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Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Ledelsespåtegning
Best yrelse og sekretariatsleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Sammenslutningen af Danske Småøer for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.
Årsrapporten er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sammenslut ningens akt iver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af result atet af Sammenslut ningens akt iviteter
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.
Det er endvidere vores opfat telse, at ledelsesberetningen indeholder en ret visende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles t il generalforsamlingens godkendelse.
Odense, den 4. april 2022
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Sekretariatsleder:

Lise Thillemann Sørensen

Best yrelse:

Dorthe Winther
Omø
formand

Kirsten Sydendal
Fejø
Næstformand

Mathilde Kragh Hare
Hjarnø

Flemming Christensen
Avernakø

Mogens Windeleff
Lyø

Arne Lund
Hjortø

Søren Svennesen
Barsø

Søren Thide
Drejø
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Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

De blandt medlemmerne valgt e revisorer har int et yderligere at bemær ke t il efterfølgende regnskab for
2021.
Den 4. april 2022

Birte Harritsø
Femø
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Connie Hansen
Aarø
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Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Sammenslutningen af Danske Småøer
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sammenslut ningen af Danske Småøer for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2021, der omfat ter resultatopgørelse, balance og not er, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sammenslut ningens akt iver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af result atet af Sammenslut ningens akt iviteter
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensst emmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale 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 årsregnskabet" . Det er vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af Sammenslutningen af Danske Småøer i overensstemmelse med International Et hics
Standards Board for Accountants' internat ionale ret ningslinjer for revisorers et iske 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Sammenslutningen har medt aget budget for 2021 og 2020 i henhold til Bolig – og Planst yrelsens/ Erhvervsst yrelsens krav til Mål- og resultat plan som sammenligningst al i resultatopgørelsen for regnskabsårene 2021 og 2020. Vi skal fremhæve, at resultat budget terne, som det også fremgår af regnskabet,
ikke har været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar bejde et årsregnskab uden væsent lig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udar bejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Sammenslutningens evne t il at
fortsæt te driften; at oplyse om forhold vedrørende fort sat drift , hvor det te er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har
t il hensigt at likvidere Sammenslutningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre det te.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig 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 garant i for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan betragt es som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forvent es, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet .
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Grundlag for konklusion

Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion 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 væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat te sammensværgelser, dokument falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt telse af intern kontrol.

►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende ef ter omst ændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Sammenslut ningens interne kont rol.

►

Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som ledelsen har udar bejdet , 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 bet ydelig tvivl om Sammenslutningens evne til at fort sæt te driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Sammenslutningen ikke længere kan fort sæt te driften.

►

Tager vi stilling t il den samlede præsentation, strukt ur 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 øverst e ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle bet ydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat ter ikke ledelsesberetningen, og vi udt rykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent ligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformat ion i ledelsesberet ningen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Ledelsen er ansvarlig for, at de disposit ioner, der er omfat tet af regnskabsaflæggelsen, er i overensst emmelse med Tilsagnsvilkår pr. 1. januar 2021 (mål- og resultat plansmidler). Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af Sammenslutningen, der er omfat t et af årsregnskabet .
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at et ablere syst emer og processer, der understøt ter sparsommelighed og effektivit et.
I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at udtrykke en konklusion om Budget
2021 og årsbalance 2021 på grundlag af vores undersøgelser.

►

påset at Landdist riktspuljens t ilskud på 1.500.000 kr. fremgår som indt ægt i årsregnskabet

►

påset at indt ægt er i alt 1.767.037 kr. og ordinære udgifter i alt 1.756.171 kr. i årsregnskabet i al
væsentlighed er i overensstemmelse med Mål- og resultat plan (budget )

►

påset , at t ilskuddet ikke er anvendt t il aktivit et er, der ikke fremgår af Mål- og resultat planen.
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Som led i vores undersøgelser har vi udført følgende handlinger:

Det er vores opfat telse, at de udførte undersøgelser giver et t ilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.
Det er vores opfat telse, at årsbalance 2021 for Sammenslutningen af Danske Småøer i alle væsent lige
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Tilsagnsvilkår for 2021 (mål- og resultat plansmidler).
Svendbor g, den 4. april 2022
EY Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr. 30 70 0 2 28

Carsten Møller
st atsaut. revisor
mne10789
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Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Ledelsesberetning

Navn
Adresse, postnr. by

Sammenslutningen af Danske Småøer
Strynø Brovej 12, 5943 St rynø

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

Best yrelse

Dorthe Winther, Omø, formand
Kirsten Sydendal, Fejø, næstformand
Mathilde Kragh Hare, Hjarnø
Flemming Christensen, Avernakø
Mogens Windeleff, Lyø
Arne Lund, Hjortø
Søren Svennesen, Barsø
Søren Thide, Drejø

Sekretariatsleder

Lise Thillemann Sørensen

Revision

EY Godkendt Revisionspart nerselskab
Fåborgvej 44, 5700 Svendborg
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Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Ledelsesberetning
Hovedaktivitet

Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) er en interesseorganisat ion, hvis formål er at forbedre
småøernes forhold på alle områder; at bevare og udvikle helårssamfundene på de danske småøer samt
fremme erfaringsudvekslingen mellem øboerne.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på 7.049 kr.

