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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 for FAKS - 
Foreningen af Kroniske Smerteramte og Pårørende.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31-12-2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
Valby, den 10-02-2022

Bestyrelse

Iben Rohde Tobias Pörsti Heidi Simonsen
Formand

Janne Krogh Hansen
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Til bestyrelsen i FAKS - Foreningen af Kroniske Smerteramte og Pårørende
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for FAKS - Foreningen af Kroniske Smerteramte og Pårørende for regnskabsåret 
01-01-2021 - 31-12-2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, d.v.s. udarbejdet i 
overensstemmelse med Sundhedsministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud på kr. 500.000 eller derunder 
samt i overensstemmelse med tilskudsbetingelser fra Sundhedsministeriet. 
 
Det er vores opfattelse at de i årsregnskabet indarbejdede projektregnskaber i alle væsentlige henseender er 
rigtige, d.v.s.. udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsministeriets regnskabsinstruks for projekttilskud 
under kr. 500.000 samt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne fra Sundhedsministeriet og endelig i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og 
aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.
 
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 
Sundhedsministeriet for driftstilskud på kr. 500.000 eller derunder og revisionsinstruks fra Sundhedsministeriet for 
projekttilskud på under kr. 500.000 samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision 
af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.. 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale 
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, 
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 Sundhedsministeriet for driftstilskud på kr. 500.000 eller 
derunder samt regnskabsinstruks for projekttilskud under kr. 500.000 samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. 
december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. 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 selskabets 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 selskabet, 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 
Sundhedsministeriet for driftstilskud på kr. 500.000 eller derunder samt revisionsinstruks fra Sundhedsministeriet 
for projekttilskud under kr. 500.000 samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision 
af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, revisionsinstruks fra Sundhedsministeriet for driftstilskud på kr. 500.000 eller 
derunder samt revisionsinstruks fra Sundhedsministeriet for projekttilskud under kr. 500.000 samt bekendtgørelse 
nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. 
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 selskabets 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 selskabets 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.
 

Næstved, den 10-02-2022

Multi Revision I/S
Statsautoriseret revisionsinteressentskab
CVR-nr. 31929342

Kenneth Bach Holmegaard
Statsautoriseret revisor
mne33698
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Virksomheden FAKS - Foreningen af Kroniske Smerteramte og Pårørende
Urtehaven 76, kld 
2500 Valby

CVR-nr. 20782978
Regnskabsår 01-01-2021 - 31-12-2021

Bestyrelse Iben Rohde
Tobias Pörsti
Heidi Simonsen
Janne Krogh Hansen

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

CVR-nr. 31929342
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Generelt
Årsregnskabet for FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter for 2021 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 samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22.december 2014 om 
regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet . 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Offentlige tilskud
Offentlige tilskud givet til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når det er sandsynligt, at alle 
betingelser for opnåelse af tilskuddet er opfyldt. Tilskud, der skal tilbagebetales under visse omstændigheder, 
indregnes kun i det omfang, de ikke forventes tilbagebetalt. 
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
 
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 Sundhedsministeriet, indregnes til nominel værdi. 
 
Likvider
Likvide beholdninger består af indeståender på bankkonti, der indregnes til dagsværdi.
 
Egenkapital
Egenkapitalen er et udtryk for foreningens formue.
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Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi og omfatter   
ikke-forbrugt tilskud fra Sundhedsministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen.. 
 



Foreningen for Kroniske Smerteramte og Pårørende

Indtægter
2021

Indtægter FAKS
Kontingenter 112.150
Medlemsweekend  - egenbetaling 34.569
Medlemsweekend  - Pfizer (overført fra 2020) 25.000
Medlemsweekend - Grünenthal Denmark (overført fra 2020) 49.000
Aktivitetspulje 2020 - medlemsweekend (overført fra 2020), note 1 45.000
Aktivitetspulje 2021 - tema-  og uddannelsesweekend 60.000
Lægedagene - Grünenthal Denmark (overført fra 2020) 30.000
Søvnpjece - Grünenthal Denmark 30.000
Sundhedsministeriet Driftspuljen udlodningsmidler 204.501
Sundhedsministeriet - projekttilskud "Infopakke til smertecentre, smertepatienter og 
pårørende" 331.000
Slots- og Kulturstyrelsen "1000 nye fællesskaber mod ensomhed" 202.100
Københavns Kommune, §18 tilskud "hjælp til selvhjælp" 10.000
§ 18 midler til lokalafdelinger 13.270
Kursus 4.000
Annonceindtægter 800
Arrangementer 6.127
Øvrige indtægter 3.152

Indtægter i alt FAKS 1.160.669

Indtægter SmerteLinjen 1/9 2020 - 31/12 2021
Uforbrugt tilskud Sundhedsministeriet 
Projekt SmerteLinjen 2020/21 overført fra 2020 351.276
Indtægter i alt SmerteLinjen 351.276

Indtægter i alt 1.511.945

Driftsresultat for perioden
1. januar 2021 - 31. december 2021
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Udgifter
2021

