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

KLUBBENS DONATIONER
Vi vil så gerne
Heldigvis er Y’s Men’s klubberne i stand til at hjælpe rigtig mange steder. Der er ikke
lavet en samlet opgørelse over, hvor mange penge Y’s Men i Danmark uddeler årligt,
men beløbet ligger sikkert omkring 15 – 20 mio. kr.
Mange ansøgninger bevirker imidlertid også, at der må gives afslag til nogle, som
ellers kunne have behov for støtte.

Ikke tilfældige afslag
Når præsidiet eller klubben sidder med ”bunken af ansøgninger”, er der flere
forhold, som spiller ind, når beslutningen om afslag eller bevilling skal tages.
I vore love er det beskrevet, at vi primært har en tjenende funktion i forhold til
KFUM og KFUK samt andet kristent organisationsarbejde. Dernæst har vi en
forpligtelse overfor ”andet værdifuldt organisationsarbejde”. Ansøgninger, der
opfylder disse kriterier, kommer derfor til at ”ligge øverst i bunken”.

Andre begrænsninger
Det er ikke kun vore love og vedtægter, som sætter begrænsninger for hvilke
ansøgninger, som kan imødekommes. Den begunstigelse, som Y’s Men, Region
Danmark og dens klubber nyder hos myndighederne er begrundet i, at vore
pengeskabende aktiviteter gennemføres frivilligt og ulønnet, og at provenuet går til
”almennyttige og almenvelgørende formål”. Ansøgningerne, som ligger uden for
dette kriterie kan ikke lovligt imødekommes. Eksempel herpå kan være ansøgning til
rejse- og opholdsudgifter fra en person, som vil være volontør et sted i verden.

Forskellige aktiviteter
En klub kan have flere forskelligartede aktiviteter, hvor en af aktiviteterne måske
falder ind under lotteribestemmelserne, medens en anden har en størrelse, som
udløser momspligt, og en tredje opnår lejlighedsfritagelse. Særskilte regnskaber for
hver aktivitet kan derfor være en stor fordel
Venlig hilsen
Økonomiudvalget

Birthe Kragh Sørensen, RLM
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Hvorfor et bevillingsregnskab
Ligesom det er vigtigt at have klubaktiviteternes driftsindtægter og udgifter udskilt
fra klubbens gøremål, er det vigtigt at have dokumentationen i orden med hensyn
til, at de skattefrie indtægter reelt er brugt til velgørenhed. Et ”bevillingsregnskab”
er velegnet til at fastholde ”den røde tråd” for midlernes pengestrøm.

Hvem bestemmer
Det er selvfølgelig klubben – med generalforsamlingen som øverste myndighed –
som er bestemmende og ansvarlig for såvel klubbens drift som aktiviteternes
forvaltning. Det kan dog ofte være hensigtsmæssigt at udskille det daglige ansvar for
aktiviteterne til et særligt udvalg – måske med en regnskabsfører, som ikke er
klubbens skatmester. Dette signalerer ansvarlighed for indsamlede midler.
Uddeling af støtte har på den anden side hele klubbens opmærksomhed, og dette
kan foregå i et samspil mellem præsidiet og beslutninger på klubmøder eller
generalforsamlingen. Se eksempel herpå i forslag til klublove og vedtægter. (B42243).

Skal alle indtægter bruges
Som nævnt i folderen om ”Aktivitetskassen”, skal overskuddet fra aktiviteterne
anvendes til klubbens almen velgørende formål – eller hensættes til brug på et
senere tidspunkt til sådanne formål. Det er altså lovligt at overføre midler fra et
regnskabsår til det næste, men midlerne skal fortsat være udsondret fra klubbens
almindelige drift, og overførsler fra et klubår til det næste må maksimalt være 5 år
gamle. De ældste overførte midler skal derfor bruges først, og det bør fremgå af
bevillingsregnskabet.

Hvad kan støttes
Det er almen velgørende eller almen nyttige formål, som kan støttes, og deri ligger,
at der skal være tale om en større kreds af personer eller sammenslutninger.
Hvis ansøgerne står opført på listen over organisationer, som har opnået
godkendelse efter Ligningslovens § 8 A, anses disse betingelser for opfyldt. Listen,
der rummer flere end 1.000 foreninger og organisationer, kan være vejledende for
vurderingen af, om andre ansøgere kan anses for almen nyttig. Listen kan findes på
SKATs hjemmeside: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061734. Tilsvarende
udenlandske sammenslutninger og organisationer kan også modtage støtte.
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Bevillingsregnskabet
Et eksempel på et ”bevillingsregnskab” kan se således ud:
BEVILLINGSREGNSKAB for KLUBÅRET 2015-16
Resultat
2015-16

Resultat
2014-15

40.000

31.000

Time of Fast

3.000

2.500

Momskompensation fra Regionen

5.000

4.000

200

150

48.200

37.650

Resultat
2015-16

Resultat
2014-15

22.000

20.000

Skattefradragsprojekt 2016, Y’s Men Int. Region Danmark

5.000

5.000

Time Of Fast

3.000

2.000

FDF, Kreds 2

1.500

0

SAT-7 European

1.500

1.000

KFUM’s Soldaterhjem

1.000

650

KFUM/K Børnefestival

1.000

1.000

Sognets julehjælp

2.000

1.000

Danmarks Kirkelige Mediecenter, ”Verdens uretfærdigheder”

3.000

1.000

KFUM-spejderne, søsportsgruppen

5.000

5.000

Diakonhøjskolen, Int. linje

3.000

1.000

48.000

37.650

200

0

Indtægter
Overført fra Aktivitetskassen

Renter
INDTÆGTER I ALT

Udgifter (fordeling af midler
Regionsprojekt, Y’s Men Int. Region Danmark

Uddeling efter præsidiebeslutning (max. 2.000,- kr.):

Uddeling efter konkret beslutning i klubben:

UDGIFTER I ALT
OVERSKUD – overføres til næste år

Bemærkninger
Donationer til Y’s Men’s Int. Regional Danmark kan ydes, fordi organisationen er godkendt efter LL
§ 8 A, og dette vil også gælde bidrag til f.eks. Extension Østeuropa. Støtte til volontørers rejse og
ophold opfylder ikke alsidighedskravet, medens en støtte til et missionsselskab, som udsender
volontører kan ydes.
Den klub, som udøver den pengeskabende aktivitet, kan få sine positive udgifter ved indtjeningen
dækket, men tilskud til klubbens drift kan ikke ydes.
Ring eller skriv gerne til regionssekretæren med spørgsmål eller kommentarer.
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