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Stjórnin 
Stjórn Svifflugfélagsins skipa 7 menn og eru þrír 
þeirra kosnir árlega til tveggja ára, nema formaður 
sem er kjörinn árlega. Í stjórn eru: 
Kristján Sveinbjörnsson formaður, Stefán S. 
Sigurðsson varaformaður, Árni Jóhannsson 
gjaldkeri,   Hallgrímur Ólafsson ritari, Einar 
Ragnarsson,  Skúli Sigurðsson og Steingrímur 
Friðriksson.  Stjórnin hélt 7 stjórnarfundi auk margra 
óformlegra funda og annarra samskipta s.s. á netinu. 

Ný sviffluga 
Það er ávallt tilhlökkunarefni fyrir félagsmenn að fá 
nýja svifflugu í flotann. Draumar höfðu staðið til að 
fá nýja tvísætu en mismunandi skoðanir voru um 
hvað ætti að kaupa. Ekki er mikill eftirmarkaður á 
því besta en netið auðveldar leit. Þrjár tegundir 
komu til greina, Janus C,  DuoDiscus og DuoDiscus 
Turbo. Eftri nokkra skoðun, leit og umræður á 
félagsfundi ákvað stjórn að kaupa það besta, Duo 
Discus Turbo. Einar og Kristján fóru til Þýskalands 
og festu kaup á sérsmíðuðu eintaki frá grannklúbbi 
verksmiðjunnar. Við segum “sérsmíðuð” því 
greinilega var mjög vandað til smíði svifflugunnar 
og hún var óvenju létt. Svifflugan er búin öllum 
bestu græjum og hefur lítinn hjálparmótor í 
bakskrokknum sem hægt er að setja út á flugi og 
komast heim ef skilyrði bresta. Þess vegna er Turbo 
nafnið til komið. Vélin kom til landsins í byrjun júní 
og flaug sitt fyrsta flug hér 27. júní. Það er samdóma 
álit allra sem hafa prófað hana að svifflugan sé hið 
besta flugtæki og gefur félagsmönnum mikla 
möguleika til yfirlandsflugs. Með þessum kaupum er 
félagið komið með glæsilegan svifflugflota til 
kennslu og þjálfunar. Þrjár afburðagóðar tvísætur 
sem hver hefur sinn kost. 
 

Veðurfar 
Svifflugíþróttin byggist á veðurfari. Sumrin eru 
misjöfn og hafa sína sérstöðu hvert og eitt.  Slakt 
veður sumarsins setti mark sitt á flugið og 
starfsemina. Gjarnan var skýjað og jafnvel rigning. 
Besti tími sumarsins var maí og ágúst. 

Flugvélaflotinn 
Flugvélar félagsins  eru: 
Super Dimona tvísæta    TF-SAA   árg. 1998  
Duo Discus T  tvísæta    TF-SAS       árg. 2000 
ASK 21       tvísæta    TF-SAC       árg. 1995 
K7              tvísæta    TF-SAB       árg. 1964 
LS-4         einsæta    TF-SAL      árg. 1985 
K6E         einsæta    TF-SAE       árg. 1969 
K8b              einsæta    TF-SAR       árg. 1967 
K8b              einsæta    TF-SAV       árg. 1961 
Pa-25     dráttarvél   TF-TUG      árg. 1966 
 

Friðarmál og svifflugur 
Í október stofnaði Reykjavíkurborg Friðarstofnun í 
tengslum við 20 ára afmæli leiðtogafundarins í 
Höfða.. Rudolf Schuster fyrrverandi forseti Slóvakíu 
var fenginn til að vera aðaltalsmaður 
Friðarstofnunarinnar. Hann er mikill áhugamaður 
um flug og rekur m.a. mikið flugminjasafn í 
Slóvakíu. Af því tilefni færði borgarstóri honum að 
gjöf svifflugu að gerðinni Ka-8.  Þessa svifflugu átti 
félagið hér áður fyrr en hafði selt Þóri og Einari. 
Félagið hafði milligöngu um að þessi sviffluga yrði 
gefin af borginni og uppgjör fari fram í tengslum við 
samning um Skeljungsskemmuna sem enn er ólokið 
og svifflugan enn í umsjá Svifflugfélagsins.  
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Gömlu svifflugurnar 
 

Gömlu svifflugurnar Grunau Baby einsæta TF-SAJ 
árg. 1954 og Rhönlerce tvísæta TF-SAT árg. 1961 
hafa verið afhentar Flugsögufélaginu til varðveislu.  

