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[.öRVALTNINGSBENI TTNT,SN

Årsredovisningen åir upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
VERKSAMHETSBER/i,TTELSE 2O2O

SYFTE

MSfonden skapades för att förbaätra situationen och höja livslvaliteten för dem som insjuknat i MS (Multipel Skleros).
Det gör vi genom att verka inom de tre områdena:

- Rehabilitering.

- Kunskap.

- Forskning.

Inom området Rehabilitering arbetar vi huwdsaHigen med att inforrnera om vikten av rehabilitering av hög kvalitet och i
linje med de senaste medicinska riktlinjerna. Samtidigt lyfter vi fram alla MSdrabbades rätt att få tillgåog till god
rehabilitering.

Området Kunskap handlar om spridningen av generell information om sjukdomen MS till allmiinheten, beslutsfattare och
arbetsgivare med flera samt förmedling av lnrnskap om betydelsen av fysisk aktivitet och rehabilitering i synnerhet.

Området Forskning berör möjligheten att bidra med kunskap till eller finansiering av forskningsprojekt och att sprida de
senaste forskningsrönen inom området rehabilitering, fråimst till bertird personal inom olika delar av vårdkedjan.

MÅL
Målet med MSfondens verlsarnhet åir att varje person med MS i Sverige skall få tillgang till professionell och kompetent
rehabilitering utefter behov.

VERKTYG
Att via riktade utbildningsverksamheter (se Insatser) höja kompetensnivån på vårdpersonal som arbetar med personer med
MS samt att stiidja forskning inom iirnnet rehabilitering.

För att finansiera våra insatser har sffielsen bedrivit offentlig insamling av ekonomiska medel, friimst via den egna
hemsidan, www.msfonden.se.

STYRELSEN

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanhåiden, av vilka Wå stycken har hållits digitalt på grund av den
rådande pandemin.

Alla arbetsinsatser har varit helt ideella. Under året har styrelsens sammansättning varit oföråindrad. Vid årets utgang
bestod styrelsen av fyra ordinarie medlemmar och tre suppleanter, vilket iir i överensstiimmelse med stadgarna. Av
styrelsens sammanlagt sju medlemmar, har Wå själva diagnosen MS.

INSATSER UNDER ÅNBT

Våirlds-MS-dagen (World MS Day) i nd 2020

World MS Day uppmiirksammar globalt MS-sjukdomen varje år. MSfonden deltar med ett svensl$ event, och som skulle ha
hå[its i Malmö den27 maj. Eventet fick dock ståillas in på grund av den rådande pandemin med Covid-l9.

MS forum i november 2020

Det planerade eventet MSforum som skulle ha hållits i Stockholm i november 2O2O frck ståillas in på grund av den rådande
pandemin med Covid-l9.

Digitala förelåisningar

Msfonden har anordnat digitala ftireläsningar på temat "Livsstil och håilsa" med Prof. Mai-Lis Hellenius och Ass. hof.
Ulrik Dalgas. De digitala fö,reläsningarna åir utlagda på MSfondens hemsida, Youtube-kanal och öwiga sociala medier.

Stipendier \.r
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Under året har MSfonden delat ut stipendier till personer inom olika delar av vårdkedjan för deltagande i kongressen RIMS
(Rehabilitation in MS) i Leuven, Belgien, i juni 2020. Stipendiema har utlysts på MSfondens hemsida och i andra kanaler.
Under 2020 tilldelades sammanlagt 4 stipendiater medel för att kunna delta i RIMS. På grund av den rådande pandemin
med Covid-l9 har årets stipendiater inte kunnat resa och delta i kongressen, och deras deltagande skjuts dåirför upp till år
2021.

Kampanien #ettstegförMS

Kampanjen #ettstegförMS startade på Instagram 20l6,för betona vikten av ffsisk tråining och aktivitet, och pågar
forfarande.
Ett urval produkter som biir kampanjens logotlp finns till försåiljning i MSfondens webshop.

Ä,rets arbetsgivare

MSfonden instiftade 2010 priset "Äcets Arbetsgivare" för att lyfta fram en arbetsgivare, som på ett föredömligt åiatt verkat
för att tillvarata kompetens och kunskap hos en anställd person med MS. Priset delas ut på årsbasis.

Vinnaren av priset tillkiinnages på Viirlds-MS-dagen. Under ån 2020 inkom inga nomineringar.

Kommande års aktiviteter
2021 ärs aktiviteter innefattar bland annat högtidligha[andet av Våirlds-MSdagen (Wodd MS Day) i Malmö med
förelåisningar och utdelning av priset Arets arbetsgivare med mera. Med håinsyn till den rådande pandemin och restriktioner
kommer vi sannolikt inte att kunna genomföra eventet, men kommer att uppmiirksamma dagen. Vi planerar att anordna
MSforum i Stoclfiolm i november 202I ochundersöker möjligheten att kunna genomfiira eventet digitalt om den rådande
pandemin fortsatt hindrar ett deltagande på plats.

