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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Sammenslutningen af Danske Småøer

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sammenslutningen af Danske Småøer for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sammenslutningens aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af Sammenslutningens aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen 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 Sammenslutningens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har
til hensigt at likvidere Sammenslutningen, 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 fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne 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, 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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Ledelsesberetning

Oplysninger om Sammenslutningen

Navn
Adresse, postnr. by

Sammenslutningen af Danske Småøer
Strynø Brovej 12, 5943 Strynø

CVR-nr.
Hjemstedskommune
Regnskabsår

10 05 76 39
Strynø, Langeland
1. januar – 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.danske-smaaoer.dk
sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Telefon 62 51 39 93

Bestyrelse Dorthe Winther, Omø, formand
Ove Linnemann Axelsen, Egholm, næstformand
Peter Bach Larsen, Orø
Preben Jørgensen, Mandø
Dorte Steffensen, Agersø
Preben Sørensen, Skarø
Dorte Christensen, Fur
Henrik Mørch, Egholm

Sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

http://www.danske-smaaoer.dk/
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Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

Sammenslutningen af Danske Småøer er en interesseorganisation, hvis formål er at forbedre småøernes
forhold på alle områder, at bevare og udvikle helårssamfundene på de danske småøer samt fremme er-
faringsudvekslingen mellem øboerne.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på 40.232 kr.

I 2018 har SaDS deltaget i mange møder og arrangementer.

I januar afholdt vi seminar om dansk ø-turisme i Odense, som samtidig markerede afslutningen af vores
turismeprojekt Øerne på turisme-landkortet: Ø-PAS 2017, der har promoveret ø-passet på tryk såvel
som digitalt, samt udgivet et engelsk/tysk ø-pas og varetaget drøftelser i tænketank for dansk ø-tu-
risme. I februar 2018 overdrog vi konceptet for ø-pas til Landdistrikternes Fællesråd.

I februar og marts arrangerede og deltog vi i ø-besøg med hhv. erhvervsminister Brian Mikkelsen på Orø
og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille på Sejerø. I oktober arrangerede og del-
tog vi i ø-besøg med erhvervsminister Rasmus Jarlov på Skarø.

Vi har sammen med LAG Småøerne været på ø-besøg til Fejø i april.

I maj arrangerede og deltog vi i ø-besøg med Erhvervsstyrelsens embedsværk på Venø, Fur og Egholm
og i juni var vi med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer på Fejø, Femø og Askø-Lilleø.

I juni deltog vi for sjette gang i Folkemødet på Bornholm, og arrangerede Danske Småøers stand i sam-
arbejde med LAG Småøerne, Færgesekretariatet og Småøernes Fødevarenetværk. Folkemødet er en
økonomisk tung aktivitet, som SaDS prioriterer og får stort udbytte af. Vi opnår stor synlighed over for
publikum, men endnu vigtigere får vi en stor kontaktflade til politikere og samarbejdspartnere. Vi delta-
ger igen i 2019 i Folkemødet sammen med andre ø-organisationer.

I 2018 igangsatte vi projektet Nye Naboer-mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne, der gennemfø-
res i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. I september an-
satte vi Anja Bech Knudsen som bosætningskonsulent i projektet. I oktober afholdtes den første af pro-
jektets fire workshops. Projektet skal køre over to år.

Sammenslutningen af Danske Småøer har deltaget i den europæiske småø-organisation ESINs årsmøde
2018, der blev afholdt i Bruxelles i september.

Kommunikation så som Ø-posten, nyhedsbreve og synliggørelse af småøerne har høj prioritering.

I 2018 blev vores driftstilskud fra Erhvervsstyrelsen forøget med 300.000 kr., og der blev lagt et bud-
get i balance. Årets resultat 2018 bliver et overskud på 40.232 kr.

Det bemærkes, at vi igen i år har forøget indtægterne fra kontingentindbetalinger, der er steget med ca.
6,5 %, svarende til 160 øboere.

På efterfølgende side ses en 5-års oversigt, der viser indtægter, omkostninger og årsresultater i de se-
neste 5 år. Set over denne 5-års periode fremkommer der samlet et overskud på 9.156 kr. Enkelte år er
overskudgivende, og overskuddet investeres tidsforskudt de følgende år.
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Ledelsesberetning

Beretning

Forventninger til det kommende år:

I 2019 budgetteres på nuværende tidspunkt med et ordinært resultat på minus 60-70.000 kr. Det ved-
rører bl.a. afholdelse af kommunekonference i november 2019.