Samningar um Sandskeið  
Síðastliðið sumar gerði Svifflugfélagið samning við 
Flugmálastjórn um að Flugmálastjórn endurnýi og 
setji varanlegt slitlag á vélflugbraut. Þá sjái 
Svifflugfélagið í samstarfi við Flugmálastjórn um 
svokallaða AFIS þjónustu við flugumferð sem fer 
um Sandskeið yfir sumartímann. Svifflugfélagið fær 
í staðinn greiðslur fyrir afnot af Sandskeiði og til að 
standa straum af starfsmanni sem sinnir AFIS 
þjónustunni. 
Í tengslum við þennan samning er áætlað að lengja 
grasbrautina til austurs og lagfæra veg og plön við 
flugskýlin. Samningurinn er fjárhagslega hagstæður 
fyrir félagið en flugumferð mun aukast og 
svifflugmenn þurfa að fylgja reglum um flugumferð 
umhverfis Sandskeið. Síðastliðið haust voru hafnar 
framkvæmdir við vélflugbrautina og er áætlað að 
þeim verði lokið 1. júní. 

Starfsmenn á Sandskeiði 
Síðastliðið sumar voru tveir starfsmenn í launuðum 
störfum hjá félaginu. Einar Vilhelm Lúðvíksson sem 
va r  r áð inn  í  gegnum Vinnumið l un 
höfuðborgarsvæðisins og fékk félagið styrk sem nam 
helming launa hans.  Einar sá um ýmislegt viðhald, 

s.s. málningarvinnu, þrif, útréttingar og fl. Þá var 
Rafn Thorarensen í vinnu í tengslum við fyrirhugaða 
AFIS þjónustu sem ekki fór af stað. Hann sá einnig 
um ýmsar útréttingar, dró á spili og fl. Með aukinni 
starfsemi á Sandskeiði ekki síst á virkum dögum er 
engin spurning lengur að hafa starfsmann til að sinna 
þar ýmsum málum yfir háannatímann. Samkvæmt 
samningum við Flugmálastjórn verður félagið einnig 
að hafa AFIS mann yfir sumartímann til að sinna 
þeirri þjónustu. 
 

Félagsfundir 
Félagsfundir voru með færra móti s.l starfsár. 
Aðalfundurinn var haldinn á laugardegi, þann 18. 
febrúar í Íþróttahúsi HK og var vel sóttur. Apríl-
fundurinn var 11. apríl í húsnæði Flugmálafélagsins. 
Var þar rætt um kaupin á nýrri tvísætu, gjaldskrána 
og sýnd mynd. Maífundurinn var á Sandskeiði og fór 
m.a. í umræður um öryggismál sem Steinþór stýrði. 

Kennslan 
Þrátt fyrir mikla ásókn í svifflugnám var kennslan 
ekki sérlega mikil Þrír flugu sitt fyrsta einflug (sóló)  
á árinu. Þeir voru:  Gísli B. Sigurðsson,  Ólafur 
Helgi Guðmundsson og Styrmir I. Bjarnason. 
Við óskum þeim til hamingju með áfangann og 
væntum þess að þeir njóti þessa náms með langri og 
ánægjulegri veru innan Svifflugfélagsins. Um 40 
nemendur eru á skrá og hluti þeirra stundaði námið 
vel. Hefðbundin kennsluflug á svifflugu og 
mótorsvifflugu voru um 260 flug.  
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Kennsluskipan 
Kennarahópurinn helst óbreyttur frá fyrra ári. 
Theódór var yfirkennari. Tékk-kennarar voru: 
Theódór, Stefán, Steinþór, Kristján, og Skúli Sig. 
Aðrir kennarar: Einar R,  Baldur J., Sigmundur, 
Hafsteinn, Orri og Snæbjörn. Þeir sem kenndu mest 
voru Einar 50 flug, Kristján 49 flug, , Skúli 41 flug 
Stefán 39 flug Theódór 28 flug og aðrir mun minna.  

