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FORENINGSOPLYSNINGER 

Foreningen 

Scleroseforeningen 
Poul Bundgaards Vej 1, st. 
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-Krijger, næstformand, Henrik Hviid Klæbel, kasserer, 
Dorte Reis, Finn Sellebjerg, Louise Wendt Jensen, Vibeke Kock, Anne Søndergaard Just, Julie Bruun, Ole 
Fredslund, Ole Hækkerup og Mads Bjørnsen. 

Direktion 

Klaus Høm, adm. 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 2018 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 2. april 2019 

Adm. direktør 

Hovedbestyrelse 

z Christian L. Bardenfleth, 
Formapd 

OléFred'slund 

Malene Kappen-Kruger, 
Næstfarmåhd 

Firin Sellebjen 

Anne Søndergaard Just 

Hækkerup u 

lenrik Hviid Klæbel, 
sasserer t 

Louise Wendt Jensen 

Julie Bruun 

Mads Bjørnsen 

Godkendt af delegeretforsamlingen, den / 2019 

Dirigent 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Tit Scleroseforeningens delegeretforsamling 

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Scleroseforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven og ISOBRO'S retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og ISOBRO'S retningslinjer for 
indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 
27.01.2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og 
Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og 
hundevæddemål. 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 gøre 
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, samt standarderne for offentlig revision, jf. BEK nr. 98 af 27.01.2014 
om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og 
Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og 
hundevæddemål, 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. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Børne- og 
Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27.01.2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for 
modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af 
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overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, 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. 

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den 
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forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af de udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning tit væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

København, den 2. april 2019 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 N 

Jens Haugbyrd 
Statsautoriseret revisor 
MftE-nr. mneél61 ' 

V, 

Kim K. Sørensen 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne34483 



5 ÅRS HOVED- OG NØGLETÅL 

Indtægter ved indtægtsskabende 
virksomhed 

TIDLIGERE PRAKSIS 

2014 2015 

NY PRAKSIS 

2016 2017 

48 832 

2018 

47.584 78.386 81.747 83.411 

32.500 
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27.500 
25.000 
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7.500 
5.000 
2.500 

Indtægter 2014 - 2018, beløb I t»kr. 

2014 2015 2016 2017 2018 

•Tips- øg lottomidler/projektstøtte 
Arvebeløb 

-Indsamlinger og salgsindtægter m.v. 

Medlemskontingenter 
Bidrag 

Samlede antal medlemmer og 
bidragsydere 60.802 58.614 56.642 56.592 56.316 

Heraf registrerede medlemmer 40.074 36.526 34.432 33.560 33.244 
Heraf registrerede bidragsydere 20.728 22.088 22.210 23.032 23.072 

Resultat af indtægtsskabende 
virksomhed 49.699 47.144 61.69 5 63.540 61.638 

Administrationsudgifter o.l. -6.923 -6.841 -5.493 -6.025 -5.945 

Finansielle poster, netto 2.926 926 8.369 3.067 -644 

Resultat før formålsbestemte 
aktiviteter 49.699 47.144 64.571 60.582 5 5.049 

Formålsbestemte aktiviteter 
Forskning 12.07i 12.900 12.493 14.842 13.303 
Patienthjælp 28.386 23.433 25.303 28.687 28.666 
Kendskab 11.315 9.158 14.159 15.023 15.712 

51.772 45.491 51.95 5 58.55 2 57.681 

Årets resultat -2.073 1.653 12.616 2.030 -2.632 
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5 ÅRS HOVED- OG NØGLETAL, FORTSÆTTES1 

Anvendelse efter formålet 2014 - 2018, beløb i t.kr. 

30.000 
27.500 
25.000 
22.500 
20.000 
17.500 
15.000 
12.500 
10.000 
7.500 

2014 2015 2016 2017 2018 

Forskning Patienthjælp Kendskab 

TIDLIGERE PRAKSIS NY PRAKSIS 

2014 2015 2016 2017 2018 

Anlægsaktiver 15.481 15.481 10.605 9.705 9.705 
Omsætni ngsaktiver 81.591 81.134 111.718 110.881 110.469 
Aktiver i alt 7.072 96.615 122.323 120.586 120.174 

Bunden og reserveret kapital 52.394 51.938 51.876 53.296 49.724 
Fri egenkapital 16.046 18.155 30.833 31.443 32.383 
Egenkapital i alt 68.440 70.093 82.709 84.739 82.107 
Kortfristede gældsforpligtelser 28.632 26.522 39.614 35.847 38.067 
Passiver i alt 97.072 96.615 122.323 120.586 120.174 

Nøgletal 
Overskudsgrad ved indsamlinger 
Administrationsprocent 
Formålsprocent 

Heraf andel til forskning 
Heraf andel til patienthjælp 
Heraf andel til kendskab 

Konsolideringsprocent 
Sikkerhedsmargin 

(Egenkapital ultimo/årets udgifter) 
Soliditetsgrad 
(Egenkapital ultimo i forhold til aktiver) 
Andel af offentlig finansiering 
Andel af indtægter fra medicinalindustrien 
Gns. antal årsværk 

Heraf projektansatte 

85,5% 86,1% 78,7% 77,7% 73,9% 
10,3% 11,4% 7,0% 7,4% 7,1% 
77,3 75,8 66,3% 71,6% 69,2% 

23,3% 28,4% 24,0% 25,3% 23,1% 
54,8% 51,5% 48,7% 49,0% 49,7% 
21,9% 20,1% 27,3% 25,7% 27,2% 