I 2021 afholdt vi i året s første måneder således en online nyt årskur i form af et webinar om en vision for
småøerne. Webinaret indgik i EU kommissionens arbejde med at lave en langsigtet plan for landdistrikt er. Vi deltog i en online høring om sommerpakken sammen med Udvalget for Landdistrikt er og Øer og
Landdistrikt ernes Fællesråd i februar.
I juni kunne vi afholde fysiske aktiviteter og arrangerede ø-besøg for indenrigs- og boligminister Kaare
Dybvad Bek på Omø, samt generalforsamling i Odense for ø-repræsentanterne.
Årets folkemøde blev afholdt på Furfærgen i samar bejde med Færgesekretariat et. Det var både et f ysisk
og samtidig et online streamet arrangement , med lidt større omkost ninger til den t ekniske afvikling end
budget t eret med.
I august afholdt vi ø-besøg for Udvalget for Landdistrikter og Øer på Anholt og i sept ember for Bolig- og
Planstyrelsen på Hjarnø og Endelave. I efteråret delt og vi i ESINS årsmøde i Frankrig og afholdt sammen
med Forenet Kredit Ø-konference på Samsø. Året s sidste fysiske aktivitet blev repræsentant skabsmødet
i Vissenbjerg.
Synliggørelse af småøernes vilkår og eksistens har som i de seneste år været prioriteret højt , og vi har i
2021 for tsat priorit eret midler til det redaktionelle indhold i Ø-posten, som er vores primære kommunikat ionsmedie. Et skift af t rykkeri har givet en bet ydelig besparelse på udgivelsen.
Desuden har vi formidlet nyheder og emner vedr. småøerne via nyhedsbreve og sociale medier.
I mart s og april afholdt vi online wor kshops for henholdsvis medlemmer af de kommunale ø-udvalg og
for ø-vandværkerne. I november afholdt vi et fysisk netvær kskursus for dagligvarebutikker på småøerne. Alle tre netværkskurser er en del af en seminarrække, som vi har modtaget midler til fra Landdist rikt spuljens Ø-st øt te. Ø-t ræf for børnefamilier måt te dog endnu en gang udskydes pga. corona-pandemien.
Bosætningsprojektet Nye Naboer - mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne, der blev gennemført i
et part nerskab mellem SADS og LAG Småøerne og slut tede i maj 2020, blev regnskabsmæssigt opgjort
fra Bolig- og Planst yrelsens side og afslut tet endeligt i 2021. Den statslige LAG-administ ration har underkendt knap 10.000 kr., og SaDS medfinansierer således i 2021 samlet med godt 11.000 kr.
Vi har i 2021 haft øgede udgift er på posten t il afholdelse af generalforsamling og repræsentant skabsmøde, idet vi i Ø-sammenslut ningen har afholdt udgifterne til generalforsamlingen, der på grund af coronasituat ionen blev afholdt på hotel. Under nor male omstændigheder afholdes generalforsamlingen på
en af medlemsøerne og er med privat indkvart ering. For at sikre tilstrækkeligt fremmøde og trygge for hold under den aktuelle situat ion med pandemien i juni 2021 valgte vi at afholde generalforsamlingen på
Blommenslyst Kro ved Odense som et éndagsarrangement, hvor deltagerne kunne holde afst and fra hinanden.
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Coronapandemien, der fortsat t e i 2021, betød nedlukninger i årets star t og slut ning med forsamlingsforbud mm. og havde indflydelse på tilret telægning og afholdelse af SaDS’s akt iviteter. En del møder har
desuden været afholdt digitalt fremfor fysisk.
De færre fysiske møder har bet ydet færre udgift er til rejseomkost ninger end forventet .

Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Ledelsesberetning
Forventninger til det kommende år:
I 2022 budget teres der med et ordinær t resultat på 0 kroner. Vi ser dog ind i et år med forventelige omkostningsstigninger, der kan medføre et højere forbrug.

