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Har investert 425 millioner i arenaen

DYR MORO: Kjell Ulrichsen har privat, og gjennom Euforum Holding, investert 425 millioner kroner i Telenor Arena, og foreløpig avskrevet 144 millioner
som tap. 
Foto: Håkon Sæbø

Har kostet Ulrichsen
144 millioner kroner
FINANS: Telenor Arena

kostet Kjell Ulrichsen 20,7
millioner kroner i fjor. Hittil har han avskrevet 144
millioner, inkludert 62 millioner i krav mot Stabæk.

steinar grini
steinar.grini@finansavisen.no

Det var ikke noe festår for Kjell
Ulrichsens Vicama i fjor. Det
sørget datterselskapet Euforum
Holding for. Selskapet eier Telenor Arena og belastet konsernregnskapet med 20,7 millioner
kroner.
Kjell Ulrichsen har privat, og
gjennom Euforum Holding, investert 425 millioner kroner i Telenor
Arena på Fornebu, og foreløpig avskrevet 144 millioner som tap.
Dette inkluderer et krav mot
Stabæk Fotball på 61,9 millioner
som ble ettergitt da fotballen
flyttet fra hallen.
Dette fremgår av konsernregnskapet til Ulrichsens selskap,
Vicama.

øte tall
nemlig til at norske priser er
konkurransedyktig. I 2016 tapte
selskapet et parti importhonning
fra Kina.
– Melkeprotein gjorde at vi tilbakekalte et lite parti varer i 2016.
Dette var en honning som kom inn
via Kina, noe vi har sluttet med, sier
Slyngstad.
Sammen med Norges Birøkterlag har selskapet derfor fått flere til å
satse på næringen her hjemme.
– Vi har jobbet iherdig gjennom
ulike program. Blant annet har vi
lansert et nytt utdanningsprogram
som skal rekruttere flere næringsbirøktere, forteller hun.

Birøkterutbytte
Honningcentralen har 1.033 andelseiere. Disse får i år et utbytte
på 10 kroner per leverte kilogram
honning. Dette er nær 40 prosent
av årsresultatet, til tross for at
selskapet har en gjeldsgrad på 72
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Honningcentralen
(Mill. kr)
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Årsresultat

2016
140,2
14,8
13,6
10,1

2015
115,4
4,6
3,1
1,9

prosent.
– Vi valgte å dele ut en mindre
andel av overskuddet som utbytte
til produsentene. Vi var relativt konservative på grunn av gjeldsgraden,
sier Slyngstad.
Honningsjefen er positiv til
fremtiden. Nylig vant selskapet en
anbudskontrakt med Alimenta,
som leverer ingredienser til næringsmiddelindustrien.
– Det er en økende trend å
bruke honning i flere industrier.
Honning binder vann, noe som
blant annet bidrar til at blant annet gjærbakst blir mindre tørt,
forteller hun.
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Kilde: Norges Birøkterlag

Mer ølproduksjon har også gjort
etterspørselen etter honning større.
Slyngstad forventer økt konkurranse de kommende årene.
– Vi ser at flere aktører snuser
på det norske markedet. Det er
bare vi som er eid av samvirke.
De andre aktørene er private selskaper. Derfor må vi ruste oss til
å bli enda mer effektive, medgir
Slyngstad.

Har kausjonsansvar
I tillegg har Ulrichsen-selskapene Euforum Holding og Ulfoss
Invest stilt solidarisk selvskyldnerkausjon for lån hos Fornebu
Arena. Dette låner utgjør 183
millioner kroner. Selskapene
har også gitt tilsvarende kausjon
for 150 millioner i lån hos datterselskapet Fornebu Eiendom
Holding. Lånet utgjør nå 192
millioner. Dertil har Fornebu
Arena forpliktet seg til å dekke
belysning rundt Telenor Arena,
hvilket ikke er reflektert i regnskapet.
Men Telenor Arena klarte
ikke å ødelegge året helt for
Kjell Ulrichsen. Kraftig økning
i inntektene fra catering- og
eventvirksomhet medførte at
omsetningen steg fra 85 til 118
millioner. Det hjalp imidlertid
lite da kostnadene steg nesten
like mye selv om Ulrichsen gikk

TULL I BALL: Stabæk-supporter
Kjell Ulrichsen. 
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Skogan Gård
(Mill. kr)
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Årsresultat

2016 2015
-0,1 -0,1
-0,1 -0,1
-2,1 -0,7
-2,1 -0,7

Vicama
(Mill. kr)
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Årsresultat

2016 2015
118,0 84,8
-0,8 -17,7
44,7 138,5
41,8 138,5

nesten i null på driften i fjor
sammenlignet med 17,7 millioner i minus året før.

Finans gjorde susen
Ulrichsen har imidlertid aksjer
for nær 90 millioner kroner i tillegg, og finansinntektene gjorde
susen for Ulrichsen i fjor, og
ulike finansinntekter utgjorde
over 100 millioner – langt over
rentekostnadene.
Dermed satt Ulrichsen igjen
med et overskudd på 41,8 millioner i fjor til tross for tapene
på Telenor Arena.
Regnskapet til Ulrichsens
andre selskap, Skogan Gård,
var av begrenset interesse – trolig også for Ulrichsen selv ettersom det viste 2,1 millioner
i minus.