Liðsskipan 
Liðskipan var með sama hefðbundna hætti og 
síðustu ár.   Liðin störfuðu viku í senn samtals 13 
vikur.  Eitt lið samanstendur af tveimur til þremur 
kennurum,  sp i lmann i ,  s t a r t s t j ór a  og 
dráttarflugmanni. Vel tókst að manna liðin og stóðu 
þau sig undantekningalítið ágætlega. 
Það er þakkarvert þegar svo margir félagar í 
sjálfboðavinnu, skuldbinda sig til að taka þátt í 
starfsemi félagsins á þennan hátt. Aðeins þannig 
getur starfsemin gengið svo vel sem raun ber vitni.  
Stjórnin þakkar öllum þeim sem tóku þátt  í að halda 
starfsemi félagsins gangandi. 
 

Skoðunar- & viðhaldsmál 
Engar stærri viðgerðir voru gerðar á 
svifflugflotanum. Þó þurfti Dimonan smá yfirhal. 
Skipt var um stýrivíra og bensínslöngur ásamt ýmsu 
smálegu.  Skoðunarmenn félagsins eru: Stefán, 
Einar, Kristján, Þórmundur og Orri.  

 

Dráttarflug  &    TF-TUG 
Dráttarflugvélin var lítið notuð í sumar. Ástæðan var 
að sú að við ársskoðun sem var framkvæmd í maí 

kom í ljós bilun í mótor sem tók 2 mánuði að gera 
við. Hún var ekki flughæf fyrr en í lok júní. Á 
meðan fengum við lánaðan TF–MEL sem dró um 
150 flug. Okkar dráttarflugvél flaug því aðeins tæp 
200 flug í sumar. Dráttarflugmenn voru: Stefán, 
Skúli Sig, Orri, Hafsteinn, Sigmundur, Baldur J., 
Baldur V. og Steingrímur. 
 

Tól og tæki 
Spilið er eitt mikilvægasta tæki félagsins.  
Undanfarin ár hafa ýmsir hlutar þess verið yfirfarnir 
s.s. spilmótorinn, spilsjálfskiptingin, bílmótorinn 
o.fl. Einar og Stefán ásamt fleirum hafa séð um 
þessar viðgerðir og er þeim þökkuð þau störf. 
Spilstarfið er það starf innan félagsins sem gefur 
flesta punkta.    
Þeir sem drógu flest tog á spili voru: Helgi Har 101, 
Karl 40,  Rafn 38, Hólmgeir 23, og aðrir minna. 
Vírusinn hefur reynst vel. Unglingar sem ekki eru 
komnir með bílpróf hafa sóst í og notið þess að aka 
tækinu og höfum við þjálfað þá sérstaklega til þess. 
S.l. vetur var gert við traktorinn m.a. endurnýjaðar 
bremsur og  drifúrtak. Rætt hefur verið um að kaupa 
annan traktor með ámoksturstækjum eða gröfu enda 
framkvæmdir framundan.  

Flugturn á hjólum 
Í vor var tekinn í notkun nýi flugturninn á hjólum. 
Tómas Waage er aðalsmiðurinn og gerði  hann upp 
tækið ásamt Einari og fleirum. Þetta tæki er hugsað 
sem flugturn fyrir startstað.  
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Vetrargeymslan 
Okkar besta fjáröflun er vetrargeymslan. Hún gefur 
nú rúmar 2,5 milljónir kr. brúttó. Vetrargeymslan 
útheimtir mikla vinnu bæði á haustin og vorin. 
Félagið þakkar viðskiptavinum svo og þeim félögum 
sem lögðu hönd á plóg. Tekjur af þessari fjáröflun 
fer í að byggja upp félagið. 