Til generalforsamlingen i juni 2022 på Fur, sker der ændringer i best yrelsesstrukturen som vedtaget på
den ekstraordinære generalforsamling i november 2021, samt desuden formandsskif te.
I 2022 forventer vi at afholde et fysisk netværksseminar for de kommunale ø-udvalg og beboerforeningernes best yrelser i april samt ø-træf for børnefamilier på Fur parallelt med generalforsamlingen i juni.

Vi har med året s start igangsat en undersøgelse af landbruget s bet ydning for småøerne. Projektet forventes afslut tet medio 2022.
SaDS forventer at indgå driftsaf tale med Indenrigs- og Boligminist eriet for 2022 i form af en Mål- og Resultat plan med tilhørende tilsagnsvilkår. Vi forvent er på baggrund af Ø-støt teloven at modt age et tilskud
på 1,6 mio. kr. i 2022. Aft alen medfører fort sat en administrat iv byrde.
Nedenfor ses en 5-årsoversigt , der viser indtægter, omkostninger og årsresultater i de seneste 5 år. Set
over denne 5-årsperiode fremkommer der samlet et overskud på 146.092 kr., der primært vedrører ’corona’-året 2020. Enkelte år er overskudsgivende, og overskuddet investeres tidsforskudt de følgende
år.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ef ter balancedagen og frem til dat o ikke indtrådt forhold, som vil kunne ændre vurderingen af
sammenslutningens økonomiske sit uation.
5-års oversigt
kr.

Indt ægter
Omkostninger
Resultat

2021

2020

2019

2018

2017

1.767.037
-1.759.988

1.765.523
-1.601.413

1.747.491
-1.805.441

1.764.679
-1.724.447

1.458.746
-1.466.095

7.049

164.110

-57.950

40.232

-7.349
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SADS deltager i 2022 i forsøgsordningen med frilandsbyer i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd, hvor behovet for ordningen skal undersøges og klarlægges. Vi fort sæt ter desuden samarbejdet med
andre organisationer om bl.a. Partnerskab for Ø-turisme, Året s Ø-pris, ener gieffektivisering på øer og
de kommende EU-programmer.

Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Resultatopgørelse
Budget
2021
kr.

2 Indtægter
Omkostninger
3 Personaleomkost ninger
4 Or ganisat ionsarbejde
5 Kontordrift
Afskrivninger
Resultat før renter

6 Renter
Resultat

2021

(ikke-revideret)

2020

(ikke-revideret)

1.767.037

1.755.100

1.765.523

1.763.100

-747.191
-818.503
-182.602
-7.875

-761.400
-792.700
-196.000
-5.000

-723.300
-675.897
-194.341
-7.875

-731.400
-759.700
-201.000
-5.000

-1.756.171

-1.755.100

-1.601.413

-1.697.100

10.866

0

164.110

66.000

-3.817

0

7.049

164.110
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Note

Budget
2020

Der af best yrelsen foreslås overført
t il næste år.
Resultatdisponering
Overført resultat

7.049
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År srapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31 . december

Note

kr.

2021

2020

7.875
10.500

15.750
10.500

18.375

26.250

0
0
0
1.084.019

205.500
48.937
1.000
754.620

Omsætningsaktiver i alt

1.084.019

1.010.057

AKTIVER I ALT

1.102.394

1.036.307

PASSIVER
Egenkapital
10 Egenkapital

846.964

839.915

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
11 Feriepengeforpligtelse
Modtaget forudbetalinger (Nordplus)
Mellemregning med projekter
12 Skyldige omkost ninger
13 Offentlige kreditorer

19.274
4.680
149.392
50.817
31.267

91.226
6.240
0
66.907
32.019

255.430

196.392

255.430

196.392

1.102.394

1.036.307

AKTIVER
Anlægsaktiver
8 Inventar og edb-materiel
Huslejedepositum
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Mellemregning med projekter
Tilgodehavende hos Kulturst yrelsen
Andre tilgodehavender
9 Likvide beholdninger

PASSIVER I ALT

1
7
14
15

Anvendt regnskabspraksis
Lønafstemning
Pantsætninger og sikkerhedsst illelser
Eventualforpligtelser
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Balance

Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sammenslutningen af Danske Småøer for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-vir ksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidst e år.
Projektregnskaber

Årsrapporten indeholder ikke de enkelte projektregnskaber, men alene mellemregninger med de igangværende projekter, som løbende påbegyndes og afsluttes. I projektregnskaber indgår modtagne tilskud og afholdte omkostninger. Projekter resultatføres først på afslutningstidspunktet.