16,1% 2,5% -3,2% 
1,02 1,17 1,12 1,02 0,96 

70,5% 72,5% 67,6% 70,3% 68,3% 

7,6% 7,5% 6,9% 8,3% 8,2% 
1,2% 1,2% 2,0% 

53 51 55 57 64 
2 2 4 3 8 

1 Scleroseforeningen har valgt at følge det nye eksempelregnskab fra ISOBRO, og har korrigeret 2016, 2017 samt 
2018 til denne opstilling. Ændringen vedrør primært opgørelser fra netto- til bruttotal og at omkostninger så vidt 
muligt skal henføres til de faktiske aktiviteter. 
Nøgletal beregnes for 2016, 2017 samt 2018 ud fra bruttoindtægter i modsætning til tidligere år, hvor der beregnes 
efter samlede omkostninger. 
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LEDELSESBERETNING 

LEDELSESBERETNING 2018 
2018 var på mange måder et godt år for Scleroseforeningen. Foreningen oplever stor lydhørhed hos de 
politiske beslutningstagere og har i 2018 udbygget sin i forvejen store opbakning fra befolkningen, og 
foreningen fik gennembrud i en række af de mærkesager, som foreningen har arbejdet for igennem en 
årrække. Foreningens tilbud til medlemmerne er omfattende og efterspurgte, hvilket både er et udtryk 
for et reelt og stigende behov for bistand og for tiltroen til kvaliteten i foreningens tilbud. 
Begge dele er centrale i forhold til fortsat udvikling af foreningen og i forhold til at sikre de bedste 
mulige vilkår for mennesker med sclerose og deres pårørende i Danmark. 

Formålet for Scleroseforeningen er i dag - som det har været i 60 år - helt overordnet at arbejde for en 
verden uden sclerose. 
De tre hovedformål, der skal føre i den retning er: 1) At sygdommen og dens følgevirkninger udryddes 
(forskning) 2) At sikre mennesker med sclerose og deres pårørende de bedst mulige livsvilkår og et 
optimalt socialt sikkerhedsnet (patientstøtte) 3) At samfundet kender og respekterer mennesker med 
scleroses situation (Kendskab). 

FORSKING 
Scleroseforeningen støttede i 2018 forskning med 13,3 mio. kroner. Foreningen uddelte støtte til 22 
lovende forskningsprojekter. Derudover støttede foreningen den nyetablerede forskningspulje "Bedre 
liv med sclerose", hvor 3 projekter blev støttet. Desuden udvalgte foreningen i 2018 støtte til 5 
projekter, der falder indenfor puljen om forskning i "Kvinder og sclerose". 

Internationalt støtter Scleroseforeningen også forskning. Foreningen støttede igen Progressive MS 
Alliance, der er et internationalt samarbejde, der samler hele verdens forskere om at forske i 
progressiv sclerose. Scleroseforeningen har spillet en central rolle fra Alliancens begyndelse og 
deltager i Alliancens ledelse. 

Foreningens eget kost-projekt, KOSMUS, forløber efter planen. I alt har 430 personer med sclerose 
registreret kost og sygdomstilstand dagligt i gennemsnitligt 51 dage. Det store datasæt behandles nu, 
og de første resultater forventes snart. De første artikler fra kostprojektet er indsendt til et 
videnskabeligt tidsskrift, og projektet er et af de mest omfattende forskningsprojekter om kostens 
betydning for sclerose nogensinde. 

I slutningen af 2018 afsluttede foreningen et forskningsprojekt, der skal undersøge, om såkaldte 
wearables kan hjælpe mennesker med sclerose i hverdagen med sygdommen og i deres møde med 
sundhedsprofessionelle. Projektet viste, at mennesker med sclerose kan have stor gavn af wearables i 
forhold til det daglige liv og at passiv dataopsamling kan være en værdifuld hjælp i den individuelle 
dialog med sundhedsprofessionelle. 

Scleroseregistret blev i 2018 støttet med 571 t. kroner, og registret er et vigtigt bidrag til dansk 
scleroseforskning. Scleroseforeningen har finansieret driften af scleroseregistret siden 1965. Endelig 
støtter foreningen et forskningsprofessorat på Neurocentret Rigshospitalet. 

PATIENTHJÆLP 
En helt central deUf Scleroseforeningens virke er den direkte patientstøtte med tilbud om gratis 
psykolog og socialrådgivning. Foreningen oplever, at medlemmerne har et stigende behov for brug af 
både psykologhjælp og socialrådgivning, hvilket afspejler sig i statistikkerne for 2018. 
Scleroseforeningens psykologhjælp består af 13 deltidsansatte på landsplan og i 2018 har psykologerne 
haft 2.847 sessioner med 900 medlemmer. Foreningens 9 socialrådgivere har i 2018 modtaget knap 
6.000 henvendelser fra medlemmerne. 

Også i 2018 har der været et højt niveau af aktiviteter i Lokalafdelingerne rundt i hele landet. 
Foreningen har 48 lokalafdelinger, der tilbyder faglige og sociale aktiviteter og samtidigt er meget 
aktive i fundraising og lokal opmærksomhedsskabelse sociale netværksaktiviteter. 

Foreningens patientstøtte omfatter derudover kurser, temamøder og foredrag både nationalt og lokalt. 
Desuden uddeler foreningen legater, der sikrer økonomisk støtte til medlemmerne af foreningen. 
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Sclerosehospitalerne 
I 2018 fortsatte det væsentligt øgede aktivitetsniveau, som satspuljebevillingen på ca. 9 mio. om året, 
for arene 2017 til 2019, har givet mulighed for. Bevillingen blev givet til nedbringelse af ventelisterne. 
Den anden satspulje-bevilling på 5,6 mio. til "Projekt styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne 
og kommunerne" gennemføres i perioden fra 2017-19 og er blevet foldet godt ud i løbet af 2018. 
Projektet har til formål at øge kvaliteten af det sammenhængende rehabiliteringsforløb for den 
enkelte patient samt afdække og overkomme barrierer i samarbejdet med det nære sundhedsvæsen. 

Dronningens Ferieby 
For første gang blev der på foranledning af Scleroseforeningen afholdt BørneCamp i uge 27. En uge for 
børn af forældre med sclerose. Formålet var at give børnene et frirum uden "sygdom" i fuldkommen 
børnehøjde. I løbet af en dag var alle 30 pladser booket, og ugen blev en succes fyldt med glade børn, 
sol, strand og et hav af aktiviteter. 