Uppgræðslan & gróðursetning 
Samtökin, Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs, hafa 
undanfarin ár sett niður plöntur og borið skít og 
grasfræ á ýmsa mela innan og utan Sandskeiðs. 
Í sumar var gerð tilraun með að dreifa kjötmjöli á 
norðurhluta Sandskeiðs. Sílamáfurinn rann á lyktina 
og þúsundum saman hópuðust þeir á Sandskeið og 
átu beinakekki. Lítil truflun var af þessari innrás þar 
sem mikið rigndi á þessum tíma. Þegar stytti upp 
hurfu máfarnir á brott en iðagrænt gras spratt upp 
sem aldrei fyrr. Nú er spurning hvort það eigi að 
gera þessa tilraun aftur en grasið virðist elska þennan 

áburð. Þá heldu krakkarnir úr vinnuskólum 
Reykjavíkur og Kópavogs áfram að gróðursetja lítil 
tré um svæðið. Við fögnum þessu framtaki krakkana 
og þökkum fyrir þeirra vinnu við uppgræðsluna. 
 

Afmæli og kynningarmál 
Umfjöllun fjölmiðla um svifflug var nokkur í 
kringum 70 ára afmæli félagsins. Félagið var stofnað 
10. ágúst 1936 af mörgum þeim sem urðu síðar 
frumkvöðlar flugsins. Afmælisveisla var haldin á 
Sandskeiði á afmælisdaginn og síðan var 
afmælishátíð haldin helgina þar á eftir. Veðrið setti 
strik í reikninginn þannig að erfitt var með 
útidagskrá og flug báða daganna. Hinsvegar mættu 
margir gestir og var öllum boðið upp á kökur og 
kaffi. 

Yfirlandsflug 

Nokkur löng yfirlandsflug voru flogin í sumar. 
Markmið margra svifflugmanna er að fljúga 
yfirlandsflug. Oft eru það ekki nema örfáir dagar á 
ári sem veðrið er þannig að hægt er að komast frá 
Sandskeiði yfir á Suðurlandið.  Steinþór var eins og 
oft áður iðnastur við útflugin. Hann afrekaði m.a. að  
fljúga fyrstu gull C vegalengd sem flogin er í termik 
á Íslandi, planað 4 leggja 320 km. flug  Þá flaug 
hann lengsta flugið frá Sandskeiði 103 km. Því 
hlýtur hann Fannarsbikarinn sem er farandbikar 
gefinn af Polyto árið 1998 og er veittur fyrir flug frá 
Sandskeiði að fjærsta hornpunkti eða lendingu. 
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Svifflugmót á Hellu 
  Í byrjun júlí var haldið svifflugmót á Hellu. 
Svifflugmenn komu saman og kepptu sín á milli.           
Steinþór Skúlason vann mótið. 
  

Lendingakeppni SFA 
  Hin árlega lendingakeppni SFA var haldin á      
Melgerðismelum 4. september. Keppendur voru 12, 
þar af 6 sunnlenskir: þau Ida Þórarins, Einar R., 
Daníel Stefáns, Snæbjörn, Skúli og Kristján 
stormuðu norður og kepptu.  Að venju var keppt á 
Grunu Baby sem var hönnuð 1932 en smíðuð 1954. 
Sigurvegarinn var sunnanmaðurinn Kristján, annar 
var Snæbjörn og þriðji var Einar Björnsson  Í lok 
annarrar umferðar skemmdist Baby-in lítillega en þó 
það mikið að fella var niður frekari keppni. Keppnin 
tókst með ágætum í góðu veðri. 

Flugskemmur og húsnæðismál 
Það voru mikil vonbrigði þegar ekki tókst að fá 
Valsskemmuna til flutnings upp á Sandskeið. 
Skemman hentaði sérlega vel til flutnings en 
embættismenn Reykjavíkur völdu frekar að klippa 
hana niður í brotajárn og kasta þannig 40 milljón 
króna verðmætum sem félagið hafði sóst eftir að 
nýta. Félagið krafði borgina ákveðið skýringa á 
þessum ráðstöfunum. Félagið fékk loks fund með 
Önnu Kristinsdóttur formanni ÍTR, Hrólfi Jónssyni 
sviðstjóra Framkvæmdasviðs og Ómari Einarssyni 
framkvæmdastjóra ÍTR. Á fundinum var okkur lofað 
að borgin myndi gera allt til að lána félaginu 

