Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :
Holdnavn BSI ___________________
E-mail adresse er: bsi@bsi-fodbold.dk
Hjemmeside navn: Bsi-fodbold.dk

Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut ældste fodboldklub i
Brøndby og en af de ældste i Danmark. Klubben har i dag også en håndbold-, badminton- og
bordtennisafdeling.
Klubben blev stiftet af en gruppe aktive mennesker i den lille landsby 15 km syd for København, som
Brøndby var i 1935. Fodboldafdelingen startede i et lille skur med en pløjemark som bane. Efter en del år fik
BSI klublokale på den nybyggede Brøndby Strandskole og 2 græsbaner blev stillet til rådighed.
I takt med udbygningen af Brøndby Strand, blev disse facilliter for små og derfor rykkede klubben for ca. 30
år siden ned i kælderlokaler under Langbjergskolen. I 2005 fik vi så endelig vores fantastiske klubhus, som
ligger ud til den ene 11 mandsbane på Langbjergskolen og det udgør i dag rammen om alle vores
aktiviteter.
Som nævnt består klubben i dag af ca. 250 medlemmer fordelt på 20 hold. (senior, oldboys og veteran hold,
samt ungdoms og børnehold).
Vi har i dag ligeledes et veletableret og meget seriøst udvalg af trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer og
bestyrelsesmedlemmer, som er stærkt dedikeret klubben. Vi nyder derudover stor støtte fra lokalmiljøet,
hvor vi forsøger at varetage de unge talenter på bedste vis.
BSI er en anderkendt og registreret forening hos Brøndby Kommune.

Hvad går Visionen ud på?
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Vores vision er både social (hvor vi forsøger at være rummelige og fænge bredt) og sportslig (hvor vi ønsker
at bevæge os fremad, med de mange talenter Brøndby Strand bærer med sig). Vi har fastsat et målrettet
projekt ml. 2016-2018 hvor vi tilsigter at realisere følgende:









Et øget tilslutning til holdet
Sørge for træneruddannelse på højeste niveau
Skabe bedre faciliteter og rammer for børn og unge, så de trives under den gode atmosfære
Etablere et hav af sociale og sportslige aktiviteter
At udvikle os i sportslig retning
Fastsætte en målrettet ambition om at udvikle vores mange talenter på et højere niveau
Forhåbentlig vil vi indenfor de næste to år ligger vores hold i en bedre række
Alt i alt tilsigter vi at bidrage med et kvalitetsløft for hele lokalmiljøet!
Hvad siger reglerne for sponsorater?
Kan man trække det fra i skat?

JA
Reglerne lyder:
Sponsorater: (Ligningslovens paragraf §12):
Sidste år 2012 kunne man søge om 14.500 kr. fra virksomheder som max. beløb
Dette kunne trækkes fra gennem fradraget? En hjælp til at kickstarte/markedsføre virksomheder.
Kilde:
http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Publikationer/Artikler+om+frivilligt+arbejde/Fradrag+for+gaver
+til+frivillige+foreninger

Reglerne blev ændret i september 2008.
Når en bidragyder (en person eller virksomhed) skal opgøre sin skattepligtige indkomst, kan man trække gaver, som er
givet til foreninger, fra i skat. Det siger Ligningsloven. Kriteriet er, at den forening, som modtager gaver eller arv, skal
være almenvelgørende eller på anden vis have et almennyttigt formål. Desuden skal foreningerne være godkendt af
SKAT.
Skattefrie gaver:
Der er to muligheder for at give gaver og få fradrag:
1. Gaver for et enkelt år (ligningslovens §8A).
2. Ydelser der skal gives i mindst 10 år (ligningslovens §12, stk. 3)
Ad 1. Når vi taler om gaver, er det maksimale beløb, som man kan opnå fradrag for i 2012, 14.500 kr. (beløbet ændres
hvert år).
Bidragsyderen skal oplyse sit navn og cpr-nummer - eller navn og cvr-nummer, hvis det er en virksomhed - til den eller
de foreninger, som de giver gaver til. Foreningerne skal indberette gaverne og oplysninger om bidragsyderen til SKAT.
På den måde vil gaverne automatisk fremgå af bidragyderens årsopgørelse.
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Ad 2. Ydelser er derimod fuldt fradragsberettiget, men så skal man som bidragsyder give ydelsen over mindst 10 år.
Her skal man være opmærksom på, at man som enkeltperson maksimalt kan få fradrag for 15 % af sin personlige
indkomst. For virksomheder er det maksimalt 15 % af selskabets skattepligtige indkomst.
Godkendelse af foreninger:
For at kunne modtage skattefrie gaver skal foreningen være godkendt af SKAT. De vigtigste krav for at blive godkendt
er:
 foreningen er hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU eller EØS land (ny ændring pr. 1/9 2008)
 foreningens formål, ifølge vedtægterne, er almenvelgørende
 antallet af gavegivere skal være mere end 100 om året over en 3-årig periode
 foreningens årlige indtægt eller formue skal overstige 150.000 kr.
 foreningen skal have mere end 300 kontingentbetalende medlemmer
En lokalforening kan ikke blive godkendt, hvis denne er medlem af en landsorganisation, der allerede er godkendt.
Man kan blive godkendt efter ansøgning til Skattecenter Bornholm. Ansøgningsfristen er 1. oktober for godkendelse
samme år.
Som godkendt forening skal man hvert år og senest den 20. januar indberette modtagende gaver for året før, så
bidragsyderen kan få sit fradrag. Samtidigt skal foreningen indsende oplysninger om regnskab, gaver og medlemstal
for hele foreningen, senest 6 måneder efter at årsregnskabet er færdigt. Overholder man ikke disse frister kan man
miste sin godkendelse.