KENDSKAB OG POLITISK ARBEJDE 
I det politiske arbejde har 2018 været et aktivt år for Scleroseforeningen. I marts afholdtes topmøde 
om Sclerose i København. Topmødet omhandlede sager, som foreningen har arbejdet intensivt på i 
flere år, og mødet var med deltagelse af både sundhed- og socialminister og alle partiers 
sundhedspolitiske ordførere. 

I juni 2018 indgik Dansk Folkeparti og Regeringen en aftale om at afsætte knap 40 mio. kr. over en 4-
årig periode til en helhedsplan for scleroseområdet. Fokus i arbejde er manglen på neurologer, en 
fortsat nedbringelse af ventetiderne på Sclerosehospitalerne og en styrket indsats for pårørende og 
familier med en forælder med sclerose. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med den satspulje-
bevillling på 27 mio. kr., som blev givet til at nedbringe ventelisterne på Sclerosehospitalerne for 
perioden 2017-2019. 

På Folkemødet 2018 inviterede foreningen politikere til netværkssejladser. I år havde foreningen 
individuelle møder med 24 politikere fra Folketinget, kommuner og regioner. Foreningen bruger 
Folkemødet som en netværksskabende aktivitet. 

På den politiske og den mediemæssige dagsorden fyldte Medicinsk Cannabis-forsøgsordningen meget i 
2018. Den trådte i kraft d. 1. januar 2018, og Scleroseforeningen følger ordningen tæt og er overordnet 
positive overfor den. 

I foråret 2018 lavede foreningen en kendskabsmåling blandt den danske befolkning. Den viste, at 
Sclerose og Scleroseforeningen har et højt kendskab i befolkningen. Foreningen er placeret som 
nummer 3, når danskerne skal nævne patientforeninger, de kender. Samtidig har foreningen som en 
del af en ny digitale strategi satset kraftigt på at få øget antallet af følgere på sociale medier. Det er 
afgørende for foreningens kendskab og den fremtidige digitale fundraising-indsats. Det er lykkedes i 
2018, hvor eksempelvis antallet af Facebookfølgere er gået fra 12.000 til 50.000, hvilket er det 3. 
højeste antal følgere blandt patientforeninger i Danmark 

INDSAMLINGSAKTIVITETER 
Scleroseforeningen har flere end 56.000 medlemmer og bidragydere, der støtter foreningens arbejde 
økonomisk. Derudover har foreningen en bred palette af indsamlingsaktiviteter, der er nødvendige for 
at kunne opfylde de ambitiøse mål for forskningsstøtte, lokale aktiviteter og patienthjælp. 

YOU RUN er et løb, hvor alle løberne løber for en sag, og 2018 blev et rekordår for Scleroseforeningen. 
Der blev indsamlet 200.000 kroner til forskning i sclerose, hvilket var mere end nogen anden 
organisation. 

MS BIKE Challenge løb af stablen for 2. gang i 2018. 150 deltagere cyklede de 743 kilometer gennem 
Danmark i hold og indsamlede 600.000 kroner til forskning, ligesom MS RUN var et nyt tiltag, der skal 
udvikles i de kommende år. 

Scleroseforeningens flagskibsevent "Cykelnerven" er et koncept, hvor 300 cykelentusiaster cykler i 
franske bjerge og afprøver Tour de France-etaper samtidig med, at de samler penge ind til forskning i 
sclerose. I 2018 gik eventen bedre end nogensinde før. Der blev indsamlet knapt 6 mio. kroner. 
Samtidig genererer eventen en stor mediedækning med lokale og nationale omtaler. 
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Foreningen arrangerer også en butiksindsamling i foråret i samarbejde med en række butikker, hvor 
der opstilles indsamlingsbøsser og sælges merchandise. De sociale medier har i 2018 været en ny og 
stor indsamlingsplatform, hvor foreningens arbejde har modtaget stor støtte. 

Indsamlingerne er foretaget i henhold til tilladelse jf. jr.nr. 14-921-00039, og i overensstemmelse med 
indsamlingsloven og bekendtgørelse om indsamling. 

For tredje gang arrangerede foreningen hus- og gadeindsamling i 2018, og det var for første gang alene 
- uden samarbejde med Gigtforeningen. Det lykkedes at få motiveret foreningen og få sat en 
bevægelse i gang, hvor medlemmerne hvervede indsamlere en-til-en. Kampagnen fik samlet foreningen 
under sloganet "Venner og Familie mod sclerose" - og der var massiv opbakning fra 227 lokale 
indsamlingsledere og lokalafdelingerne i de tre regioner Syd, Midt og Hovedstaden, der løftede en 
enorm opgave. 

Indsamlingen resulterede i 4,2 millioner kroner indsamlet, og derudover skabte foreningen massiv 
medieomtale. 

ØKONOMISKE FORHOLD OG FORVENTET UDVIKLING 
I 2018 blev der i alt indsamlet 83,4 mio. kr. Scleroseforeningens medlemskontingenter udgør 15% af de 
indsamlede midler. Bidragsydere udgør 22%, indsamlinger 28%, arvemidler 15% og offentlig støtte udgør 
8%. Scleroseforeningens spredning af donationer fra bidragsydere, indsamlingsaktiviteter mv. er 
medvirkende til at sikre en sund økonomi. Ikke desto mindre er det herfor fortsat altafgørende at 
foreningens medlemmer, fastebidragsydere, donorer mv. fortsat støtter op om Scleroseforeningens 
formål og indsamlinger. 

Støtten til Scleroseforeningens formål er reduceret med 0,9 mio. kr. fra 58,6 mio. i 2017 til 57,7 mio. i 
2018. 13,3 mio. kr. blev anvendt til forskning, 28,7 mio. kr. blev anvendt til patienthjælp, og 15,7 mio. 
kr. blev anvendt til udbredelse af kendskab. 