Shellskemmuna við Skerjafjörð sem Skeljungur átti 
annars að rífa á sinn kostnað nú um síðustu áramót 
samkvæmt kaupsamningi við borgina. Þann 11. okt. 
sl. Þegar Rudolf Schuster var afhent svifflugan  
lofaði borgarstjóri svo að ganga í málið og leysa 
það. Þrátt fyrir öll þessi loforð hefur borgin ekki enn 
náð samningum við Skeljung sem leigir skemmuna 
út þrátt fyrir samninginn. Við treystum þó því að 
borgin standi við gefin loforð og klári málið við 
Skeljung nú á næstu dögum.  
Við höfðum vonir um að fá skemmuna s.l haust og 
vorum í miklum vandræðum með geymslu á  
nokkrum svifflugum þegar það gekk ekki eftir.  Með 
velvilja Happdrættis Háskólans og Skeljungs fékk 
félagið að stinga nokkrum vögnum inn í skemmuna 
og er þeim þakkað það. 
Eftir sem áður eru flugskýlin á Sandskeiði sprungin. 
Unnið hefur verið að undirbúningi byggingar   
flugskýlis en framkvæmdir hafa verið settar í bið.  

 

Styrkir 
Á árinu fékk félagið myndarlegan styrk frá Alþingi.  
Tilefnið var styrkur á móti VSK-i sem félagið hefur 
greitt gegnum tíðina umfram aðra flugskóla svo og 
afmælisár félagsins sem var 70 ára. Styrkurinn nam 
2 milljónum. Fjárlaganefnd og samgöngunefnd er 
þakkaður skilningurinn.    Við gerð síðustu árskýrslu 
voru seldar styrktarlínur á baksíðu hennar. 
Sveitarfélög og önnur velviljuð fyrirtæki greiddu 
fyrir styrktarlínurnar. Þessi fjáröflun gefur ágæta 
raun og náðust 200-300 þúsund krónur, sjá nánar á 
baksíðu. 
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Samfélags-
þjónustan 
F é l a g i ð  h e f u r 
undanfarin ár tekið 
e i ns t ak l i nga  í 
samfélagsþjónustu. 
Um er að ræða 
menn sem hafa 
brotið lítillega af 
sér og fá að vinna 
af sér refsingu með 
þegnskylduvinnu.  
Verkefn in  e ru 
margvísleg s. s. 
málningarvinna, slá 
gras, valta og bera á    
áburð. Síðastliðið haust var einstaklingur hjá okkur 
sem aðstoðaði okkur við vetrargeymsluna. 
 

www.svifflug.com / www.svif.is 
Heimasíðumál félagsins hafa verið í ólestri um langt 
skeið. Ýmsar ástæður valda því. Nú er þó von að úr 
rætist og verði komin öflug og góð heimasíða fyrir 
vorið. Friðjón, Ragnar Eðv. og Bjarni Pétur ætla að 
taka höndum saman og gera flotta og gagnlega síðu 
fyrir félagið og félagsmenn.  

 

Gjaldkeramál 
Þrátt fyrir áætlanir félagsins um að fá fluggjöldin 
staðgreidd hefur það ekki gengið sem skyldi.  Margir 
standa alltaf skil á skuldum sínum en nokkrir safna 
þeim bara. Það hefur sett mark sitt á lausafjárstöðu 
félagsins. Félagið byggist upp á að fá inn tekjur á 
móti þeim kostnaði sem felst í rekstrinum og þurfa 
menn að gæta þess að safna ekki miklum né gömlum 
skuldum. Stjórnin beinir því til allra sem skulda, að 
gera upp skuldir sínar hið bráðasta.  

