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Fjoråret ble et godt år sett med økonomiske øyne for klubben, selv om vi hadde havari av LN-
YOF. Vi hadde et driftsresultat på ca 57.000 kr i pluss, og et årsresultat på ca 44.000 kr i pluss. 
Da det gamle skoleflyet måtte byttes ut var vi svært heldige og kom over en lite brukt (og billig) 
CT på Mo i Rana. LN-YJR ble kjøpt for 400.000,- og ble finansiert med eksisterende lån, 
forsikringsoppgjør for havariet på YOF, samt opptak av ekstra lån på ca 54.000. Ved utgangen av 
2013 hadde klubben gjenværende gjeld på skoleflyet på ca 180.000 kr og det ble betalt ned ca 
44.000 i avdrag i løpet av 2013. 
 
Inntektene til klubben består i hovedsak av leieinntekter i shelter, leie av fly og egenandeler til 
forsikringen. I tillegg kommer medlemskontigenter og støtteordninger på nesten 30.000. Totale 
inntekter ligger på ca 195.000 kr 
 
Kostnadene har i store deler vært forsikring og drift av skoleflyet. QBE skrudde opp prisene 
dramatisk før de nå har sluttet helt. Neste års forsikringspremie ser ut til å bli halvert i forhold 
til fjoråret (ca 22.000) Mye av kostnadene var også i forbindelse med bergning av YOF, men det 
ble dekket av forsikringsselskapet. CTen har fått nypakket redningsskjerm noe som kostet ca 
10.000kr. Totale driftskostnader ligger på ca 137.000 kr. 
 
Skoleflyets verdi er fortsatt antatt til ca 400.000, det fører til at klubben sitter med eiendeler på 
vel 476.000 kr og gjeld på knappe 180.000, og har dermed en sterk egenkapital. Flyet vil bli 
avskrevet etter nærmere bestemmelser av styret fra og med 2014.  
 
Antall betalende medlemmer i 2013 var 47 stk. 
I august 2013 byttet vi bank fra Nordlandsbanken til DNB. 
 
Litt om 2014: 
 
Dette året ser ut til å bli et ennå bedre år for klubben. Med fortsatt solide inntekter fra 
hangarleie (9 fly), et operativt skolefly med mange ivrige medlemmer som ønsker å benytte det, 
samt inntekter fra teorikurs som avholdes i disse dager (med 7 elever) ligger vi an til solid 
overskudd og kan kvitte oss raskt med gjelda på skoleflyet og vær ennå mer robust i 
økonomien. Dersom de 150 budsjetterte timene slår til kan vi være gjeldsfrie før utgangen av 
året. Dette fører til større frihet for å bestemme timepris for leie av fly, pris for hangarleie samt 
investeringsbehov i fremtiden. 
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