Utöver detta kommer vi att skicka vfua stipendiater till 2O2I fus upplaga av kongressen RIMS (Rehabilitation in MS).
Kongressen äger rum i november 202l, tnen det iir för nåirvarande oHart om den äger rum på plats, eller digitalt.
Vi avser även fortsättningsvis att sprida kunskap om sjukdomen och arbeta ftir att fler personer ges kunskaper om de stora
möjligheter som finns att bland annat förvåirvsarbeta tots sjukdomen.

Ekonomi

Fonden har under året sarnlat in sammanlagt 410.000 lronor från alhniinheten. Gåvor i samband med begravningar åir den
största posten. Digitala föreläsningar och kostnader för förberedelser inför World MS Day, RIMS och MS forum har
uppgått till 180.000 lronor.

Den rådande pandemin med Covid-l9 har inneburit stora begråinsningar i att anordna insamlingsaktiviteter och
iindamålsaktiviteter.

Flerårsjämfiirelse*

Nettoomsättning

Gåvor och bidrag

Balansomslutning

Soliditet (7o)

*Definitioner av nyckeltal, se noter

2.020

2 524

408 098

686 500

96,04

2019

3 590

380247
527 87t

93,63

2018

2&3
746940
797 672

91,46

2017

9 668

4r1782
831 956

54,23

2016

66 17r
385 002

863 600

75,98
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l'öriindringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång

trrets vinst

Belopp vid fuets utgång

Ändamåls.
best. medel

0

Fritt eget
kapital
478 176

181 156

0 659 132
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RESI]LTATRÄKNING

Verksamhetsintåktcr
Nettoomsättning

Gåvor och bidrag

Verksamhetskostnader
Ändamålsenliga kostnader

Handelsvaror

Öwiga externa kostnader

Verksamhetsresultåt

Resultat från linansiella Poster
Riintekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella Poster

Bokslutsdisposltioner

Återftiring från periodiseringsfond

Resultat fiire skatt

Årets resultat

Not

3

2020.01.01
2020-1231

2524
408 098

2019-01-01
2019-12-31

3 590

380247

4

4r0622

-194934
0

-5s 017

383 837

-569 701

-2509

ö1296
-249 95t

160 67t

-6

-623 506

-239 669

-14

-6

160 665

20490

-14

-239 683

19 308

20 490

181 155

19 308

-220375

lEl 155 -220t75
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BALANSRIiKNING

flLLGÅNGAR

Omsättningstillgangar

Varulagerm.m.
Fåirdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Öwiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

ST]MMA TILLC,INCAN

Not
2020-12-3t

94097

2019-12-31

99 079

94097

3 081

99 079

3 892

3 081

589 322

3 892

424900
589 322

686 500

686 s00

424900

527 87t

527 871
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BALANSRIiKNING

EGET KAPTTAL OCH SKT]LDER

Eget kapital

Balanserat resultat

Ärets resultat

Eget kapital vid årets slut

Obeskattade reseryer
Periodiseringsfond

Summa obeskattsde neseryer

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intiikter

Summa kortfristiga skulder

SI]MMA EGET KAPIIAL OCH SKT]LDER

2fr20-12-3t 20t9-12-31

698 551

-220375

Not

478 176

181 156

659332 478 176

20 49005

0

r743
425

25 000

20 490

4205
0

25 000

nrc\

686 500

29 205

5n E7t

\1.
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NOTER

Not I Redovisnings. och våirderingsprinciper

Ä,rsredovisningen åir upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:l Ä,rsredovisning och
koncernredovisning.

Principema iir oföråindrade j?imfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriitnas inflyta.

Övriga tillgångar avsdthringar och skulder

Öwiga tillgångar, avsättningar och skulder har vtuderats till anskafftringsvåirden om inget annat anges nedan.

Intöktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verHiga viirdet av vad som erhälits eller kommer att erhållas. Företåget redovisar
dåirför inkomsten till nominellt viirde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans.
Avdrag görs för liimnade rabatter.

Varulager

Varulagret iir viirderat till det lägsta av anskaffningsviirdet, beriiknat enligt först-in-ftirst-ut, ogh
nettoförs?iljningsvåirde. Nettoförsåiljningsvåirdet har beråiknats till försiiljningsvåirdet efter avdrag för beråiknad
försäljningskostnad, varmed hiinsyn har tagits till inlarans.