Norræni svifflugfundurinn  
Helgina 7. – 9. september var þing norrænna 
svifflugmanna haldið í     Ålliberg í Svíþjóð. Einar, 
Steingrímur, Hallgrímur, Sigtryggur og Kristján sóttu 
fundinn fyrir Íslands hönd. Þessir norrænu fundir eru 
okkur mjög gagnlegir en þetta samstarf hefur verið 
eina formlega tenging okkar við svifflugheiminn. Á 
fundunum var fjallað um öryggismál, tæknimál, 
umhverfismál, mót, kennslumál, klúbba, 
loftrýmismál, svifflugtölfræði, samstarfsmál, 
skírteinamál, læknisskoðanir og fl.  

Svifflugsamband Evrópu, EGU 
Mikil umræða hefur verið í Evrópu um 
hagsmunamál flugsins. Þar er m.a. umræða um 
skírteinamál, loftrýmismál og viðhaldsmál 
svifflugna. Ný Evrópuyfirvöld um flug, EASA, sem 
ná m.a. yfir Ísland hafa komið með nýjar reglur um 
allt flug í Evrópu sem breyta ýmsu. Á norræna 
svifflugfundinum voru þessi mál sem oftar til 
umræðu. Svifflugsamband Evrópu, European 
Gliding Union, EGU hefur lagt meginvinnu í að 
gæta hagsmuna svifflugsins í þessum málum. Á 
svifflugfundinum var formaður EGU og sagði hann 
frá áformuðum breytingum á evrópsku svifflugi. 
Ísland hefur ekki verið aðili að þessum samtökum 
en við vorum hvött til að gerast aðilar. Í framhaldinu 
ákvað stjórn Svifflugfélagsins að sækja um aðild að 
EGU sem hefur þegar verið gert og urðum við 20 
aðildarlandið. Upplýsingar um þessi samtök er að 
finna á heimasíðunni 
http://www.egu-info.org/ 
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Flugmálafélagið  
19. nóvember var haldið þing Flugmálafélagsins í 
húsnæði Avion group. Svifflugfélagið er eitt af 
aðildarfélögum Flugmálafélagsins sem svo er aðili 
að alþjóða flugmálafélaginu, FAI. Vonir eru bundnar 
við að starf Flugmálafélagsins vaxi og dafni þannig 
að félagið geti í auknu mæli unnið fyrir 
aðildarfélögin m.a. með ýmsum verkefnum og 
hagsmunagæslu. Flugmálafélagið hefur fengið 
skrifstofu- og fundaraðstöðu hjá Flugmálastjórn við 
skýli 3 og hefur Svifflugfélagið notað þá aðstöðu til 
fundarhalda. Síðasta sumar hélt flugmálafélagið 
flugsýningu á Rvk-flugvelli sem svifflugfélagið tók 
þátt í. Einnig var haldin flugútilega á Hellu um 
miðjan júlí. Þá heldur Flugmálafélagið með 
Flugmálastjórn og öðrum Flugöryggisfundi sem eru 
jafnan fjölmennir. 

Öryggið 
Eitt minniháttar óhapp var í sumar. Sexan okkar lenti 
harkalega og sprakk botn skrokksins. Með góðri 
þjálfun, hæfni og þekkingu okkar er hægt að 
lágmarka áhættu okkar flugmanna af svifflugi. 
Einnig megum við ekki fram úr eigin getu. Félagið 
hvetur  félagsmenn til að vera meðvitaða um getu 
sína og fljúga frekar meira en minna.  
Maífundur félagsins er tileinkaður öryggismálum 
Það er því áriðandi að allir þeir sem ætla sér að 
fljúga mæti á maí fundinn. 

