Kasserers Årsrapport for Bardufoss flyklubb
Regnskap:
Per 01.01.2018 har Bardufoss flyklubb 729 448, 03 NOk kroner på konto. Disse
midlene er fordelt på fire kontoer, og har følgende saldo:
4776.1391484 Byggekonto/ klubbhus 13 627 NOK
4776. 1482935 Brukskonto 18 295,56 NOK
4776. 1780030 BM Plassering konto: 245 139 NOK
4808. 0705150 Brukskonto (driftskonto) 452 386 NOK
Gjennom 2017 har det kun foregått transaksjoner på Brukskonto 4808, og navn
på BFK sine kontoer, er satt av tidligere kasserer.
Resultatet for 2017 ga ett års resultat på 180 699 NOK, som er ett godt resultat. Det
er noe under 2016 sitt resultat som var på 220 053 Nok. For 2017 budsjetterte vi
med 118 516 i overskudd, som vi har passert. Dette skyldes økning i antall flytimer,
flytjeneste oppdrag og oppdrag for NINA.
Oppdrag:
• NINA: Fred Eilers fløy oppdrag for NINA. Han fløy 66:50 timer til en timespris
på 2040. Dette ga en ekstra inntekt på 65 996 NOK
•

Handicap forbund. Vi fløy 10:55 timer for LHL til en timespris på 1080.

•

Utleie LNACI Bodøflyklubb: Bodø flyklubb leide LNACI en måned hvor de fløy
kun 13:40. Dette var mye mindre enn året før da Bodø slet mye med vind i juni
2017. Styret får ta en ny beslutning på om utlånet skal fortsette i 2018, og hvor
lenge flyet skal lånes ut.

Flytid:
2017 var det beste flyåret for Bardufoss flyklubb på flere år. Totalt ble det fløyet 403
timer (blokktid), som er 103 timer mer enn 2016, og 130 timer mer enn det som var
budsjettert for i 2017. Som kasserer mener jeg dette skyldes en riktig timespris, som
gjør at man får flydd rimelig.
Revisjon:
Den 09.01.2017 hadde Jan Helge Furu og Kjell-Åge Fossland revisjon av regnskapet
for 2017, og kom med noen merknader som måtte rettes.
• Regnskapet

inneholder nå en egen konto for adgangskort. Dette for å få
tydeligere fram kostnaden og regnskapet for adgangskort. Dette ligger nå
klart for 2018.
• Bilag 8 manglet fra regnskapet ved revisjon, og er nå lagt inn. Dette var
landingsavgift for LNDAY og LNACI.
• Bilag 133 manglet kvittering for vedlikehold utført i Grenoble. Denne er nå lagt
inn sammen med Fuel regnskapet fra Guy og Tore.

• Purre

og Inkasso avgifter: Det ble betalt ca 775 nok for purre og inkasso
gebyrer. Dette skyldtes mye fravær fra Bardufoss for kasserer, og noen få
regninger ble derfor ikke betalt i tide. Løsning på dette problemet var
ettersending av posten til en annen postkasse. Denne kostnaden lå på 1685
per år. Dette ble vurdert bort da kostnaden på purregebyr enda var lav.
Dette bør vurderes ved ny kasserer.
• Bilag 226 er Husleie for de første månedene for 2018. Denne ble ved en feil
betalt i 2017.
Budsjett 2018:
For 2018 har jeg budsjettert med 250 timer på LNDAY og 60 timer på LNACI. Jeg
anbefaler styret å fortsette med timesprisen på 924 og 1080 kroner. Dette vil etter
budsjettet gi ett overskudd på 70 000. Utgangspunktet var ett budsjett på 100 000
men en ny regning på LNACI på 30 000 for nye magneter, gjør neste års resultat noe
mindre.
Når det kommer til bygning av nytt klubbhus bes neste kasserer om å holde ett eget
regnskap på byggingen slik at det er oversiktlig for innsyn. Dette mener jeg gjøres
best ved å ha driftsregnskap og byggeregnskapet skilt.

Ny kasserer 2018:
August 2018 flytter jeg sørover til Oslo da jeg begynner på master i økonomi og
administrasjon ved NMBU. Jeg vil derfor takke alle medlemmer for tre flotte år i
Bardufoss Flyklubb, og ønske klubben lykke til videre. Jeg sitter nå igjen med mange
flotte fly-minner i en helt fantastisk natur. Det å kunne fly inn med Cuben og ta lunch
på ett islagt vann midt i ødemarken er ett minne livet ut.
Takk for meg.
Christer Smerud Sola
Kasserer