Scleroseforeningens administrationsomkostninger udgør 7,1% i 2018, hvilket er et fald på 0,3% i forhold 
til 2017. 

Årets resultat på -2,6 mio. kr. overføres til egenkapitalen som herefter udgør 82,1 mio. kr. 
Scleroseforeningen står med en soliditetsgrad på 68,3% godt rustet til at sikre foreningens 
driftsforpligtelser fremover. 

Forventet udvikling 
I 2019 udvides Scleroseindsamlingen fra at være en hus- og gadeindsamling i 3 regioner til en 
landsindsamling for årene 2019-2021. En anden nyere indsamlingsplatform er Facebook, som fra 1. 
februar 2019 lukker ned for online-donationer, hvilket forventes at påvirke foreningens 
indsamlingspotentiale med ca. 0,5 mio. i 2019. 

Scleroseforeningens aktivitetsniveau til foreningens formål, forskning, patienthjælp og kendskab, 
budgetteres for 2019 som helhed med et underskud på 3,0 mio. kr. Hvilket primært skyldes et 
forventet fald i arveindtægter og et uændret ambitionsniveau. 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på 
bedømmelsen af årsrapporten. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR -31. DECEMBER 

Note 1.000 kr. 2018 2017 

Indtægtsskabende virksomhed 
1 Indsamlede offentlige midler 6.856 6.795 
2 Indsamlede private midler 67.275 65.713 
3 Indtægter ved egen virksomhed 9.280 9.239 

Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt 83.411 81.747 

4 Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed -14.197 -13.928 
5 Udgifter ved egen virksomhed -7.576 -4.279 

Resultat af indtægtsskabende virksomhed 61.638 63.540 

6 Administrationsudgifter o.I. -5.945 -6.025 

Resultat før finansielle poster 55.693 57.515 

7 Finansielle indtægter 2.928 3.069 
8 Finansielle udgifter -3.572 -2 

Resultat før formålsbestemt aktiviteter 55.049 60.582 

9 Forskning -13.303 -14.842 
10 Patienthjælp -28.666 -28.687 
11 Kendskab -15.712 -15.023 

Anvendelse i alt -57.681 -58.552 

Årets resultat -2.632 2.030 

Resultatdisponering 

Årets resultat -2.632 2.030 

1 a,t -2.632 2.030 

Overføres til overført resultat 940 610 
Overføres til/fra kursreguleringsfond -3.572 1.420 

Disponeret i alt -2.632 2.030 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 

Note 

12 

13 

14 

15 
16 
17 
18 

1.000 kr. 2018 2017 

AKTIVER 

Grunde og bygninger 
Materielle anlægsaktiver i alt 

9.705 
9.705 

9.705 
9.705 

Anlægsaktiver i alt 9.705 9.705 

Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg 
Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå 
Mellemregning med Sclerosehospitaleme i Danmark og 
Dronningens Ferieby i Grenå 
Værdipapirer 
Likvide beholdninger 

3.907 
0 

0 
97.467 
9.095 

3.129 
900 

1 
102.617 

4.234 

Omsætningsaktiver i alt 110.469 110.881 

Aktiver i alt 120.174 120.586 

PASSIVER 

Henlæggelser 
Kursreguleringsfond 
Overført resultat 

39.165 
10.559 
32.383 

39.165 
14.131 
31.443 

Egenkapital i alt 82.107 84.739 

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 

11.323 
13.331 
13.171 

242 
38.067 

15.918 
8.714 

11.215 

0 
35.847 

Gældsforpligtelser i alt 38.067 35.847 

Passiver i alt 120.174 120.586 

Eventualforpligtelser 
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v. 
Lønninger og vederlag m.v. 
Pengestrømsopgørelse 
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NOTER 

1.000 kr. 2018 

Indsamlede offentlige midler 

Offentlige midler 
Ikke formålsbestemte tilskud: 
Tips- og lottomidler 
Momskompensation 

Formålsbestemte tilskud: 
Offentlig projektstøtte 
Anvendt formålsbestemte offentlige tilskud fra tidligere år 

Offentlige midler i alt 

Indsamlede private midler 
Ikke formålsbestemte: 
Medlemskontingenter 
Arvebeløb 
Legater 
Bidrag 
Indsamlinger 
Salgsindtægter m.v. 

Formålsbestemte: 
Arv 
Ikke anvendte formålsbestemte arvebeløb, overført til senere år 
Anvendt formålsbestemte arvebeløb, overført fra tidligere år 

Legater 
Ikke anvendte formålsbestemte legater, overført til senere år 
Anvendt formålsbestemte legater, overført fra tidligere år 

Bidrag 
Ikke anvendte formålsbestemte bidrag, overført til senere år 
Anvendt formålsbestemte bidrag, overført fra tidligere år 

Indsamlinger 
Ikke anvendte formålsbestemte indsamlinger, overført til senere i 
Anvendt formålsbestemte indsamlinger, overført fra tidligere år 

Overført til Dronningens Ferieby og Sclerosehospitalerne 

indsamlede private midler i alt 

2017 

4.538 4.486 
1.810 1.309 

508 911 
0 89 

6.856 6.795 

9.794 9.741 
11.995 17.292 
1.977 1.647 

16.960 17.171 
7.418 1.591 

2 8 

338 4.500 
0 -3.855 

391 0 

1.895 3.857 
-588 -908 
721 808 

1.396 331 
-434 0 

21 0 

17.610 13.878 
-3.208 -829 
1.141 1.609 

-154 -1.128 

67.275 65.713 

Tilskud fra Tips- og Lottopuljen for 2018 pa 4.538 t.kr. er anvendt i overensstemmelse 
med foreningens formål og til arbejde på det sociale område i form af generel 
interessevaretagelse og konkret støtte. 

