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Ledelsespåtegning
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FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter

Ledelsespåtegning

Ledelsen har ansvaret for opstillingen af årsregnskabet, der aflægges årsregnskabsloven klasse A med særlige
tilretninger og Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud på kr. 500.000 eller derunder
samt Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for projekttilskud på under kr. 500.000.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31-12-2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020.
Valby, den 01-02-2021
Bestyrelse

Iben Rohde

Heidi Simonsen

Birthe Omdahl

Tobias Pörsti

Dorte Hansen Khosroyar

Janne Krogh Hansen
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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 for FAKS Foreningen af Kroniske Smertepatienter.

FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, d.v.s. udarbejdet i
overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud på kr. 500.000 eller
derunder samt i overensstemmelse med tilskudsbetingelser fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Det er vores opfattelse at de i årsregnskabet indarbejdede projektregnskaber i alle væsentlige henseender er
rigtige, d.v.s.. udarbejdet i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for
projekttilskud under kr. 500.000 samt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne fra Sundheds- og
Ældreministeriet.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks fra
Sundheds- og Ældreministeriet for driftstilskud på kr. 500.000 eller derunder og revisionsinstruks fra Sundheds- og
Ældreministeriet for projekttilskud på under kr. 500.000. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af
selskabet 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, d.v.s.
udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsinstruks fra Sundheds- og Ældreministeriet for driftstilskud på kr.
500.000 eller derunder samt regnskabsinstruks for projekttilskud under kr. 500.000. 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, revisionsinstruks fra
Sundheds- og Ældreministeriet for driftstilskud på kr. 500.000 eller derunder samt revisionsinstruks for
projekttilskud under kr. 500.000, 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, revisionsinstruks fra Sundheds- og Ældreministeriet for driftstilskud på kr.
500.000 eller derunder samt revisionsinstruks for projekttilskud under kr. 500.000, foretager vi faglige vurderinger
og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter for regnskabsåret 01-01-2020 31-12-2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

* 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 selskabet 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 den øverste ledelse 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.

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; og at der er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af
årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores
ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
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* 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.

FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom.

Næstved, den 01-02-2021
Multi Revision I/S
Statsautoriseret revisionsinteressentskab
CVR-nr. 31929342

Kenneth Bach Holmegaard
Statsautoriseret revisor
mne33698
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Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
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CVR-nr.
Regnskabsår

FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter
Urtehaven 76, kld
2500 Valby
20782978
01-01-2020 - 31-12-2020

Bestyrelse

Iben Rohde
Heidi Simonsen
Birthe Omdahl
Tobias Pörsti
Dorte Hansen Khosroyar
Janne Krogh Hansen

Revisor

Multi Revision I/S
Statsautoriseret revisionsinteressentskab
Ringstedgade 82
4700 Næstved
31929342

CVR-nr.
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Virksomheden

FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter

Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de oppebæres. Endvidere indregnes omkostninger, der er
afholdt for at opnå årets indtægter.
Aktiver indregnes i balancen, 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.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når retsligt krav er erhvervet.
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til annoncering, kampagner, administratiion og husleje m.v.
Omkostninger anvendt af tilskudsmidler omfatter omkostninger til møder, kampagner, konferencer, transport og
tilhørende administrationsomkostninger.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender, der omfatter tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet, indregnes til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Likvider
Likvide beholdninger består af indeståender på bankkonti, som indregnes til dagsværdi.
Egenkapital
Foreningens egenkapital er udtryk for foreningens formue.
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi og omfatter
forudmodtagne tilskud samt ikke-forbrugt tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.
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Årsregnskabet for FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter for 2020 er aflagt i overensstemmelse med
regnskabsinstruks fra Sundheds- og Ældreministeriet for driftstilskud på kr. 500.000 eller derunder samt
regnskabsinstruks for projekttilskud på under kr. 500.000.

Regnskab for FAKS
Driftsresultat for perioden
1. januar 2020 - 31. december 2020

Indtægter FAKS
Kontingenter
Medlemsweekend - egenbetaling
Medlemsweekend - Pfizer
Aktivitetspulje 2020 - medlemsweekend
Sundheds- og Ældreministeriet Driftspuljen udlodningsmidler
§ 18 midler
Indtægter i alt FAKS

79.879
10.576
25.000
45.000
195.662
30.690
386.807

Indtægter SmerteLinjen 1/9 - 31/12 2020
Tilskud Sundheds- og Ældreministeriet

400.000

Indtægter i alt SmerteLinjen

400.000

Indtægter i alt

786.807

Udgifter
Udgifter FAKS
§ 18 midler - husleje Valby
Lønudgifter, honorar
Forsikringer
Medlemsskaber
§ 18 midler - retur til lokalafdelingerne
Tilskud til lokalafdelingerne
Kontorhold
Trykning af medlemsblade
Porto
Annoncering
Sociale medier
Telefon og bredbånd
Tilbagebetaling til foreningen vedrørende afholdte telefonudgifter
Bestyrelsesmøder
Møder/arrangementer
Generalforsamling
Transport
Gaver
Diverse
Renter, bankgebyrer mm.
Udgifter i alt FAKS

12.000
12.700
7.444
1.188
18.690
1.647
17.687
25.746
28.099
1.684
704
3.717
-7.280
45.401
16.477
29.856
17.194
2.936
1.605
1.709
239.204
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Indtægter

Regnskab for FAKS
Driftsresultat for perioden
1. januar 2020 - 31. december 2020

2.600
95.425
128.739
31.121
257.885

Udgifter i alt i året 2020

497.089

Årets resultat før regulering af uforbrugt tilskud

289.718

Uforbrugt tilskud Sundheds- og Ældreministeriet
Projekt SmerteLinjen 2019/20

-211.283

Indbetalinger modtaget i år 2020 og overført til år 2021:
Medlemsweekend 2021 - Aktivitetspulje
Medlemsweekend 2021 - Pfizer
Medlemsweekend 2021 - medlemsbetaling
Uforbrugt tilskud Sundheds- og Ældreministeriet
Projekt SmerteLinjen 2020/21
Indbetalinger overført til år 2021 i alt
Årets Resultat

45.000
25.000
10.576
351.276
431.852
69.149
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Udgifter SmerteLinjen
Lønudgifter til drift
Daglig drift
Kursus og mødeaktiviteter
Diverse
Udgifter i alt SmerteLinjen

Regnskab for FAKS
Balance for perioden
1. januar 2020 - 31. december 2020

Bankkonti - Nordea:
Hovedkassen -8979 636 130
Driftskonto 4385 724 433
Medlemsweekend 0716 912 779
Kontingent 0725 922 159
SmerteLinjen 0725 929 269
Dropboks
Sundheds- og Ældreministeriet udlodningsmidler
Tilgodehavende Smertelinien
Aktiver i alt

454.857
19.393
80.101
57.959
351.276
1.375
195.662
925
1.161.548

Passiver:
Egenkapital pr. 1. januar
Årets resultat
Egenkapital pr. 31. december

580.622
69.149
649.771

Gæld til hovedkonto
Forudmodtaget medlemsbetaling - Medlemsweekend 2021
Forudmodtaget tilskud aktivitetspuljen - Medlemsweekend 2021
Forudmodtaget tilskud Pfizer - Medlemsweekend 2021
Forudmodtaget tilskud Grünenthal - Medlemsweekend 2021
Forudmodtaget tilskud Grünenthal - Lægedagene 2021
Uforbrugt tilskud Smertelinien (tilskudsperiode 2020/21))
Gæld i alt

925
10.576
45.000
25.000
49.000
30.000
351.276
511.777

Passiver i alt

1.161.548
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