Skattesag kan blive gyser for Mors-Thy
ØKONOMI: Ledelse melder om væsentlig usikkerhed i skattesagen
Kasper Kvist er en spillerne fra perioden, Skat har undersøgt. Sagen risikerer også at ende med et krav mod Mors-Thy Håndbold.
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MORS-THY: Mors-Thy Hånd-

bolds skattesag kaster nu en
dyster skygge ind over klubbens årsregnskab.
Det blev i går lagt til offentliggørelse på administrationskontoret ved Jyske
Bank Mors Arena - og som
udgangspunkt er det endnu
engang positivt. Overskuddet er ganske vist beskedent,
men med et plus på knap
8.000 kroner er der endnu
engang sorte tal i Mors-Thy
Håndbold.
Men skattesagen spøger,
for som revisionsselskabet
BDO angiver i regnskabets
supplerende oplysninger,
redegør Mors-Thys ledelse i
årsregnskabet for ”væsentlig
usikkerhed om selskabets
evne til at fortsætte driften,
da der er usikkerhed omkring selskabets risiko for
erstatningsansvar afledt af
den verserende skattesag”.
Hidtil har vurderingen været, at der ikke umiddelbart
var en regning på vej til
Mors-Thy Håndbold. Og sådan kan det i bedste fald også ende. Men usikkerheden
om skattesagens udvikling
får altså ledelsen til at sætte
ord på risikoen for MorsThys fremtid.
- Forholdet om restskatten
er aktuelt et spørgsmål mellem Skat og spillerne. Det
kan tidligst blive aktuelt for
Mors-Thy Håndbold - i et eller andet omfang - i løbet af
2017. Hvis der på et tidspunkt opstår en ubetalt restsaldo, kan Skat rette krav

»

Hvis der på et tidspunkt opstår en
ubetalt restsaldo, kan
Skat rette krav mod
Mors-Thy Håndbold,
der som arbejdsgiver
hæfter solidarisk for en
eventuel restance.

JOHS. SØNDERGAARD, MTH-formand

betydelig størrelse.
- Uanset beløbsstørrelsen
er sagen med Skat dog alvorlig. Derfor har vi dels sikret
os den nødvendige juridiske
bistand i det videre forløb og
dels tilrettet de administrative procedurer for 2015-16
og fremadrettet i overensstemmelse med Skats vejledninger, siger Johs. Søndergaard.

mod Mors-Thy Håndbold,
der som arbejdsgiver for
spillerne hæfter solidarisk
for en eventuel restance. Det
er på denne baggrund, det
lige nu er umuligt at vurdere

det krav, som Skat eventuelt
vil kunne stille Mors-Thy
Håndbold, fortæller klubbens formand, Johs. Søndergaard.

Risikerer millionkrav
Han understreger, at risikobeskrivelsen i ledelsesberetningen er en såkaldt ”worst
case-situation” med et krav
på skatteværdien af cirka 2,6

mio. kroner - svarende til et
krav mod Mors-Thy på cirka
en million kroner baseret på
et foreløbigt skøn.
Johs. Søndergaard tilføjer
dog, at Mors-Thy Håndbold
er i løbende dialog med

Skat, og at det derfor er
umuligt at sætte rigtig talstørrelse på eventualforpligtelsen. Og han slår fast, at
selskabets kapitalreserver
og handlingsplaner vil kunne imødekomme en risiko af

Stor undersøgelse
Skattesagen mod Mors-Thy
er resultatet af en undersøgelse, som Skat for mere end
to år siden iværksatte over
for mere end 100 professionelle klubber i Danmark for
indkomstårene
2012-14.
Det er Skats opfattelse, at
blandt andre Mors-Thys tilsyn og kontrol med spillernes indberetning af skattefri
kørselsgodtgørelse ikke er i
overensstemmelse med reglerne.

Når Skats stikprøver viser
fejl, er praksis at forkaste
den samlede indberetning derfor bliver beløbet for
Mors-Thys vedkommende så
stort som 2,6 mio. kroner hvilket spillerne altså skal
betale restskat af. Afhængig
af størrelsen af de ligningsmæssige fradrag vurderes
nettobeløbet at være i størrelsesorden på cirka en mio.
kroner.
Stabil økonomi
Sat over for millionbeløb virker årsregnskabets overskud
på 8.000 kroner som et sølle
og ubetydeligt beløb. Johs.
Søndergaard understreger
dog sin tilfredshed med, at
Mors-Thy også i år kan leve
op til ambitionerne om sorte
tal på driftens bundlinje.
- Økonomisk stabilitet har
været et mantra for MorsThy Håndbolds bestyrelse
igennem de seneste år, fordi
det er helt afgørende for resultaterne på banen, siger
Johs. Søndergaard.
Med årsregnskabet opretholder Mors-Thy en egenkapital på cirka 800.000 kroner. Det betyder, at klubben
fortsat lever op til kravene
fra Dansk Håndbold Forbund om balance mellem
spillerbudget og kapital.
Mors-Thy Håndbold holder generalforsamling 5. oktober i Jyske Bank Mors Arena.

