
REVISOR RAPPORT BFK ÅRET 2016 

 

 

Møtet med kasserer Christer Sola og revisorene Odd Arild Hansen og Guy Chaboud finner sted på 

Finnsnes hos Odd Arild 16 januar 2016 

Revisorene går gjennom 210 bilag og kassereren bidrar med informasjon og viser fram rapporten 

med fullstendig utskrift/ hovedbok hvor utgifter og inntekter som er utført fra driftskontoen er 

nedskrevet. 

Det blir ikke funnet store feil. Det hele er ryddig. 

Alle regninger er betalt i tide bortsett fra en regning, som har medført en lett ekstra gebyr på 67 kr.  

Alle bilag er plassert i en perm  og bilagene er markert  med nummer og er  i riktig rekkefølge. 

Et par anmerkinger ellers som bør korrigeres,  

- En feil postering  med at Tore og Guy har betalt en del av forsikringen til DAY for 

instrumenter. Det medfører at det  totale beløpet for året  for forsikringen for DAY er 

betydelig mindre høyt ( minus 3594kr) 

- Det kom senere bilag nr211 for overføring fra byggekonto( eks legekonto) til driftskonto for 

kjøp av byggemateriale ( bilag 124) 

- BFK disponerer med 4 konti, den ene er driftskonto, og 97% av operasjoner som kasserern 

utfører  gjelder denne driftskonto.  Vi har dessuten en annen stor konto, som heter BFK 

sparekonto med 244.406 nok.   

- Kassereren må også huske å hente inn refusjon for Mogas som beløper seg til  ca 1500 nok 

Bardufoss Flyklubb  har godt med  penger på konto. Nok 589 852 

Revisorene vil be styret å bruke de pengene riktig, dvs i første omgang satse på bygging av 

klubbhuset. Muligens slipper vi å låne penger i år. 

Ellers kan det  være spennende med planen  å kunne fly med et annet moderne fly. Vi vil dog  advare 

klubbens ledelse med et for raskt flykjøp.  I år hadde vi bare bare 25 aktive piloter og 12 av dem fløy 

mindre enn 5 timer. Det er ikke sikkert at de ville fly mer om de hadde til rådighet en tredje fly. Vi er 

en liten flyklubb,  og vi er da heldige å ha 2 fantastiske fly. 

I konklusjon, er det godt utført arbeid fra kassereren, og vi kommer  i år ut med en betydelig 

overskudd. En god del av overskuddet skyldes leie av Cuben til Bodø flyklubb i juni måned. Det bli en 

positiv erfaring  som anbefales å gjentas. Cuben fløy dessuten over 30 timers i klubben, noe som er 

meget bra.  

Det er ikke unaturlig å dele ut overskuddet av leieinntekt fra Cubens  måned i Bodø til å subsidiere til 

en lavere timepris i 2018. Lav timepris vil oppmuntre til  økt skoleaktivitet og oppmuntre til at flere 

medlemmer kan ta en lengere flytur i år. 

 

 

Revisor  Guy Chaboud,                                   Revisor Odd Arild HAnsen 