Resultatopgørelse
Tilskud

Tilskud fra offentlige myndigheder medtages i resultatopgørelsen, såfremt bevilling er sket inden årets udgang.
Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til gager, administration, lokaler, rejse- og mødeomkostninger, marketing m.v.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfat t er rent eindt ægter og -omkost ninger.

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 tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af akt ivernes forventede brugstider:
Inventar
Edb-materiel

5 år
3 år
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1

Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af mat erielle anlægsakt iver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet . Fort jeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kost pris. Der nedskrives t il imødegåelse af forventede t ab.

Gæld er målt til amor tiseret kost pris svarende t il nominel vær di.

Budget
2021
kr.

2

3

Budget
2020

2021

(Ikke-revideret)

2020

(Ikke-revideret)

1.500.000
53.523

1.500.000
49.000

1.500.000
48.937

1.500.000
49.000

132.950
30.380
6.886
43.298

126.000
30.000
12.600
37.500

127.300
32.130
17.256
39.900

126.000
32.000
15.600
40.500

1.767.037

1.755.100

1.765.523

1.763.100

Personaleomkostninger
Løn, sekretariatsleder
Løn, kontorassist ent
Løn, rengøring

465.276
253.385
13.613

464.200
252.700
15.000

464.025
252.677
10.266

464.200
252.700
10.000

Personaleomkost ninger
Regulering af feriepengefor pligt else

732.274
14.917
0

731.900
36.000
-6.500

726.968
18.691
-22.359

726.900
24.500
-20.000

747.191

761.400

723.300

731.400

Indtægter
Tilskud fra Erhvervsst yrelsen
Tilskud fra Kulturst yrelsen
Andre indtægter:
Kontingenter
Ø-posten, støt temedlemmer, gaver
Diverse salg
Honorar for projektadministration
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Gældsforpligtelser

Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
kr.

4

Organisationsarbejde
Honorar, formand, og næst formand

Møder og aktivit eter inkl. rejseomkost ninger:
Rejseudgif ter inkl. kørselsgodtgørelse
og diæter, sekretariat
Rejseudgif ter inkl. kørselsgodtgørelse
og diæter, best yrelse
Repræsent antskabsmøder
Best yrelsesmøder
Diverse møder
Folkemøde
Europæisk småø-samarbejde
Markedsføring i øvrigt
Hjemmeside
Kontingenter
Gaver

2021

(Ikke-revideret)

2020

(Ikke-revideret)

230.000

230.000

230.000

230.000

17.687

19.071

40.595
157.279
21.521
13.819
22.309
23.952
0
0
3.875
743

34.291
18.630
22.398
3.893
876
2.241
187
15.125
4.856
4.523

301.780
Ekst erne akt iviteter:
Andre aktivit eter
Projekt medfinansiering

5

Kontordrift
Husleje, Strynø
Vand, varme og el, Strynø
Reparat ion og vedligeholdelse, inventar
Anskaffelser af småinventar
Telefon
Kontorart ikler
Porto og fragt
Administrat ion, formandskab
Gebyrer
Revision og regnskabsmæssig assistance
Bibliotek
Bogføring, Dat aløn
Erhvervsforsikring
Edb-udgifter
Diverse

275.700

8.354
31.645
39.999

Ø-posten
Kommunikation i øvrigt

Budget
2020

126.091

220.400

5.000
18.940
5.000

246.724
0

23.940

24.000

290.585
5.281

246.724

282.000

295.866

285.300

818.503

792.700

675.897

759.700

59.124
25.338
1.747
2.721
5.405
1.877
1.791
1.000
4.429
41.000
149
1.630
11.988
22.675
1.728
182.602

57.964
24.842
850
3.187
6.532
9.245
2.143
1.000
3.890
39.000
13.563
1.627
10.340
18.564
1.594
196.000

194.341

201.000
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Budget
2021

Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
kr.

6

7

Rente
Renteudgifter, bank
Renter, øvrige

2021

2020

3.008
809

0
0

3.817

0

Lønafstemning

Lønninger og gager vedr. sekretariat , jf. not e 3
Honorarer formandskab, jf. not e 4

732.274
230.000

Pension indeholdt i lønninger og gager
ATP-bidrag
Sundhedsforsikring

-87.647
-1.893
1.733
874.467
-874.467

Redegjort ifølge lønoplysning 2021 (AM-indkomst )

0

Difference

8

962.274

Inventar og edb-materiel
kr.

Invent ar

Edb-materiel

Kost pris 1. januar 2021
Årets tilgang

143.335
0

83.959
0

Kostpris 31. december 2021

143.335

83.959

Afskrivninger 1. januar 2021
Årets afskrivninger

-143.335
0

-68.209
-7.875

Afskrivninger 31. december 2021

-143.335

-76.084

0

7.875

5 år

3 år

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

Afskrives over
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Kr.

Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31 . december

kr.

9

10

11

12

Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Fynske Bank, kontonr. 3531040057, drift sekretariat
Nordea (oprindeligt 495 t.kr. fra hussalg på Avernakø i 2001)
Nordea, drift sekretariat

Egenkapital
Egenkapital primo
Årets resultat

Feriepengeforpligtelse
Vedr. drift sekretariat:
Feriepenge t il indefrysning
Feriepengeforpligtelse i øvrigt

Skyldige omkostninger
Skyldig revision og regnskabsmæssig assist ance
Skyldig vedr. Ø-posten
Skyldig feriepenge
Skyldig vedr. hjemmeside
Omkostningskreditorer i øvrigt

2021

2020

783
337.246
742.549
3.441

824
404.798
343.648
5.350

1.084.019

754.620

839.915
7.049

675.805
164.110

846.964

839.915

0
19.274

70.910
20.316

19.274

91.226

41.000
4.165
30
0
5.622

39.000
5.479
62
15.125
7.241

50.817

66.907
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Noter

Sammenslutningen af Danske Småøer

År srapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
kr.

13

14

Offentlige kreditorer
Skyldig A-skat og ar bejdsmarkedsbidrag m.v.
Skyldig ATP m.v.

2021

2020

26.380
4.887

27.781
4.238

31.267

32.019

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Ingen.

Eventualforpligtelser

Lejemål med opsigelsesvarsel på 6 måneder, svarende til 28.982 kr.

17

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Dorthe Porskær Winther

Connie Marie Hansen

Bestyrelsesformand
På vegne af: Sammenslutningen af Danske Småøer
Serienummer: PID:9208-2002-2-221353544793
IP: 77.241.xxx.xxx
2022-04-04 12:20:49 UTC

Intern revisor
På vegne af: Sammenslutningen af Danske Småøer
Serienummer: PID:9208-2002-2-850289425169
IP: 185.5.xxx.xxx
2022-04-04 12:41:48 UTC

Lise Sørensen

Arne Lund

Sekretariatsleder
På vegne af: Sammenslutningen af Danske Småøer
Serienummer: PID:9208-2002-2-737011336182
IP: 80.62.xxx.xxx
2022-04-04 14:26:13 UTC

Bestyrelse
På vegne af: Sammenslutningen af Danske Småøer
Serienummer: PID:9208-2002-2-386428433108
IP: 2.108.xxx.xxx
2022-04-04 16:28:51 UTC

Flemming Juul Christensen

Birte Gudmann Harritsø

Bestyrelse
På vegne af: Sammenslutningen af Danske Småøer
Serienummer: PID:9208-2002-2-443074381969
IP: 176.21.xxx.xxx
2022-04-05 09:14:04 UTC

Intern revisor
På vegne af: Sammenslutningen af Danske Småøer
Serienummer: PID:9208-2002-2-325027347855
IP: 93.162.xxx.xxx
2022-04-05 11:51:07 UTC

Mathilde Kragh Hare

Søren Swennesen

Bestyrelse
På vegne af: Sammenslutningen af Danske Småøer
Serienummer: PID:9208-2002-2-050285998776
IP: 188.180.xxx.xxx
2022-04-06 07:30:35 UTC

Bestyrelse
På vegne af: Sammenslutningen af Danske Småøer
Serienummer: PID:9208-2002-2-567094812960
IP: 217.63.xxx.xxx
2022-04-06 13:15:25 UTC

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: GP8YY-OVMF1-MSAC1-I3P5D-FIB84-BW4N5

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Mogens Windeleff

Kirsten Elise Larsen Sydendal

Bestyrelse
På vegne af: Sammenslutningen af Danske Småøer
Serienummer: PID:9208-2002-2-792970531470
IP: 85.27.xxx.xxx
2022-04-06 14:58:29 UTC

Bestyrelse
På vegne af: Sammenslutningen af Danske Småøer
Serienummer: PID:9208-2002-2-695473022724
IP: 213.83.xxx.xxx
2022-04-07 10:01:44 UTC

Navnet er skjult (CPR valideret)

Carsten Møller

Bestyrelse
På vegne af: Sammenslutningen af Danske Småøer
Serienummer: PID:9208-2002-2-481620388512
IP: 93.160.xxx.xxx
2022-04-22 08:01:43 UTC

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:62641095
IP: 152.115.xxx.xxx
2022-04-22 09:38:41 UTC

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: GP8YY-OVMF1-MSAC1-I3P5D-FIB84-BW4N5

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

