
Årsrapport fra økonomileder 2013 

Økonomien i Sola Flyklubb speiles stort sett av været gjennom året, samt flyparkens tekniske status. 

Selv om vi har en sunn økonomi endte 2013 opp med et underskudd på 200.470. 

Med lite flyvning får vi lite inntekter og dertil mindre utgifter. Dessverre er ikke dette helt lineært, en 

del kostnader løper uansett om flyene står på bakken eller ikke.  

Vi har hatt et par uhell med flyene (FTD og JAL) som har medført ekstra reparasjonskostnader. Dette 

har vært kostnader som har vært av en slik art at de ikke dekkes av forsikringene vi har. Uhellene har 

også en annen side som er litt mer dramatisk, da de har ført til mye nedetid på disse to flyene, med 

dertil inntektstap. Et annet moment som gjør klubben svært sårbar er at service på flyene må skje på 

Notodden og dels i Danmark (IKY). Dette gjør at flyene kan stå i lange tider på bakken enten på 

verkstedet eller på Sola i påvente av godt nok vær for overflyvning. Dette er særdeles kostbart for 

klubben. 

Medlemsmassen har gått noe ned i 2013, noe som er en trend i hele NLF-systemet. Ved utgangen av 

2013 var det 285 betalende medlemmer i SFK. Antall «flygende medlemmer» har også gått ned, men 

det skyldes nok kombinasjonen av dårlig vær og lite tilgang på fly i 2013. 

Klubben har hatt god kontroll på økonomien. Takket være et effektivt bookingsystem så er det lite 

problemer med purringer på utestående fordringer, noe som letter arbeidet til økonomileder 

betraktelig. Vi fikk et par store bidrag på pluss-siden i 2013, 173.430 fra Sola Airshow (restutbetaling) 

og 125.716 i momskompensasjonsmidler. Dette har vært viktige bidragsytere i totalbildet. 

Flyparken vår gikk i 2013 totalt sett med et stort underskudd. Flyene vi leier inn går med overskudd 

mens de flyene vi eier selv går med underskudd. Slik har det vært de siste årene og er vanskelig å 

gjøre noe med uten at en skrur opp leieprisen til et urealistisk høyt nivå. En har derfor valgt å se på 

flyparken som en helhet – dvs. at leieflyene subsidierer eieflyene. Dessverre har LN-JAL gjennom de 

siste årene påført klubben betydelige tap, og det ble derfor besluttet å selge flyet i 2013 for å 

begrense de videre tapene. Vi har stått ovenfor en betydelig kostnad på JAL da motoren var på 

overtid og måtte skiftes. Dessverre var vi uheldige og opplevde en propstrike som også kostet 

klubben en del penger, samt at flyet ble stående på bakken svært lenge som følge av dette. Flyet ble 

solgt til Borg Flyklubb i november for 385.000. Slik flymarkedet har vært de siste årene, samt flyets 

tekniske stand, er salgsprisen som forventet. Flyets bokførte verdi var ved salgstidspunktet på 

537.853 så dermed må 152.853 føres som et tap i 2013, noe som bidro til det store underskuddet. 

Styret valgte likevel å gjøre dette grepet for å unngå enda større tap i 2014. 

Økonomileder er av den oppfatning at de grepene som er tatt i løpet av 2013 vil legge til rette for at 

2014 blir et bedre år økonomisk sett. Vi har betydelige midler i banken og er i følge NLF en av Norges 

mest veldrevne klubber, så fremtiden ser lys ut tross av et dårlig 2013. 
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