Lokaorð  
70 ára afmælissumri verður vart minnst sem miklu 
flugsumri. Marga daga var veður blautt og skýjað. 
Nokkur yfirlandsflug voru flogin en litlar 
upplýsingar er að hafa um það. Með góðum 
svifflugflota félagsins og einkaaðila eru aukin 
tækifæri til að fljúga yfirlandsflug. En um leið er 
starfsemin að sprengja utan af sér aðstöðuna. Brýnt 
er að byggja flugskýli á Sandskeiði og sérstaklega að 
fá nýja aðstöðu niðri í bæ. Svifflugfélagið fjárfesti í 
nýrri hágæða tveggja sæta svifflugu. Hún er hugsuð 
til þjálfunar og yfirlandsflugs. Ekki er komin reynsla 
á hana en vonandi verður hún félaginu lyftistöng í 
komandi framtíð.   
Svifflugfélagið hefur nú haft í nokkur ár launaðan 
starfsmann á Sandskeiði. Reynslan sýnir að það er 
nauðsynlegt til að fá starfsemina í gang  fyrr að 
deginum og margar eru útréttingarnar sem þarf að 
gera til að allt gangi snurðulaust.  
Félagið á því láni að fagna að innan þess eru öflugir 
félagsmenn. Félagið á því alla möguleika að vaxa og 
dafna. Stöndum saman um að byggja upp enn 
öflugra félag svo við getum öll notið þess að stunda 
svifflug og félagsstörf til heilla fyrir okkur öll.  
 

Skýrsluna samdi og vann  Kristján Sveinbjörnsson. 
Myndir tóku: Árni Jóhannsson, Bergsveinn Norðdahl, Eggert 
Norðdahl, Þórir Indriðason, Einar Ragnarsson, Kristján 
Sveinbjörnsson ásamt fleirum.  
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Svifflugfélag Íslands 
        

Rekstrarreikningur ársins 2006 

      

  2006 2005 2004 2003 

Tekjur:        

        

Árgjöld  506.500 kr. 495.000 kr. 459.500 kr. 367.000 kr. 

Flugtekjur svifflugur  2.125.254 kr. 2.239.100 kr. 2.238.200 kr. 1.522.400 kr. 

Flugtekjur Dimona  899.170 kr. 696.910 kr. 532.320 kr. 928.970 kr. 

Geymslutekjur  2.554.700 kr. 2.825.700 kr. 2.511.000 kr. 2.282.500 kr. 

Aðrar tekjur  2.808.423 kr. 700.758 kr. 273.504 kr. 76.288 kr. 

Rekstrartekjur samtals:  8.894.047 kr. 6.957.468 kr. 6.014.524 kr. 5.177.158 kr. 

        

Gjöld:        

        

Svifflugur  1.065.101 kr. 815.976 kr. 537.391 kr. 514.870 kr. 

Dimona  939.450 kr. 634.740 kr. 2.225.222 kr. 618.182 kr. 

Vélar og tæki  1.075.934 kr. 567.412 kr. 318.378 kr. 279.374 kr. 

Hús  568.490 kr. 566.162 kr. 378.631 kr. 202.006 kr. 

TF-TUG  251.559 kr. 485.960 kr. 614.677 kr. 715.363 kr. 

Prentun ofl.  28.710 kr. 111.833 kr. 73.919 kr. 66.113 kr. 

Annar kostnaður  150.944 kr. 135.830 kr. 185.062 kr. 198.350 kr. 

Launakostnaður  1.124.815 kr. 358.499 kr. 221.771 kr. 168.734 kr. 

Ýmis kostnaður vegna reksturs  777.165 kr. 698.043 kr. 846.550 kr. 387.575 kr. 

Samtals:  5.982.168 kr. 4.374.455 kr. 5.401.601 kr. 3.150.567 kr. 

        

Hagnaður fyrir afskriftir og vexti 2.911.879 kr. 2.583.013 kr. 612.923 kr. 2.026.591 kr. 

        

Afskriftir  4.019.014 kr. 2.122.368 kr. 2.122.368 kr. 2.122.368 kr. 

Vaxtagjöld  522.751 kr. 340.939 kr. 646.200 kr. 173.563 kr. 

        

Hagnaður eftir afskriftir og vexti -1.629.886 kr. 119.706 kr. -2.155.645 kr. -269.340 kr. 

        

Óreglulegir liðir:        

Styrkur  5.000.000 kr. 0 kr. 2.200.000 kr. 500.000 kr. 