SaDS har indgået driftsaftale med Erhvervsstyrelsen for 2019 i form af en Mål- og Resultatplan med til-
hørende tilsagnsvilkår og modtager på baggrund af Ø-støtteloven et tilskud på 1,5 mio. kr. i 2019.

Aftalen medfører fortsat en administrativ byrde.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter balancedagen og frem til dato ikke indtrådt forhold, som vil kunne ændre vurderingen af
sammenslutningens økonomiske situation.

5-års oversigt
kr. 2018 2017 2016 2015 2014

Indtægter 1.764.679 1.458.746 1.524.291 1.475.588 1.394.555
Omkostninger -1.724.447 -1.466.095 -1.621.323 -1.523.992 -1.272.846

Resultat 40.232 -7.349 -97.032 -48.404 121.709
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note kr. 2018 2017

2 Indtægter 1.764.679 1.458.746

Omkostninger
3 Administrationsomkostninger -848.444 -803.146
4 Omkostninger ved organisationsarbejde -796.658 -585.041
5 Lokaleomkostninger -79.590 -78.030

-1.724.692 -1.466.217

Resultat før renter 39.987 -7.471
6 Renter 245 122

Resultat 40.232 -7.349

Der af bestyrelsen foreslås overført til næste år.

Resultatdisponering
Overført resultat 40.232
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note kr. 2018 2017

AKTIVER
Anlægsaktiver

8 Inventar og edb-materiel 0 0
Huslejedepositum 10.500 10.500

Anlægsaktiver i alt 10.500 10.500

Omsætningsaktiver
9 Mellemregning med projekter 119.016 268.191

10 Periodeafgrænsningsposter 8.595 5.238
11 Likvide beholdninger 826.722 582.006

Omsætningsaktiver i alt 954.333 855.435

AKTIVER I ALT 964.833 865.935

PASSIVER
Egenkapital

12 Egenkapital 733.755 693.523

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser

13 Feriepengeforpligtelse 85.990 79.506
14 Skyldige omkostninger 106.188 65.716
15 Offentlige kreditorer 38.900 27.190

231.078 172.412

PASSIVER I ALT 964.833 865.935

1 Anvendt regnskabspraksis
7 Lønafstemning

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
17 Eventualforpligtelser
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sammenslutningen af Danske Småøer for 2018 er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år bortset fra, at der i resultatopgø-
relsen er sket en omklassificering af omkostninger, dette ændrer ikke i resultaterne for hhv. 2017 og
2018. Sammenligningstallene er tilpasset.

Projektregnskaber
Årsrapporten indeholder ikke de enkelte projektregnskaber, men alene mellemregninger med de igangvæ-
rende projekter, som løbende påbegyndes og afsluttes. I projektregnskaber indgår modtagne tilskud og af-
holdte omkostninger. Projekter resultatføres først på afslutningstidspunktet.

Resultatopgørelse

Tilskud
Tilskud fra offentlige myndigheder medtages i resultatopgørelsen, såfremt bevilling er sket inden årets ud-
gang.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til gager, administration, lokaler, rejse- og mødeom-
kostninger, marketing m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balance

Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af akti-
vernes forventede brugstider:

Inventar 5 år
Edb-materiel 3 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-
pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

kr. 2018 2017

2 Indtægter
Tilskud fra Erhvervsstyrelsen 1.500.000 1.200.000
Tilskud fra Kulturstyrelsen 50.181 49.733
Kontingenter 131.000 122.350
Støttemedlemmer, gaver 28.610 24.350
Diverse salg 13.688 24.213
Honorar for projektadministration 41.200 38.100

1.764.679 1.458.746

3 Administrationsomkostninger
Lønninger og gager vedr. sekretariatet 721.467 663.716
Regulering af feriepengeforpligtelser 6.484 137
ATP-bidrag m.v. 9.847 9.372
Kursus 0 10.831
Personaleudgifter 2.414 2.209
Administration, formandskab 1.000 0
Reparation og vedligeholdelse inventar og maskiner 14.654 9.360
Anskaffelser af småinventar 4.236 8.570
Telefon 5.644 5.281
Kontorartikler 12.018 13.249
Bibliotek, aviser og tidsskrifter 0 549
Porto og fragt 3.401 12.511
Gebyrer 2.550 2.300
Revision og regnskabsmæssig assistance 37.000 36.250
Revisorassistance, herunder attestation af ansøgning, Kulturstyrelsen 6.500 9.250
Bogføring Dataløn 1.425 1.338
Erhvervsforsikring 11.632 10.119
Edb-udgifter 7.530 7.465
Rengøring og renovation 642 205
Diverse 0 434