Reklameværdi og regler vedr. sponsorater fra Skat
Kilde: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1832915
Sponsorater (Fradrag for udgifter til reklamer)
Er din virksomhed sponsor for fx en sportsklub eller en kulturel forening, kan du som regel trække udgifterne fra, hvis
de har en reklamemæssig værdi.
Virksomheden skal med sponsoratet kunne opnå en reklameværdi, som står i rimeligt forhold til selve bidraget udgiften må altså ikke være uforholdsmæssig stor i forhold til reklameværdien.
Sponsoratet skal primært gives af reklamemæssige grunde og ikke fordi, du som sponsor har en personlig interesse for
modtagerens aktivitet. Hvad er reklameværdi? At din virksomhed får sit navn på fx en båd, er dog ikke i sig selv nok til
at få fradrag. Hvis du fx ejer et lokalt rengøringsfirma og båden deltager i konkurrencer så langt fra lokalområdet, at
det ikke har nogen reklameværdi for din virksomhed, kan du ikke få fradrag. Ejer du derimod fx en restaurant, som har
kunder fra hele landet, kan du i de fleste tilfælde godt få fradrag, som sponsor for båden.

Hvad får DU/I ud af at hjælpe BSI?
Niveauer:
Hvad tilbydes af os:
Hjemmesiden er besøgt af ca. (10.000) årligt. Vi har fornyligt lanceret nyt design på hjemmesiden
& regner derfor med at besøgstallet vil stige gevaldigt. Ønsker du at vi i ny og næ skal reklamere
for din forretning, så gør vi det!
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-

Facebook-siden BSI har på kort tid fået over 1000 medlemmer (vi arbejder på at denne
side får over 1500 medlemmer indenfor et år)
Reklameværdi for din forretning lanceres på FB siden

A: 8.000-15.000 kr. sponsorpakke:
- Reklame på facebook jævnligt
- Reklame på hjemmeside jævnligt
- Logo på trænings/kamptøj (min. aftale af 3 år med min. sponsorat på 10.000 kr. årligt)
B: 1000-5.000 kr. sponsorpakke:
- Reklame på hjemmeside & facebook-side med tilsendt logo i min. 1 år.
C: Hold sponsorat går til:
- al form for sponsorat må alene tilkomme BSI/det specifikke hold i BSI fx Bidrag til rejser,
træningstøj, kamptøj, rekvisitter, socialt fælles arrangement eller andet.

Ansvar ift. sponsorpakke påtages af BSI repræsentant der modtager sponsorat.
Støt et godt formål!
Overfør venligst sponsorbeløbet hertil (husk at angive jeres fulde navn, CVR):
BSI foreningskonti – Danske Bank
Regn. 1551 konto nr. 4510510275
BSI forening: CVR. nr. er 29981620

Klubhusets adresse er: Brøndby Strand IK, Tybjergparken 12, 2660 Brøndby Strand
Virksomhedens navn: __________________________ Logo skal fremsendes til bsi@bsi-fodbold.dk
Støtter følgende hold i BSI ________________________ ( ) Støtter klubben i almenhed ( ) sæt X
Underskrift (Virksomhed-ejer/ansvarshavende for sponsorat) ________________________
Underskrift (Formand/Næstformand/Sportschef/BSI-Træner) _____________________________

Mange tak

Vores & Jeres BSI
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Bilagsnummer:

__________
Faktura – sponsorat modtaget

Som tillæg til sponsordokumentet bekræfter BSI fodbold at have modtaget ____________________ kr. (ex.
moms) fra (virksomheds/forretningsnavn) _______________________________________ som sponsorat til
klubben/ holdnavn _________________________________ Sponsoratet bruges ift. ovennævnte aftale
beskrevet i sponsordokumentets retningslinjer.

Officielt Klubstempel:

Underskrift (BSI):

________________________________________

Underskrift (virksomhed/forretning/fond):

________________________________________

5

