
Resultat og balanse 2020
Budsjett 2021

Årsmøte 17.mars 2021

Kasserer Remyra IL – Camilla Lereggen





Resultat 2020

Inntekter

• Kr 94.000,- i sponsorinntekter, hvorav kr 4.000,- tilhører 2019-regnskapet. Sponsoravtaler på 
kr 90.000,- i 2020.

• Kr 105.858,- i momskompensasjon

• Kr 109.647,- LAM midler. Tilskuddsordning fra Kulturdep til idrettslag, baseres på medlemstall.

• Kr 259.805,- i Covid 19 støtte tapte kiosk inntekter (Lotteri- og stiftelsestilsynet)

• Kr 60.000,- div tilskudd (RBK, Stjørdal kommune, Skala Maskon)

• Kr 43. 810,52 Idrettsbingo og kr 117.546,46 grasrotandelen Norsk Tipping

• Kr 539.595,- inntekt medlemmer (medl.kont, loddbok, treningsavgift håndball og fotball), 
hvorav kr 30.245,- gjelder tidligere år. Utestående pr 31.12 kr 144.970,-
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Resultat 2020
Kostnader

• Lavere kostnader seriespill og cup, dommerutgifter og varekjøp pga Covid 19

• Ny avtale med Sport 1 inngått og det ble kjøpt inn ny kolleksjon fra hummel for kr 
190.171,- i 2020

• Økning i avskrivningskostnad pga innkjøp robotgressklipper i 2019



Balanse 2020

Note anleggsmidler – Alle anleggsmidler avskrives lineært, bortsett fra bygninger. Dette er mest sannsynlig 
naturgressbanen/grusbanen som ble anlagt i 1995, verdi kr 1.042.532,-. Hvis dette er en tomt så faller ikke denne 
i verdi og den skal ikke nedskrives. Kasserer og styret må ta en vurdering vedrørende denne og anlegg 
kunstgressbane i 2021. Kunstgressbanen bør nedskrives tidligere enn planlagt (gjenstår 6 år) hvis idrettslaget skal 
oppgradere/skifte ut kunstgresset.



Budsjett 2021



Budsjett 2021

Forutsetninger for budsjett 2021;
�  Ekskl lagskasser

�  Hensyntatt økt inntekt baneavgift på kr 400,-

�  Fakturagrunnlag for 2020 (kontingent, loddbok, fotball- og håndball avgift) er lagt inn som 
inntektsgrunnlag medlemmer. Viktig at alle betaler i 2021!!

�  Investering i ny kiosk, kr 300.000,-, nedskrives på 10 år, årlig avskrivningskostnad på kr 30.000,-

�  Ingen støtte til cupreiser, verken påmeldinger eller A-kort dekkes, tatt ut av budsjett 2021

�  Budsjettert med et overskudd, idrettslaget står overfor nye investeringer vedrørende kunstgressbanen, og 
vi må begynne å spare. Viktig å få søkt støtte til nye investeringer fremover, spillemidler og støtte fra både 
private og offentlige aktører.