Bidrag mv. fra medicinalindustrien for 2018 på 1.708 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 2% af de samlede indtægter. 
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NOTER 

1.000 kr. 2018 2017 

3 Indtægter ved egen virksomhed 

Huslejeindtægter 6.838 6.975 
Salg af tjenesteydelser 2.442 2.264 
Indtægter ved egen virksomhed I alt 9.280 9.239 

4 Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter 

Medlemskontingenter 294 269 
Arvebeløb 74 7 
Bidrag 1.067 992 
Indsamlinger 3.579 3,721 
Kampagneudgifter 620 2.107 
Telemarketing 68 0 
Telemarketing lønninger 643 0 
Personaleudgifter - lønninger 6.352 5.405 
Feriepengeregulering og sociale ydelser 95 131 
Øvrige personaleudgifter -194 236 
IT og telefoni 685 457 
Kontorhold mv. 914 340 
Personaleudgifter dækket af samarbejder mv. 0 -237 
Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt 14.197 13.928 

5 Udgifter ved egen virksomhed 

Drift af udlejningsejendomme 5.996 2.435 
Personaleudgifter - lønninger 1.329 1.632 
Øvrige udgifter 251 212 
Udgifter ved egen virksomhed i alt 7.576 4.279 

6 Administrationsudgifter o.l. 

Forvaltning og depotgebyrer 103 79 
Juridisk assistance 94 81 
Revision og regnskabsassistance 228 228 
Anden assistance 190 186 
Kurser og efteruddannelse - personale 37 86 
Kørsel, mødeudgifter, rejser 169 209 
Mødeudgifter i øvrigt 158 153 
Husleje og driftsudgifter 424 544 
Inventaranskaffelser og vedligehold 244 100 
Lønninger, pensionsbidrag m.v. 3.792 3.762 
Feriepengeregulering og sociale ydelser 47 98 
Personaleudgifter 66 76 
It og telefoni 343 343 
Diverse honorar 13 0 
Kontorhold m.v. 37 80 
Administrationsudgifter o.l. i alt 5.945 6.025 
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NOTER 

1.000 kr. 2018 2017 

Finansielle indtægter 

Indtægter af værdipapirer 2.928 1.649 
Dagsværdiregulering af værdipapirer o.l. o 1.420 
Finansielle indtægter i alt 2.928 3.069 

Finansielle udgifter 

Renteudgifter 0 2 
Dagsværdiregulering af værdipapirer o.l. 3.572 0 
Finansielle udgifter i alt 3.572 2 

Forskning 

Forskningsprojekter m.v. 10.754 11.721 
Lønninger 1.483 ^95 
Scleroseregisteret 571 1.483 
Øvrige udgifter 495 '443 
'a ' t  13.303 14.842 



1.000 kr. 2018 2017 

Patienthjælp 

Direkte hjælp 594 821 
Medlemslegater - Ferieophold i Dronningens Ferieby 1.124 1.103 
Ferieophold 895 516 
Scteroselinjen -5 12 
Socialrådgiverordning - lønninger 3.298 3.627 
Socialrådgiverordning i øvrigt 425 609 
Psykologordning - lønninger 4.842 4.683 
Psykologordning i øvrigt -84 563 
Scleroseklinik i Århus - lønninger 271 266 
Lægekonsultation - lønninger 71 70 
Forskning Et dokumentation lønninger 1.634 1.125 
Forskning & dokumentation i øvrigt 211 930 
Organisationskonsulenter - lønninger 2.976 2.422 
Personale for rådgivning og frivilligt arbejde - lønninger 3.332 2.538 
Feriepengeregulering og sociale ydelser 219 269 
Kurser, konsulentbesøg m.v. 1.448 1.713 
Tilskud til lokalafdelinger - aktivitetspulje 38 290 
Tilskud til lokalafdelinger 821 728 
Forsikring af frivillige 23 22 
Sundheds- og handicapudvalget 126 58 
Politisk udvalg 151 300 
Lokalafdelingsudvalg 141 125 
Unge udvalg 329 349 
MS & børn 32 8 
Udgifter vedrørende dansk og internationalt 

8 

sam- og udviklingsarbejde 893 729 
Formands og regionsmøder 287 239 
Mødeudgifter i øvrigt 31 22 
Tilskud Dronningens Ferieby 0 1.045 
Øvrige udgifter 18 55 
Personale- og mødeudgifter 866 828 
IT og telefoni 1.569 949 
Kontorhold 2.090 1.673 
I alt 28.666 28.687 

Kendskab 

Kendskab - lønninger 3.298 3.727 
Markedsføring - lønninger 1.646 1.292 
Markedsføring i øvrigt 3.751 4.248 
Feriepengeregulering og sociale ydelser 79 74 
Kendskabsanalyse 70 0 
Informatører 190 152 
Kommunikationsstrategi 493 125 
Lev med Sclerose 1.450 1.024 
Redaktionsudgifter 385 256 
Fotos 64 172 

Trp.: 11.426 11.070 



NOTER 

1.000 kr. 

11 Kendskab, forts. 

Presseklip 
Hjemmeside m.m. 
Pjecer, bøger m.v. 
Udstillinger 
Annoncer 
Testamentekampagner 
Folkemøde Bornholm 
Årsberetning 
Diverse 
Personale- og mødeudgifter 
IT og telefoni 
Kontorhold 
I alt 

12 Grunde og bygninger 

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

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

Ejendomsværdi 01.10.18 

2018 2017 

Trp.: 11.426 11.070 

79 77 
1.661 1.973 

113 272 
66 26 
92 84 
81 56 

260 215 
29 69 
97 157 

466 272 
576 264 
766 488 

15.712 15.023 

33.151 33.151 
0 0 
0 0 

33.151 33.151 

23.446 23.446 
0 0 
0 0 

23.446 23.446 
9.705 9.705 

78.250 78.250 



1.000 kr. 2018 2017 

Egenkapital 
Ved årets Årets Ved årets 

begyndelse bevægelser slutning 2017 

Henlæggelser til 
Forskning 21.000 0 21.000 21.000 
Patienthjælp 10.915 0 10.915 10.915 
Kendskab 6.800 0 6.800 6.800 
Ejendommens vedligeholdelse 450 0 450 450 
1 alt henlæggelser 39.165 0 39.165 39.165 
Kursreguleri ngsf ond 14.131 -3.572 10.559 14.131 
Overført resultat 31.443 940 32.383 31.443 
1 alt egenkapital 84.739 -2.632 82.107 84.739 

Klausulerede bidrag og arvebeløb 
til bestemte formål m.v. 

