
Kasserers beretning for Remyra IL regnskap 2021  

Driftskostnadene i 2021 var på kr 1.763.463,- og driftsinntektene på kr 1.827.035,-, som som gir 

idrettslaget et positivt resultat på kr 66.299,-. Underliggende drift, uten lagskasser, viser et 

overskudd på kr 152.920,-  som er kr 43.303,- bedre enn budsjettert. Positivt resultat skyldes stort 

sett Covid-19 midler. 

På inntektssiden har vi mottatt kr 200.080,- i Covid-19 støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for tapte 

kioskinntekter. Sponsorinntekter utgjør kr 131.830,- i 2021, hvorav kr 101.000,- er iht 

sponsoravtalene, kr 10.000,- tilhører 2020 regnskapet og kr 20.000,- er sponsing av kiosk. Vi er pt 604 

registrerte medlemmer i klubben, hvorav 314 på fotball, 154 på håndball og 71 på allidrett. I 2021 

innførte vi anleggsavgift på kr 400,- pr barn på fotball. Medlemskontingent, trening- og anleggsavgift 

og lotteri har til sammen generert en inntekt på kr 522.846,-, hvorav kr 49.375,- gjelder 2020. Vi har 

kun kr 16.160,- utestående pr 31.12.21. Vi mangler imidlertid noe på utfakturering for 2021 da 

medlemslistene ikke er fullstendig vasket.  

I 2021 har vi fått satt opp en ny kiosk i Remyra Grendehus, med tilhørende platting til en kostnad på 

kr 113.045,-. Vi har skiftet lås på dørene i Remyra Grendehus og lagt inn bredbånd. Idrettsutstyr 

dekket av idrettslaget utgjør kr 110.849,- i 2021. 

Det er utarbeidet regnskap for 2021 for alle lagskassene. Nesten alle har brukt samme mal og har 

levert regnskap i balanse, kasserer har korrigert noen regnskap. Når det gjelder dokumentasjon har 

den blitt mye bedre i 2021 og er lastet opp elektronisk i regnskapet. Det er i 2021 innført 

dobbelsignering i banken på hoved kontoen til idrettslaget. 

I balansen har vi 5 anleggsmiddel som nedskrives hvert år. Kunstgressbanen med tribuner ble først 

avskrevet i 2012, saldo avskrives på 15 år, gjenstår 5 år. Innkjøpte robotgressklipper ble avskrevet 

først i 2020, saldo avskrives på 5 år. Parktraktor, saldo avskrives på 5 år, og er nedskrevet i 2021. To 

nye anlegg i 2021, skjær traktor og grunnarbeid innbytterbenker, saldo avskrives hhv 5 og 10 år. Vi har 

et anleggsmiddel bygninger som mest sannsynlig gjelder naturgressbanen/grusbanen som ble anlagt i 

1995, verdi kr 1.042.532,-. Kasserer og styret må ta en vurdering vedrørende denne og anlegg 

kunstgressbane i 2022. Kunstgressbanen må mulig nedskrives tidligere enn planlagt pga ny 

kunstgressbane. I tillegg er vi A-andelseier i Remyra grendehus, verdi kr 10.100,-. 

Idrettslaget har en god og solid økonomi. De 2 siste årene har idrettslaget gått fra underskudd til 

overskudd, men mye takket være Covid-midler. Oppgradering av anlegget og kunstgressbanen vil bli 

en betydelig investering i nær fremtid og vil kreve at idrettslaget viser positive resultat fremover. Det 

blir også viktig å få inn alle lotteri- og treningsavgifter fra medlemmene. Anleggsavgift er gjeninnført 

samt en ny salgsdugnad i 2022 for å kunne betjene en fremtidig investering av anlegget og 

kunstgresset. 

 

Stjørdal 8. mars 2022 

 

Camilla Lereggen – kasserer Remyra IL 


