
Kasserers uttalelse 
 

Regnskap Salten Mikroflyklubb 2015 

 
2015 ble et bra år for klubben med ca 164 flytimer på klubbflyet og i snitt ca 10 betalende fly i shelteret 
hele året. Dette bidro til et solid driftsresultat på + 163.000 kr og siden vi ikke har noe gjeld, havnet 
årsresultatet på + 162.000 kr.  
 
Inntektene til klubben består i hovedsak av leieinntekter i shelter, leie av fly, teorikurs og egenandeler til 
forsikringen. I tillegg kommer medlemskontigenter og støtteordninger på nesten 40.000. Totale 
inntekter ligger på ca 336.000 kr, som er nesten 64.000 mer enn året før. 
 
Kostnadene har i store deler vært forsikring og drift av klubbflyet. Mye er utført på klubbflyet, f.eks 5-års 
gummiservice, overhaling av topper, bytte av eksos mm. I tillegg er avskrivning av klubbflyet en stor post 
på ca 38.000 kr. Totale driftskostnader ligger på ca 172.000 kr som er en økning på ca 17.000 fra året før. 
 
Klubbflyets verdi er avskrevet til ca 320.000 i verdi, og med ca 245.000 kr i banken medfører det til at 
klubben sitter med eiendeler på ca 550.000 kr og depositumsgjeld på 15.000, og har dermed en sterk 
egenkapital på 550.000 kr, som er ca 160.000 bedre enn året før. Dette er medregnet at det ventes det 
inn ca 10.000 kr i bensinrefusjon for 2015. 
 
Hangar- og klubbdrift isolert sett så går hangardriften i ca 65.000 kr i pluss, og klubbdriften ca 97.000 kr i 
pluss. Overskuddet på hangardriften blir satt av til fremtidig vedlikehold og utgifter tilknyttet hangaren, 
mens overskuddet i klubbdriften er investert i det nye klubbflyet. 
 
Antall betalende medlemmer i 2014 var 48 stk, som er en nedgang på 6 stk fra året før. 
Antall betalende medlemmer forsikringsandel klubbfly var 12 stk. (à kr 1000). 
Saldoen til alle medlemmene i myWebLog ved utgangen av 2015 var på ca 49.000. 
 
Litt om 2016: 
 
Vi har nylig gått til anskaffelse av et ekstra klubbfly som lenge har vært etterspurt av flere av klubbens 
medlemmer. Vi har 8 elever på teorikurs og mye tyder på at det vil bli produsert mange timer i året vi 
står inne i. Forhåpentligvis blir driftskostnadene lavere pr. fly enn i 2015 da mye omfattende service og 
vedlikehold er utført på begge flyene. 
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