Inkomstsl<an

Aktuell skatt åir inkomstskatt för innevarande rtikenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare riikenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt våirderas till det sann6lika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gåiller på balansdagen.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Styrelsen gör uppskattrringar och antaganden om foamtiden. Dessa uppskatrringar kommer siillan att motsvara det
verkliga resultatet.
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars våirde åir lägre åin det redovisade våirdet. Finns en

indikation så ber?iknas tillgångens återvinningsvåirde, vilket ?ir det lägsta av tillgangens verkliga våirde med avdrag
för försåiljningskostnader och nyttjandevåirdet.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not3 Verksamhetsintiikter 2020 2019

Verksamhetsintiilder
Försåiljning aY varor

Gåvor

2524
408 098

3 589

380248
41o622 383 837
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NOTER

Not 4 linaamåtsentiga kostnader

Wold MS Day
RIMS

Informåtion^Jtbildning

MS Forum/Kongress

Neromöte

Bokproduktion
Anhörigdag

Digitala föreläsningar

öwiga

Not5 Periodiseringsfond

Periodiseringsfond 20 1 3

Periodiseringsfond 20 14

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Malmö -t6

Ohlin

KarinWeidenholm

Min harliimnats den Lll\ nzt

2020

42562
42950
2t72

41733
0

0

0

42519

22998

2019

258755

88 464

10 802

36 r39
79 405

24363
38 r29
33 6M

0

194934

2020-t2-31

569 701

?n19-r2fl

0

20 490

0

0

0 20 490

,Å"e^
revlsor
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REVISIONSBER]iTTELSE

Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen European MS Foundation
Org. nr 802425-4131

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har ut{tirt en revision av årsredovisningen for Insamlingsstiftelsen
European MS Foundation fiir år 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella stiillning per den 3 1

december 2020 och av dess finansiella resultat ftir året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Grundtiir uttalanden

Jag har utftirt revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet ltevrsorrs
a.nsvar. Jag är oberoende i ftirhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och åindamålsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret fiir att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även fiir den interna
kontroll som de bedömer iir nödvändig ftir att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ör
bedömningen av stiftelsens örmåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, niir så är tilliimpligt, om lorhållanden som kan
påverka ftirmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tilliimpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti fijr att en revision som utftirs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
forväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvåinderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

o identifierar och bedömerjag riskerna {iir väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utfor
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga fiir att utgöra en grund ftir mina uttalanden.
Risken ftir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
ftiljd av oegentligheter iir högre än fi)r en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, örfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intem kontroll.

r skaffarjag mig en fiirståelse av den del av stiftelsens
intema kontroll som har betydelse ör min revision fiir att
utforma granskningsåtgdrder som är lämpliga med hiinsyn
till omständigheterna, men inte f<ir att uttala mig om
effektiviteten i den intema kontrollen.

r utvdrderar jag låimpligheten i de redovisningsprinciper som
anviinds och rimligheten i styrelsens uppskatfidngar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen anviinder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
örhållanden som kan leda till betydande tvivel om
stiftelsens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fdsta uppmärksamheten på
upplysningama i årsredovisningen om den väsentliga
osåikerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet ftir revisionsberättelsen. Dock kan
framtida håindelser eller ftirhållanden göra att en stiftelse
inte längre kan fortsätta verksamheten.

. utvärderarjag den övergripandepresentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, diiribland
upplysningama, och om årsredovisningen återger de

underliggande transaktionema och händelsema på ett sätt

som ger en rättuisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ftir den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.

PRAXITY-@ Empowsrlng Bu3lnoss Globolly



lnazars

Ltnd,.2}2l- "JY' t-l

/,lr,Liq ,4nr4,u
Mälin Andersson
Auktoriserad revisor

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfiirt en
revision av styrelsens ftrvaltning fiir lnsamlingsstiftelsen
European MS Foundation ftir år 2020.

Enligt min uppfattning har styrelsens ledamöter inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseforordnandet eller
årsredovisningslagen.

Grund jör uttalande

Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs niirmare i avsnittet ltevlsorzs
ansvar. Jag dr oberoende i örhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhåimtat iir tillräckliga
och ändamålsenliga som grund ör mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret ör fiirvaltningen enligt
stiftelselagen och stift elseltirordnandet.

Revisorns snsvar

Mitt mål beträffande revisionen av fiirvaltningen, och diirmed
mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis fiir att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

r öretagit någon åtgiird eller gjort sig skyldig till någon
lorsummelse som kan ftiranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skäl fiir entledigande, eller

. på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stift elseftirordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
ftir att en revision som utftjrs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller fiirsummelser som kan
fiiranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvålnder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
ftirvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utftirs baseras på min professionella bedömning med
utgangspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär attjag
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
forhållanden som åir väsentliga fiir verksamheten och diir avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse ftir stiftelsens
situation. J ag gär igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra {iirhållanden som
dr relevanta ftir mitt uttalande.
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