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2016 ble nok et godt år for klubben med et positivt resultat på ca 161.000, noe som er bare 1000 kr 
mindre enn året før. LN-YJR fløy nesten 220 timer og driftskostnadene har vært lave. Det nye klubbflyet 
(LN-YZT) ble satt i stand på sensommeren, men hadde lav aktivitet. 
 
Inntektene til klubben består i hovedsak av leie av fly, leieinntekter i shelter, medlemskontigenter, 
egenandeler til forsikringen og inntekter på teorikurs. Totale inntekter ligger på ca 335.600 kr, som er 
bare 200kr mindre enn året før. 
 
Kostnadene har i store deler vært forsikring og drift av klubbflyene. Utgifter til vedlikehold har vært noe 
lavere i 2016 enn året før, da mange store jobber ble utført da. Grunnet mange flytimer på YJR, er den 
avskrevet med ca 51.000 kr. Totale driftskostnader ligger på ca 173.500 kr som er en økning på ca 1.000 
fra året før. For første gang er styrehonorar blitt utbetalt på totalt 18.000 kr. 
 
LN-YJRs verdi er avskrevet til ca 270.000, og med ca 320.000 kr i banken pr 31.12 medfører det til at 
klubben sitter med eiendeler på ca 712.000 kr og depositumsgjeld på 13.500, og har dermed en sterk 
egenkapital på 713.000 kr, som er ca 161.000 bedre enn året før. Dette er medregnet at det ventes det 
inn ca 15.000 kr i bensinrefusjon for 2016. Klubben har ingen gjeld annet enn depositum til medlemmer 
som leier hangarplass. 
 
Hangar- og klubbdrift isolert sett så går hangardriften ca 81.500 kr i pluss, og klubbdriften ca 79.500 kr i 
pluss. Overskuddet på hangardriften blir satt av til fremtidig vedlikehold og utgifter tilknyttet hangaren, 
mens overskuddet i klubbdriften blir satt av til fremtidige kostnader til drift og evt. kjøp av nytt klubbfly. 
Det er vanskelig å vite hva fremtiden bringer med tanke på ny-by, ny flyplass. Da er det greit å ha litt 
penger stående. 
 
Overskuddet fra hangar/drift er nå satt på separate plasseringskontoer for bedre rente. 
 
Antall betalende medlemmer i 2016 var 48 stk, som er det samme som året før. 
Antall betalende medlemmer forsikringsandel klubbfly var 11 stk. (à kr 1000). 
Saldoen til alle medlemmene i myWebLog ved utgangen av 2016 var på ca 84.000 som står klare til 
betaling av flytimer. 
 
Litt om 2017: 
LN-YZT er nå solgt, og klubben ser frem til en ny sesong med mye flyging på LN-YJR. Vi har en solid 
økonomi, og god kontroll med bare ett fly å forholde oss til. Vi håper flere av klubbens medlemmer 
engasjerer seg i vedlikehold og oppfølging av klubbfly og hangar, da det til tider er mye ansvar og jobb 
på få av oss. 
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