Saldo ved årets begyndelse 11.215 8.129 

Hensættelse af beløb modtaget i regnskabsåret 
til bestemte formål: 

tilforskning 3.831 1.577 
til patienthjælp 399 4.015 

Overført fra tidligere hensættelser: 
Tilforskning -1.862 -2.226 
Til patienthjælp -412 -280 
Årets ændringer 1.956 

Saldo ved årets slutning 13.171 

3.086 

11.215 

Eventualforpligtelser 

Leasingforpligtelser andrager i alt 270 t.kr. for de kommende 41 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 m.v. for huslejeaftale udgør 2.964 t.kr. Lejemålet kan af lejer opsiges med et 
varsel på 6 måneder, dog tidligst 01.07.2027. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v. 

Af værdipapirbeholdningen er nom. 202 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 ikke er stillet til rådighed. I ejendommen matr.nr. 
2 h Siim by, Dover er tinglyst ejerpantebrev på 10.870 t.kr., der ikke er stillet til 
sikkerhed. 
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NOTER 

17 Lønninger og vederlag m.v. 

Lønninger og vederlag m.v. fordeler sig således: 
Løn 
Pension 
Sociale ydelser 
Lønninger m.v. i alt 

Lønninger m.v. overført til: 
Indtægtsskabende aktiviteter 
Indsamling telemarketing 
Egen virksomhed 
Administration 
Forskning 
Patienthjælp: 
- Organisationskonsulenter 
- Socialrådgivere 
- Psykologer 
- Forskning & Dokumentation 
- Scleroseklinikker 
- Læger 
- Rejser/legater/rådgivningspanel/patienthjælp m.v. 

Kendskab 
- Kendskab 
- Markedsføring 

Feriepengeregulering 
Sociale ydelser 
I alt 
Heraf vederlag til: 
Direktion 
Hovedbestyrelse 

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 
• heraf projektansatte 

18 Pengestrømsopgørelse {1.000 kr.) 

Resultat af indtægtsskabende aktiviteter 
Stigning i tilgodehavender 
Indfrielse af lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå 
Stigning i leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. 
Fald i ikke anvendte forsknings- og andre bevillinger 
Stigning i klausulerede bidrag og arvbeløb 
til bestemte formål m.v. 
Stigning i mellemregning med Sclerosehospitalerne og 
Dronningens Ferieby i Grenå 
Udgifter ved formålsbestemte aktiviteter 
Udgifter til administration 

Pengestrømme fra formålsbestemte driftsaktiviteter 

Finansielle indtægter, renter, udbytter og kursgevinst 
Afgang af værdipapirer 

Årets pengestrøm 

Likvide beholdninger primo 

Likvide beholdninger ultimo 9.095 4.234 

2018 2017 

30.134 27.318 
4.925 4.658 

365 383 
35.424 32.359 

6.352 5.405 
643 0 

1.329 1.632 
3.792 3.762 
1.483 1.195 

2.976 2.422 
3.298 3.627 
4.842 4.683 
1.634 1.125 

271 266 
71 70 

3.332 2.538 

3.298 3.727 
1.646 1.292 

92 232 
365 383 

35.424 32.359 

1.552 1.481 
0 0 

64 57 
8 3 

61.638 63.540 
-778 -896 
900 0 

2.627 6.639 
-2.605 -13.492 

1.956 3.086 

242 0 
57.681 -58.552 
-5.945 -6.025 

354 -5.700 

-643 1.649 
5.150 -1.081 

4.861 5.132 

4.234 9.366 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A, samt de 
tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold, og ISOBROs retningslinjer for indsamlingsorganisationers 
regnskabsaflæggelse. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Følgende oversigt viser hvordan Scleroseforeningen anvender ISOBROs retningslinjer: 

Følger 
Følger 
ikke 

Regnskabsopstilling X 

Momskompensation X 

Indregning af kursgevinster og • tab i 
resultatopgørelsen X 

Resultatdisponering X 

Lønnote og oplysning om løn til direktion X 

Indregning af ejendomme og afskrivning 
herpå 

X 

Indregning af 
varebeholdninger X 

Indregning af andre anlæg, driftsmateriel 
og inventar etc. X 

Egenkapitalen og posterne heri X 

Udarbejdelse af pengestrømsopgørelse X 

Opgørelse af administrationsprocent 
og øvrige nøgletal X 

Henføring af fælles og andre poster til de enkelte funktioner og aktiviteter foretages for fælles 
personaleomkostninger med basis i funktionsbeskrivelser for de enkelte medarbejdere og herved afledt 
vurderet ressourceanvendelse. Administrationsudgifter omfatter herefter de omkostninger, som ikke kan 
henføres til specifikke funktioner og aktiviteter. 
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ISOBROs vejledende retningslinjer foreskriver at optage varebeholdninger til kostpris. Dette har 
Scleroseforeningen valgt ikke at følge. Ud fra et forsigtighedsprincip bliver varer og artikler, der er indkøbt til 
videresalg, udgiftsført på erhvervelsestidspunktet og udgiftsføres således uafhængigt af salgets forløb. Det 
anvendte princip vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på foreningens økonomiske stilling. 

