kontingenter m.v. 120 114 
IT-udgifter 279 194 
Elektricitet 18 23 
Forsikringer 15 16 
Forvaltnings- og depotgebyrer 48 110 
Husleje og driftsomkostninger 155 0 
Inventaranskaffelser, vedligeholdelse m.v. 11 35 
Juridisk assistance 49 200 
Kontorartikler, tryksager m.v. 15 17 
Kurser og efteruddannelse 88 51 
Kørsel, mødeudgifter og rejser 391 178 
Lønninger 5.062 5.014 
Mødeomkostninger 309 320 
Personaleomkostninger 158 150 
Porto og fragt 21 40 
Rengøring, vask og polering 41 46 
Revision og regnskabsassistance 223 220 
Anden assistance 145 86 
Telefon 29 23 
Diverse honorar 8 0 
Øvrige udgifter 15 4 

I alt 7.200 6.841 

Klausulerede bidrag og arvebeløb 
til bestemte formål m.v. 

Saldo ved årets begyndelse 6.984 7.191 

Hensættelse af beløb modtaget i regnskabsåret 
til bestemte formål 2.297 980 
Overført fra tidligere hensættelser: 
Til forskning -908 0 
Til patienthjælp -244 -1.187 
Årets ændringer 1.145 -207 

Saldo ved årets slutning 8.129 6.984 

Forskning 

Forskningsprojekter m.v. 10.949 11.566 
Scleroseregisteret 1.102 1.071 
Øvrige udgifter 402 263 

l a i t  1 2 . 4 5 3  1 2 . 9 0 0  
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NOTER 

1.000 kr. 2016 2015 

Patienthjælp 

Direkte hjælp 719 669 
Medlemslegater - Dr. Ferieby 1.060 1.028 
Ferieophold for patienter 515 553 
Scleroselinjen 14 27 
Socialrådgiverordning 4.305 3.694 
Psykologordning 4.663 4.183 
Lægekonsultation 68 79 
Rådgivningspanel 331 394 
Tilskud til drift af scleroseklinik i Århus 318 311 
Konsulentbesøg, kurser m.v. 1.758 2.024 
Tilskud til lokalafdelinger - aktivitetspulje 61 59 
Tilskud til lokalafdelinger 741 617 
Forsikring af frivillige 23 25 
Personale beskæftiget med rådgivning og frivilligt arbejde 5.759 5.640 
Unge panel 488 325 
MS 6t børn 9 12 
Udgifter vedrørende dansk og internationalt 
sam- og udviklingsarbejde 735 913 
Formandsmøder 158 164 
Mødeudgifter i øvrigt 226 141 
Udbetalt klausulerede midler 0 63 
Tilskud Dronningens Ferieby 474 200 
Øvrige udgifter 92 83 
IT og telefoni 983 710 
Personale- og mødeomkostninger 1.099 987 
Husleje og driftsomkostninger 854 418 
Inventar og vedligeholdelse 34 114 

lait 25.487 23.433 

9 Kendskab 

Personale beskæftiget med kommunikationsopgaver 3.249 3.115 
Kommunikationsudvalg 7 45 
Kendskabsanalyse 58 64 
Informatører 132 126 
Kommunikationsstrategi 125 11 
Videnskabsformidler 226 351 
Lev med Sclerose 1.080 1.007 
Redaktionsudgifter 94 174 
Fotos 47 9 
Presseklip 88 68 
Hjemmeside/internet 1.072 1.216 
Pjecer, bøger m.v. 57 156 
Udstillinger 51 29 
Sclerosedag 0 3 

Trp.: 6.286 6.374 
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NOTER 

1.000 kr. 

9 Kendskab, forts. 

Marketi ng / konceptudvi kling 
Testamentemøder 
Folkemøde Bornholm 
Årsberetning 
Diverse 
IT og telefoni 
Personale- og mødeomkostninger 
Husleje og driftsomkostninger 
Inventar og vedligeholdelse 

lait 

2016 2015 

Trp.: 6.286 6.374 

36 668 
0 15 

371 253 
78 98 
98 214 

678 443 
846 725 
609 297 

23 71 

9.025 9.158 

10 Grunde og bygninger 

Sclerose Mosedalvej 
hospitaler i Valby I alt 2016 I alt 2015 

Kostpris ved årets begyndelse 33.151 9.636 42.787 42.787 
Årets tilgang 0 0 0 0 
Årets afgang 0 -9.636 -9.636 0 
Kostpris ved årets slutning 33.151 0 33.151 42.787 

Afskrivninger ved årets begyndelse 23.446 4.760 28.206 28.206 
Årets afgang 0 -4.760 -4.760 0 
Årets afskrivninger 0 0 0 0 
Afskrivninger ved årets slutning 23.446 0 23.446 28.206 
Regnskabsmæssig værdi 9.705 0 9.705 14.581 

Ejendomsværdi 01.10.16 78.250 0 78.250 96.550 

11 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. 
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1.000 kr. 

12 Egenkapital 
Ved årets Årets Ved årets 

begyndelse bevægelser slutning 2015 

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 
12.773 -62 12.711 12.773 
18.155 12.678 30.833 18.155 

70.093 12.616 82.709 70.093 

13 Eventualforpligtelser 

Leasingforpligtelser andrager i alt 101 t.kr. for de kommende 16 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. 

Lejeforpligtelser 
Årlig leje udgør 2.193 t.kr. Lejemålet kan af lejer opsiges med et varsel på 3 måneder 
med udløb 1. august 2018. 

Årlig leje m.v. for lejeaftale indgået i januar 2017 udgør 2.863 t.kr. Lejemålet kan af 
lejer opsiges med et varsel på 6 måneder, dog tidligst 01.07.2027. 

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v. 

Af likvide beholdninger er 1 t.kr. båndlagt til rentenydelse. 
Af værdipapirbeholdningen er nom. 235 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 
l a i t  

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 

2016 2015 

5.229.082 4.742 
5.083.064 5.186 
1.408.124 1.119 

13.346.433 12.740 
4.691.989 4.727 

29.758.692 28.514 

55 51 


