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LEDELSESPÅTEGNING
Jeg har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2020 for
indsamling til fordel for Scleroseforeningens arbejde i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Indsamlingen er foretaget i henhold til tilladelse af 19.12.2017, jf. jr.nr. 17-9220-00025 og i
overensstemmelse med indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse. Indsamlingen er gennemført
ved en landsdækkende husstandsindsamling den 13.09.2020 i Region Nordjylland, Region Midtjylland,
Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

København, den 9. marts 2021

Direktion

Klaus Høm
Direktør, Scleroseforeningen
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Medlem af RevisorGruppen Danmark
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Jeg anser det opstillede regnskab for indsamling til fordel for Scleroseforeningens arbejde i
overensstemmelse med foreningens vedtægter. Jeg anser det opstillede regnskab for perioden 1. januar
– 31. december 2020 for udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne
i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og indsamlingsloven.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Indsamlingsnævnet og Scleroseforeningen
Konklusion
Vi har for indsamlingen til fordel for Scleroseforeningen revideret regnskabet efter afholdelse af
indsamlingsaktiviteter for perioden 1. januar – 31. december 2020, journal nr. 17-9220-00025.
Regnskabet udviser en samlet indtægt på 4.762.735 kr. og et resultat på 3.376.511 kr. Foreningen har
udarbejdet regnskabet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020

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 opgørelse”. Vi er uafhængige
af foreningerne i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og
anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er opgjort efter bestemmelser i den givne tilladelse og
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med
generelt formål. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Indsamlingsnævnet og Scleroseforeningen og bør
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Scleroseforeningens ansvar for opgørelsen
Foreningen har ansvaret for at udarbejde regnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Foreningerne har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som foreningen anser for nødvendig for at
udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Scleroseforeningen er ansvarlig for at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen.
Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen 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 opgørelsen.
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Det er vores opfattelse, at regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2020, jf. journal nr. 17-9220-00025, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Det er endvidere vores opfattelse, at de indsamlede midler er anvendt som anført i regnskabet.
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Vi kommunikerer med Scleroseforeningen 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 beretning for indsamlingen
Ledelsen er ansvarlig for beretningen om indsamlingen.
Vores konklusion om indsamlingsregnskabet omfatter ikke beretningen om indsamlingen, og vi udtrykker
ingen form for konklusion med sikkerhed om beretningen om indsamlingen.
I tilknytning til vores revision af indsamlingsregnskabet er det vores ansvar at læse beretningen om
indsamlingen og i den forbindelse overveje, om beretningen om indsamlingen er væsentligt inkonsistent
med indsamlingsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at
indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om beretningen om indsamlingen indeholder krævede oplysninger
i henhold til bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at beretningen om indsamlingen er i
overensstemmelse med indsamlingsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse
nr. 160 af 26. februar 2020. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i beretningen om indsamlingen.
København, den 9. marts 2021
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36
Jens Haugbyrd
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne6161
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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 opgørelsen, 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 indsamlingens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af Gigtforeningen og Scleroseforeningen, er
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som foreningerne har
udarbejdet, er rimelige.
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BERETNING OM INDSAMLINGEN
Scleroseforeningen arrangerede søndag d. 13. september 2020 en landsdækkende hus- &
gadeindsamling i Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og
Region Sjælland. På dagen mødte 2.981 indsamlere op i de 5 regioner, og dækkede 3.189 ruter - der
blev i alt indsamlet 4,8 mio. kr.
Indsamlingsformål, godkendt hos Indsamlingsnævnet
Scleroseforeningen gennemførte indsamlingen med tilladelse fra Indsamlingsnævnet af 19. december
2017, jf. jr.nr. 17-9220-00025, og i overensstemmelse med indsamlingsloven og bekendtgørelse om
indsamling mv. Indsamlingsformålet er Scleroseforeningens arbejde i overensstemmelse med
foreningens vedtægter.

Der var faktisk flere tilmeldte indsamlere i 2020 end i 2019, men på grund af pandemien og ændring af
datoen for indsamlingen, endte vi med at sende 1.105 færre indsamlere på gaden.
På indsamlingsdagen blev indsamlerne modtaget med smil på ruterne, tilbagemeldingerne fra de mange
indsamlere og indsamlingskoordinatorer var positive og med nogle gode historier fra dagen.

Indsamlingen blev gennemført i
Region Hovedstaden, Region
Midtjylland, Region Nordjylland,
Region Sjælland og Region
Syddanmark.
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Beskrivelse af indsamlingsprojektet
Årets landsdækkende husindsamling blev gennemført med stor hjælp fra foreningens frivillige, der
støttede indsamlingen blandt andet med at være indsamlingsledere, skaffe indsamlere, håndtere
logistik vedr. udleveringen og optælling af indsamlingsbøsser i alle fem regioner samt kontakte den
lokale presse.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2020

Indsamlet beløb

Note

Kr.

2

4.762.735

Indsamlet beløb
Direkte omkostninger

4.762.735
3

Omkostninger i alt
Årets resultat (overskudsgrad udgør 70,9%)

-1.386.224
-1.386.224

4

3.376.511

De indsamlede midler fra indsamlingen er eller vil blive anvendt til relevante videnskabelige
forskningsprojekter inden for sclerose. Projekterne udvælges af Scleroseforeningens
forskningsudvalg, som består af en række lægefaglige eksperter indenfor sclerose.
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der anvendes således:
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NOTER
1. Anvendt regnskabspraksis
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
overensstemmelse med følgende regnskabspraksis.

regnskabsbestemmelserne i
og Indsamlingsloven og i

Indsamlet beløb
Indsamlede beløb er modtagne beløb, der kan henføres til indsamlingen.
Omkostninger
Omkostningerne omfatter alle direkte omkostninger forbundet med gennemførelse af indsamlingen –
herunder gebyrer til Indsamlingsnævnet i henhold til lovens §14 m.m.
Kr.
Indsamlingsbøsser
- Egenindsamlinger (BetterNow & Facebook)
- SMS
- MobilePay
- Events mv.

2.512.278
265.725
15.180
1.945.709
23.843

Indsamlet I alt

4.762.735

3. Direkte omkostninger
Rekruttering:
Rekruttering

453.749

453.749

Marketing:
Indsamlingsmateriale
Annoncering

644.385
108.625

753.010

Administration:
Værdihåndtering
IT
Revision

123.589
35.876
20.000

179.465

Direkte omkostninger i alt

1.386.224

4. Anvendelse af midler
Scleroseforeningen
Anvendt i alt

Medlem af Grant Thornton International Ltd
Medlem af RevisorGruppen Danmark
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2. Indsamlet beløb
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Klaus Brieghel Høm

Allan Breiling

Direktør
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