Endvidere foreskriver ISOBROs vejledende retningslinjer, at der aktiveres og afskrives på anlægsaktiver 
anskaffet til anvendelse til såvel formålsbestemte aktiviteter som andre anlæg, driftsmateriel, inventar og IT 
m.v. Dette begrundes i, at anskaffelser og udstyr til bl.a. forskningsprojekter ofte forældes hurtigt eller afløses 
af teknisk set nyere udstyr. Andre anlæg, driftsmateriel, inventar og IT m.v. har tillige relativ kort brugstid. 
Scleroseforeningen har derfor som hidtil af forsigtighedshensyn valgt at udgiftsføre anskaffelser på 
erhvervelsestidspunktet. Det anvendte princip vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på foreningens 
økonomiske stilling. 

Scleroseforeningen har som hidtil valgt at være aben og at oplyse detailjeret om de enkelte omkostninger i 
noterne, idet man herved udviser gennemsigtighed. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver og forpligtelser 
Aktiver er værdier ejet af foreningen eller beløb foreningen har tilgode. Det kan være kontanter og 
bankindeståender, kort- og langfristede værdipapirer, grunde og bygninger. Beløb som foreningen har tilgode 
er typisk andre tilgodehavender, hvor betaling først modtages efter balancedagen. Tilgodehavende beløb er 
også bindende tilsagn om tilskud, arv eller gaver, som er modtaget fra tredjemand inden balancedagen, men 
som først indbetales efter balancedagen, og betalte omkostninger inden balancedagen, som vedrører perioden 
efter balancedagen, f.eks. husleje. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå foreningen, og 
det enkelte aktivs værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser er beløb, som foreningen skylder til andre, f.eks. kreditorer, skyldige bevillinger til videnskabeligt 
arbejde, feriepengeforpligtelse, skyldig A-skat mv. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen, som 
følge af en tidligere begivenhed, har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

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

Indtægter og udgifter 
Indtægter er beløb, som har forøget foreningens egenkapital, dvs. værdien af transaktioner, begivenheder og 
lignende, der har forøget foreningens nettoaktiver. Eksempler på indtægter er donationer i form af arv og 
gaver, kontingentbetalinger fra medlemmer, diverse finansielle indtægter mv. og tilskud fra offentlige 
myndigheder. 
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Udgifter er beløb, som er forbrugt af foreningen og dermed har formindsket foreningens egenkapital, dvs. 
værdien af transaktioner, begivenheder og lignende, der har formindsket foreningens nettoaktiver. Der er 
eksempelvis tal om udgifter er løn til medarbejdere og udgifter til formålsbestemte aktiviteter og lignende. I 
udgifterne indgår også årlige afskrivninger på foreningens materielle anlægsaktiver i form af bygninger og 
anlæg. 

1 resultatopgørelsen indregnes indtægter som hovedregel i takt med, at de indtjenes, mens udgifter indregnes 
med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Indregningen sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 
nedenfor. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 
Foreningens indtægter omfatter kontingenter, donationer i form af arve- og gavebeløb, indsamlinger og 
lignende, omsætning fra øvrige arrangementer samt omsætning fra salg af varer og ydelser samt øvrigt salg af 
varer blandt andet på foreningens hjemmeside. 

Arv og testamentariske gaver 
Arv og testamentariske gaver indtægtsføres i takt med modtagelsen af beløbene, under hensyntagen til en 
vurdering af hvorvidt der i den enkelte situation kan være aktuel risiko for tilbageførsel. Arvebeløb og 
testamentariske gaver, som afventer et konkret forsknings- eller andet projekt, præsenteres som Klausulerede 
arvebeløb til bestemte formål som en del af regnskabsposten kortfristede gældforpligtelser. 

Medlemsbidrag, bidrag fra fonde samt øvrige gaver og tilskud 
Medlemsbidrag, bidrag fra fonde, gaver og tilskud indtægtsføres på modtagelsestidspunktet. Bidrag fra erhverv, 
herunder individuelle kontingenter betalt af virksomheder, indtægtsføres på faktureringstids-punktet. 

Modtagne tilskud 
Modtagne tilskud til konkrete forskningsprojekter indtægtsføres i takt med at tilskuddene anvendes. 

Indsamlinger og lotterier 
Indtægter fra indsamlinger og lotterier indregnes i resultatopgørelsen i den periode indsamlingen eller lotteriet 
vedrører. 

Salg af varer og andre ydelser, herunder indtægter fra egen virksomhed 
Indtægter ved salg af varer og andre ydelser mv., indregnes i resultatopgørelsen på faktureringstidspunktet. 

Offentlige tilskud 
Offentlige tilskud indtægtsføres, når foreningen har erhvervet ret til beløbet. 

Momskompensation mv. 
Indtægter ved momskompensation mv. udgøres af indtægter vedrørende momsrefusion af fællesudgifter og 
momskompensation og indregnes i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. 

Finansielle poster 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, aktieudbytte, realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab samt øvrige finansielle poster. 
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Udgifter 

Udgifter anvendt til indtægtsskabende aktiviteter 
Udgifter vedrørende indtægtsskabende aktiviteter periodiseres og medregnes således i det år de vedrører. 
Beløbene omfatter direkte og indirekte udgifter i form af personaleomkostninger og øvrige omkostninger 
forbundet med aktiviteterne. 

Administrationsudgifter 
Administrationsudgifter er udgifter, der direkte kan henføres til foreningens administrative funktioner. 
Administrationsudgifter omfatter udgifter til fælles personaleudgifter, husleje samt øvrige fælles 
administrative udgifter. 

Udgifter til andre anlæg, driftsmateriel, inventar og IT m.v. udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. 

Fælles udgifter er fordelt til de enkelte aktiviteter og funktioner efter antal ansatte. 

Udgifter anvendt til formålsbestemte aktiviteter 
Beløb anvendt til formålsbestemte aktiviteter omfatter direkte og indirekte henførbare omkostninger til 
gennemførelse af regnskabsårets formålsbestemte aktiviteter i form af forskning, patienthjælp og kendskab. 