848.444 803.146
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr. 2018 2017

4 Omkostninger ved organisationsarbejde
Honorarer formandskab 175.000 131.250
Rejseudgifter inkl. kørselsgodtgørelse og diæter, sekretariat 40.663 44.064
Rejseudgifter inkl. kørselsgodtgørelse og diæter, bestyrelsen 78.568 75.285
Repræsentantskabsmøder 95.393 76.160
Bestyrelsesmøder 4.461 9.777
Diverse møder 22.331 8.035
Folkemøde, Bornholm 36.552 41.101
Europæisk småø-samarbejde 18.170 22.213
Andre aktiviteter 8.770 0
Lejelovsseminar 41.743 0
Projekt medfinansiering 21.634 43
Ø-posten 166.299 170.062
Hjemmeside 78.298 0
Markedsføring i øvrigt 2.035 0
Kontingenter 5.141 4.731
Gaver 1.600 2.320

796.658 585.041

5 Lokaleomkostninger
Husleje, Strynø 55.713 54.621
Vand, varme og el, Strynø 23.877 23.409

79.590 78.030

6 Renter
Renteindtægter bank 245 122

7 Lønafstemning
Kr.

Lønninger og gager vedr. sekretariat, jf. note 3 721.467
Honorarer formandskab, jf. note 4 175.000 896.467

Løn udgiftsført i projekter 116.698
Pension indeholdt i lønninger og gager -95.783
ATP-bidrag -2.209
Sundhedsforsikring 1.667

916.840
Redegjort ifølge lønoplysning 2018 (AM-indkomst) -916.840

Difference 0
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

8 Inventar og edb-materiel
kr. Inventar Edb-materiel

Kostpris 1. januar 2018 143.335 60.334
Årets afgang 0 0

Kostpris 31. december 2018 143.335 60.334

Afskrivninger 1. januar 2018 -143.335 -60.334
Afskrivninger vedr. årets afgang 0 0

Afskrivninger 31. december 2018 -143.335 -60.334

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 0 0

Afskrives over 5 år 3 år

kr. 2018 2017

9 Mellemregning med projekter
Ø-pas 2017 0 251.121
Nye naboer – mere øliv 101.947 0
Turisme-ambassadør 42.069 42.070

144.016 293.191
Reservation til eventuelt manglende tilskud i projekter -25.000 -25.000

119.016 268.191

10 Periodeafgrænsningsposter
Udgifter til Folkemøde 2019/2018 7.587 5.238
I øvrigt 1.008 0

8.595 5.238

11 Likvide beholdninger
Kassebeholdning 1.483 2.150
Fynske Bank, kontonr. 3531040057, drift sekretariat 75.900 221.837
Fynske Bank, Turisme 0 125
Nordea (oprindeligt 495 t.kr. fra hussalg på Avernakø i 2001) 742.243 350.120
Nordea, drift sekretariat 7.096 7.774

826.722 582.006
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr. 2018 2017

12 Egenkapital
Egenkapital primo 693.523 700.872
Årets resultat 40.232 -7.349

733.755 693.523

13 Feriepengeforpligtelse
Vedr. drift af sekretariat 85.990 79.506

14 Skyldige omkostninger
Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance 37.000 36.250
Skyldig vedr. Ø-posten 26.308 24.071
Skyldig vedr. projekter 5.945 5.183
Skyldig feriepenge 87 68
Skyldig vedr. hjemmeside 20.497 0
Skyldig vedr. lejelovsseminar 12.864 0
Skyldig vedr. edb-omkostninger 1.774 0
Omkostningskreditorer i øvrigt 1.713 144

106.188 65.716

15 Offentlige kreditorer
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag m.v. 33.695 22.295
Skyldig ATP m.v. 5.205 4.895

38.900 27.190

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

17 Eventualforpligtelser

Lejemål med opsigelsesvarsel på 6 måneder, svarende til 39.795 kr.

HK har på vegne af en tidligere ansat rejst krav om yderligere pension og feriefridage (65 t.kr.). Kravet
behandles af Moderniseringsstyrelsen. Hvorvidt krav bliver aktuelt kan ikke vurderes på nuværende tids-
punkt.
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