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. . AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET
. . TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

KLUBBENS AKTIVITETER
I en god sags tjeneste
Ved opslag i adressebogen ser man klubbernes opfindsomhed og forskellighed med
pengeskabende aktiviteter, som f.eks. salg af postkort, vin, jordbær, slips, bloklys,
elektronisk optællingssystem, lejrcenter og glasfade.
Al den aktivitet ”forstyrrer” imidlertid de enkle regler, som gælder for frivillige
foreninger (klubber), jf. folder nr.1 ”Klubkassen” (B42346). Men vi pukler jo for at
skaffe midler til velgørende formål – ikke for egen vindings skyld.
Denne folder er nr. 2 i en serie på 6 om klubbens økonomi. Her er der fokus på,
hvorledes vi håndterer de midler, som fremkommer ved klubbernes forskellige
pengeskabende aktiviteter. I et særligt hæfte, nr. 4 – ”Genbrug og Lopper”, (B42349)
belyses reglerne for genbrugsbutikker og loppemarked, og i hæfte 5, ”Indsamlinger”,
(B42350) bliver indsamlingsreglerne gennemgået.

Erhvervsdrivende virksomhed
Ingen er vel i tvivl om, at der er tale om en erhvervsdrivende virksomhed, hvis vi
køber et glasfad hos isenkræmmeren, et slips i tøjbutikken, en flaske vin hos
vinhandleren eller jordbær hos grønthandleren o.s.v. Vi tænker måske ikke over, at
disse handlende er registreret, og at der betales skat og moms.

Anderledes med en Y’s Men’s Club
Den afgørende forskel mellem en forretning, der sælger slips og en Y’s Men’s klub,
der sælger slips er, at Y’s Men’s klubben ikke har det som formål, at fremme
deltagernes (medlemmernes) økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.
Vigtigt er det derfor, at klubkassens økonomi ikke sammenblandes med
aktivitetskassens midler. Der skal være vandtætte skotter mellem klubkassen og
aktivitetskassen/-kasserne. Aktivitetskassen er således en ganske selvstændig kasse
- men dog en del af klubbens aktiver, medmindre den er organiseret som en fond.
Venlig hilsen
Økonomiudvalget

Birthe Kragh Sørensen, RLM
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Lovens bogstav?
Lov om erhvervsdrivende virksomheder gælder for ”virksomheder, der har til formål
at fremme virksomhedens deltageres økonomiske interesser gennem erhvervsdrift”.
Sådanne virksomheder skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og der er pligt til at
aflægge årsrapport. Lov om fonde og foreninger regulerer foreninger, som har
aktiver på mere end 250.000,- kr.
Y’s Men’s klubber med pengeskabende aktiviteter til almennyttige og almen
velgørende formål falder udenfor disse regler og betegnes som en frivillig forening.

Hvad siger SKAT.
SKAT interesserer sig naturligvis for erhvervsmæssig virksomhed, men hvis der er
tale om en almennyttig eller almenvelgørende forening, skal der ikke svares skat.

Hvad med moms
Momsloven ”lever sit eget liv”. Der skal derfor i princippet svares moms, men hvis
varesalget ikke overstiger 50.000,- kr. årligt, skal klubben ikke momsregistreres. Der
er mulighed for at søge om momsfritagelse af velgørende arrangementer.

Kravet om almen velgørenhed
Midlerne fra de pengeskabende aktiviteter skal gives til almenvelgørende eller
almen nyttige formål. Det betyder, at støtten gives til en større kreds af personer
eller sammenslutninger. Den erhvervsmæssige indkomst skal være tæt forbundet
med det almennyttige formål. Eksempler på sådanne formål kan være:
Sygdomsbekæmpelse, Børne- og ungdomsarbejde, Ulandshjælp, Kirkeligt arbejde,
Amatøridræt og organisationer godkendt efter Ligningslovens § 8 A.
Man behøver ikke at anvende alle midler i det år, hvor indtjeningen har fundet sted.
Der kan ske hel eller delvis hensættelse til senere brug for foreningens almennyttige
formål.

Økonomisk selvkørende
Når kravet om, at erhvervsvirksomheden og den velgørende støtte er ”forbundne
kar”, betones så tydeligt af myndighederne, er det tillige et krav, at den pågældende
klub er økonomisk bæredygtigt i sig selv, hvilket vil sige, at medlemmernes
kontingenter er tilstrækkelige til at dække klubbens driftsudgifter.
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Bevisbyrde
Klubben har ansvaret og bevisbyrden for, at de ”vandtætte skotter” mellem
Aktivitetskassen og Klubkassen ikke er ”utætte”. Man kan således ikke blot overføre
en procentdel af aktiviteternes indtægter til klubkassen, men klubben kan
selvfølgelig have haft nogle udlæg, som kan og bør refunderes af aktiviteterne. For
at kunne dokumentere de økonomiske sammenhænge, skal der føres et særskilt
regnskab over den velgørende aktivitet. Det kan endda være hensigtsmæssigt at
føre et selvstændigt regnskab for hver aktivitet, hvis klubben har forskellige slags. Et
eksempel på et regnskab for ”Aktivitetskassen” kan se således ud:
AKTIVITETSREGNSKAB for KLUBÅRET 2015-16
Resultat
2015-16

Resultat
2014-15

Salg af varer, gruppe 1

43.000

39.000

Salg af varer, gruppe 2

4.000

2.500

Forsendelsesindtægter

800

600

2.200

2.150

50.000

44.250

Resultat
2015-16

Resultat
2014-15

12.000

10.500

Indkøb, halvfabrikata, gruppe 2

1.400

1.000

Husleje

6.000

6.000

Lys, varme, vand

1.600

1.200

Tryksager og reklame

3.500

2.900

Fortæring

1.200

600

Telefon

400

400

Kontorartikler, porto, tryksager

200

160

30

30

UDGIFTER I ALT

25.930

22.790

OVERSKUD

24.070

21.460

Indtægter

Momskompensation
INDTÆGTER I ALT

Udgifter
Indkøb, råvarer, gruppe 1

Gebyrer

Bemærkninger
Bruttoindtægten i eksemplet ender på 50.000,- kr., men klubben bliver ikke momspligtig, da de
samlede afgiftspligtige varer kun beløber sig til 47.000,- kr. Den bogførte udgift til fortæring, er
udgiften til sædvanlige ”personaleomkostninger” som eftermiddagskaffe eller lignende – altså ikke
bespisning til klubmøder.
Ring eller skriv gerne til regionssekretæren med spørgsmål eller kommentarer.
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