Udgifter FAKS
Administration:
§ 18 midler - husleje Valby 12.000
Forsikringer 7.687
Medlemsskaber 35.268
Kontorhold 12.076
Anskaffelser og vedligeholdelse lokaler 4.053
IT licenser 10.694
Porto 14.426
Telefon og bredbånd 638
Gaver 41.127
Diverse 53.236
Renter, bankgebyrer mm. 5.385

Administration i alt 196.590

Annoncering, reklame og markedsføring
Roll-ups , plakater m.v. 36.265
Annoncering 28.344
Reklameartikler 40.741
Udvikling af søvnpjece 24.062
Udvikling af pårørende pjece 10.725
Trykning af brochurer 24.312
Hjemmeside 55.787
Sociale medier 4.654
Annoncering, reklame og markedsføring i alt 224.890

Arrangementer, møder m.m.
Lokaleleje 1.210
Bestyrelsesmøder 70.209
Møder/arrangementer 58.021
Medlemsmøde 134.356
Transport 26.489
Arrangementer, møder m.m. i alt 290.285

Honorarer
Lønudgifter, honorar 95.624
Revisor og regnskabsassistance 20.324

Honorarer i alt 115.948

Lokalafdelinger
§ 18 midler - retur til lokalafdelingerne 13.270
Tilskud til lokalafdelingerne 8.904

Lokalafdelinger i alt 22.174

SmerteLiv
Trykning af medlemsblade 50.911
SmerteLiv 11.094
SmerteLiv i alt 62.005

Afholdte udgifter af projekttilskud "Infopakke til smertecentre, smertepatienter og 
pårørende", note 2 313.256

Afholdte udgifter af "1000 nye fællesskaber mod ensomhed", note 3 44.850

Udgifter FAKS i alt 1.269.998
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Udgifter SmerteLinjen
Lønudgifter til drift 4.461
Daglig drift 110.852
Kursus og mødeaktiviteter 182.496
Diverse 52.020
Udgifter i alt SmerteLinjen 349.829

Udgifter i alt i året 2021 1.619.827

Årets resultat før regulering af uforbrugt tilskud -107.882

Indbetalinger modtaget i år 202 og  overført til år 2022:

Uforbrugt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, note 3 157.250
Tema- og uddannelsesweekend 2022 - Aktivitetspulje 60.000
Uforbrugt projekttilskud Sundhedsministeriet 
"Infopakke til smertecentre, smertepatienter og pårørende", note 2 17.744
Indbetalinger overført til år 2022 i alt 234.994

Årets resultat -342.876
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2021
Aktiver:

Bankkonti - Nordea:
Hovedkassen -8979 636 130 284.086
Driftskonto 4385 724 433 37.478
Medlemsweekend 0716 912 779 840
Kontingent 0725 922 159 38.420
SmerteLinjen 0725 929 269 13
SoMe 8982 598444 1.057
1000 Fællesskaber 157.251
Sundhedsministeriet - tilgodehavende projekttilskud 331.000

Aktiver i alt 850.145

Passiver:

Egenkapital pr. 1. januar 649.771
Årets resultat -342.876
Egenkapital pr. 31. december 306.895

Kreditorer 308.256
Uforbrugt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, note 3 157.250
Uforbrugt tilskud fra Sundhedsministeriets aktivitetspulje - tema- og 
uddannelsesweekend 60.000
Uforbrugt tilskud fra Sundhedsministeriet - "Infopakke til smertecentre, 
smertepatienter og pårørende", note 2 17.744
Gæld i alt 543.250

Passiver i alt 850.145

1. januar 2021 - 31. december 2021
Balance for perioden
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Note 1 Aktivitetstilskud fra Sundhedsministeriet
Medlemsweekend - hjælp til selvhjælp 2021

Medlemsweekend  - egenbetaling 34.569
Medlemsweekend  - Pfizer (overført fra 2020) 25.000
Medlemsweekend - Grünenthal Denmark (overført fra 2020) 49.000
Aktivitetspulje Sundhedsministeriet - medlemsweekend (overført fra 2020) 45.000

Indtægter i alt 153.569

Afholdte udgifter:
Hotel- og mødefaciliteter samt forplejning 134.356
Honorar til foredragsholdere 18.954
Transportudgifter 6.402

Udgifter i alt 159.712

Underdækning -6.143

Note 2 Projekttilskud fra Sundhedsministeriet
Infopakke til smertecentre, smertepatienter og pårørende

Tilskud fra Sundhedsministeriet 331.000

Afholdte udgifter:
Informationsmateriale (brochurer, video m.v.) 227.156
Hjemmeside - information 12.500
Podcast produktion 22.500
Projektkoordinator 48.600
Porto 5.000

Afholdte udgifter i alt 315.756

Ikke-forbrugt projekttilskud - overføres til år 2022 15.244

Note 3 Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen "1000 nye fællesskaber mod ensomhed"

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen 202.100
Afholdte udgifter til arrangementer -44.850

Ikke-forbrugt tilskud - overføres til år 2022 157.250
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