        

Hagnaður:   3.370.114 kr. 119.706 kr. 44.355 kr. 230.660 kr. 
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Svifflugfélag Íslands 
        

Efnahagsreikningur 31.12.2006 
Eignir: 

  2006 2005 2004 2003 

Veltufjármunir:        
        
Tékkareikningur  457.292 kr. 776.320 kr. 361.000 kr. 251.345 kr. 
Verðbréfavelta  0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 
Viðskiptamenn  3.552.870 kr. 4.804.932 kr. 2.627.619 kr. 1.428.299 kr. 
Geymsla  193.000 kr. 194.000 kr. 130.000 kr. 147.000 kr. 
Kortakröfur  0 kr. 23.770 kr. 0 kr. 0 kr. 
Birgðir  317.043 kr. 71.455 kr. 43.932 kr. 77.832 kr. 

Veltufjármunir samtals:  4.520.205 kr. 5.870.477 kr. 3.162.551 kr. 1.904.476 kr. 
        

Hlutafé   500.000 kr. 500.000 kr. 0 kr. 0 kr. 
        

Fastafjármunir:        
        

Vélar og tæki  188.816 kr. 217.863 kr. 246.910 kr. 275.957 kr. 

Svifflugur - flugvél  13.234.926 kr. 7.497.570 kr. 10.862.620 kr. 12.711.850 kr. 

Hús - fasteignir  6.671.818 kr. 6.915.909 kr. 7.160.000 kr. 7.404.091 kr. 

Fastafjármunir samtals:  20.095.560 kr. 14.631.342 kr. 18.269.530 kr. 20.391.898 kr. 
        

Eignir alls:  25.115.765 kr. 21.001.819 kr. 21.432.081 kr. 22.296.374 kr. 
      

Skuldir og eigið fé: 
  2006 2005 2004 2003 

Skammtímaskuldir:        
        
Lánardrottnar  577.724 kr. 0 kr. 52.413 kr. 246.361 kr. 

Landsbanki Íslands  1.562.553 kr. 1.367.445 kr. 1.875.000 kr. 2.500.000 kr. 
Lýsing  0 kr. 0 kr. 0 kr. 100.000 kr. 
Flugmiðar  26.277 kr. 55.277 kr. 45.277 kr. 34.977 kr. 
Samtals:  2.166.554 kr. 1.422.722 kr. 1.972.690 kr. 2.881.338 kr. 

        
Eigið fé:        
        
Eigið fé 1/1  19.579.097 kr. 19.459.391 kr. 19.415.036 kr. 19.184.376 kr. 

Hagnaður  3.370.114 kr. 119.706 kr. 44.355 kr. 230.660 kr. 
Eigið fé 31/12:  22.949.211 kr. 19.579.097 kr. 19.459.391 kr. 19.415.036 kr. 

        

Skuldir og eigið fé samtals:  25.115.765 kr. 21.001.819 kr. 21.432.081 kr. 22.296.374 kr. 
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   Staða Afskriftir 2006 Staða 

    1.1.2006 % kr. 31.12.2006 

Eignir:           

TF-SAA (seldur mótor 1.515.820)   5.911.456   1.266.741 3.128.895 

TF-SAC   3.273.415   385.108 2.888.307 

TF-SAB   69.332   8.157 61.175 

TF-SAE   94.659   11.136 83.523 

TF-SAL   1.292.623   152.073 1.140.550 

TF-SAS   9.483.232   1.896.646 7.586.586 

TF-SAV   58.672   6.902 51.770 

TF-TUG   162.463   19.113 143.350 

Samtals:   10.862.620   3.745.876 15.084.156 

            

Heimtaug   6.947   817 6.130 

Húsgögn   16.237   1.910 14.327 

Spil/bíll   72.220   8.496 63.724 

Dráttarvél   100.370   11.808 88.562 

Vírus   51.136   6.016 45.120 

Samtals:   246.910   29.047 217.863 

            

Fastafjármunir:           

Flugskýli   373.885   12.746 361.139 

Flugskýli 3   5.385.472   183.596 5.201.876 

Félagsheimili   1.158.254   39.486 1.118.768 

Félagsheimili FMÍ Hellu   151.226   5.155 146.071 

Brunnur 1 og 2   91.163   3.108 88.055 

Samtals:   7.160.000   244.091 6.915.909 

            

Eignir samtals:   18.269.530   4.019.014 22.217.928 
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