Udgifter vedrørende formålsbestemte aktiviteter periodiseres og medregnes således i det år de vedrører. 

Større forsknings og andre bevillinger til et- eller flerårige forskningsprojekter udgiftsføres på 
bevillingstidspunktet. Bevillinger, der på statustidspunktet endnu ikke er anvendt, optages som gæld under 
regnskabsposten Ikke anvendte forskning- og andre bevillinger. 

Udgifter til inventar- og laboratorieudstyr mv. udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. 

Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger foretaget på foreningens bygninger, fordeles til de enkelte funktioner som en del af de 
fælles lokaleudgifter. 

Skatteforhold 
Scleroseforeningen er som almenvelgørende sygdomsbekæmpende forening fritaget for skatteansættelse. 

Balance 

Grunde og bygninger 
Grunde og bygninger 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. 
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Afskrivninger på bygninger tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. 
Der er anvendt følgende brugstider og restværdier: 

Åremål Restværdi 
Sclerosehospitaler 20 15-25% 

Bygningerne er afskrevet fuldt ud. 

Finansielle anlægsaktiver 
Finansielle anlægsaktiver omfatter tilgodehavender, der måles til dagsværdi i balancen. 

Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg m.v. 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Forudbetalinger omfatter udgifter, der er afholdt men som vedrører næste regnskabsår. 

Værdipapirer 
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Øvrige 
værdipapirer måles til skønnet dagsværdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab posteres som 
finansiel indtægt eller -omkostning i regnskabsårets resultatopgørelse. 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger består af kontanter og bankindeståender. 

Egenkapital 
Egenkapitalen består af en disponibel kapital, der omfatter henlæggelser, kursreguleringsfond og overført 
resultat. 

Henlæggelser til forskning, patienthjælp og kendskab er beløb, som i tidligere år er besluttet øremærket til 
opfyldelse og styrkelse af foreningens formål. 

Kursreguleringsfonden består af såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab, der er driftsført i 
resultatopgørelsen og derefter overført til kursreguleringsfonden via årets resultatdisponering. Det sikres 
herved, at eventuelle kurstab ikke begrænser de aktiviteter, som foreningen har besluttet eller planlagt. 

Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. 
Posten omfatter kreditorer, feriepengeforpligtelse m.v. 

Ikke anvendte forsknings- og andre bevillinger 
Posten omfatter skyldige bevillinger til forskning og andet, som tidligere er bevilget af foreningens 
forretningsudvalg og hovedbestyrelse. 

Klausulerede bidrag og arvebetøb til bestemte formål m.v. 
Beløbet omfatter bidrag og gaver, som afventer et konkret forsknings- eller andet projek 

Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsens formål er at give oplysning om foreningens pengestrømme for regnskabsåret i form af 
veksling af regnskabsposterne til likvidbevægelser. Pengestrømsopgørelsen er opdelt i driftsaktiviteter og 
finansielle poster og viser hvordan likviditeten er anvendt. 
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Nøgletal 
Nøgletal er opgjort i overensstemmelse med anbefalinger fra organisationen ISOBRO. Nøgletal, der for de 
seneste to år er præsenteret i ledelsesberetningen, er beregnet således: 

Nøgletal for 2017 + 2018 Beregningsformel Nøgletal udtrykker: 
Overskudsgrad ved indsamlinger Resultat af indtægtsskabende 

aktiviteter * 100 
Indtægter ved 

indtægtsskabende aktiviteter 

Overskudsgrad ved indsamlinger 
viser den andel af de i 
regnskabsperioden indtægtsførte 
midler, som er tilbage til 
organisationen efter at direkte 
henførbare omkostninger til 
frembringelse af indtægterne er 
fratrukket. 

Administrationsprocent Administrationsomkostninger og 
ikke-fordelbare 

fællesomkostninger * 100 
Indtægter ved 

indtægtsskabende aktiviteter 

Administrationsprocenten viser den 
del af organisationens samlede 
indtægter, der er medgået til 
henholdsvis administration o.l. og 
ikke-fordelbare 
kapacitetsomkostninger. 

Formålsprocent Omkostninger ved 
formålsbestemte aktiviteter * 

100 
Indtægter ved 

indtægtsskabende aktiviteter 

Formålsprocenten viser den andel 
af organisationens samlede 
indtaegter der er medgået til 
formålsbestemte aktiviteter i 
regnskabsåret i form af afholdte 
omkostninger direkte henførebare 
til de pågældende aktiviteter. 

Konsolideringsprocent Årets resultat * 100 
Indtægter ved 

indtægtsskabende aktiviteter 

Konsoiideringsprocenten viser den 
del af organisationens samlede 
indtægter der er medgået til 
konsolidering af organisationens 
formue. 

Sikkerhedsmargin Egenkapital * 100 
Samlede omkostninger til 

indtægtsskabende, 
formålsbestemte og generelle 

aktiviteter 

Sikkerhedmargin udtrykker i hvor 
høj grad egenkapitalen ultimo 
regnskabsåret kan dække 
organisationens omkostninger. 

Soliditetsgrad Egenkapital * 100 
Balance i alt 

Soliditetsgrad udtrykker 
organisationens finansielle styrke. 

Andel af offentlig finansiering Indsamlede offentlige midler * 
100 

Indtægter ved 
indtægtsskabende aktiviteter 

Andel af offentlig finansiering 
udtrykker den andel af 
organisationens finansiering der er 
baseret på tilskud mv. fra 
offentlige myndigheder. 

Andel af midler fra 
medicinalindustrien 

Indsamlede midler fra 
medicinalindustrien * 100 

Indtægter ved 
indtægtsskabende aktiviteter 

Andel af midler fra 
medicinalindustrien udtrykker den 
andel af organisationens 
finansiering der er baseret på 
tilskud mv. fra 
medicinalindustrien. 


