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norge
verden

– INGEN KONSEKVENSER:
Informasjonsdirektør Bjørn V.
Kløvstad i Coop Norge AS.

– Matprisen
påvirkes ikke
Brede Høgseth Wardrum
bhw@rb.no

63 80 50 50

■ LILLESTRØM: Ekstrem tørke i

Russland og panikktilstander
på råvarebørsene har sendt
prisen på hvete rett til himmels over store deler av verden. Enkelte steder meldes det
om en økning på over 80 prosent.
Men ifølge flere norske bakevareprodusenter, samt Norges Bondelag, som Romerikes
Blad har vært i kontakt med,
vil ikke den internasjonale
prisøkningen påvirke matvareprisen i Norge.
– På kort sikt, og da mener
jeg det nærmeste året, vil ikke
prisøkningen internasjonalt
få noen konsekvenser for prisene på bakevarer i Norge. En
av grunnene er at store aktører kjøper inn store partier
med hvete lang tid i forveien,
og slik sett unngår svingninger på kort sikt, sier informasjonsdirektør Bjørn V. Kløvstad i Coop Norge AS som
blant annet eier Goman-bakeriene.
2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud fra Kløfta,
mener situasjonen viser hvor
viktig det er med egen kornproduksjon i Norge.
– På grunn av jordbruksavtalen er Norge nå skånet fra de
ustabile prisene vi ser på
kornmarkedet internasjonalt.
Vi er sikret samme pris i ett år
av gangen. Flere land er nå
interessert i å adoptere den
norske modellen med en slik
jordbruksavtale, sier hun.

Bedre for Mortens Kro

Nær 40 mill. forsvant

GJELLERÅSEN: Mortens Kro på Gjelleråsen nærmer seg 30 millioner i omsetning. 2009-regnskapet viser en omsetning på 29,2 millioner.
Det er ny rekord og 800.000 kroner
mer enn i 2008. Også overskuddet økte
i fjor og endte på 220.000 kroner. Kroa
berget bære så vidt et lite overskudd i
2008, etter fire år med underskudd.

SKEDSMOKORSET: Plasthall- og presenningleverandør O.B. Wiik AS på
Skedsmokorset tapte nesten 40 millioner i omsetning i fjor.
Ifølge 2009-regnskapet omsatte
selskapet, som holder til på Skedsmokorset, for 199,7 millioner i fjor. Overskuddet før skatt ble på 14 millioner,
en halv million mer enn i 2008.

Mer luft
lu unde
rotorene iigje
je
Kunder som droppet ut da finanskrisa raste som
verst, vil ut og fly igjen. Etter en liten nedtur i fjor
merker Helikopterdrift AS på Kjeller økt etterspørsel
igjen.
Thor Fremmerlid
thfr@rb.no

FAKTA

63 80 48 75

Helikopterdrift AS

■ KJELLER
– Oppdrag for bedrifter som
skulle fly ansatte og kunder på
eventarrangement
forsvant
nesten helt i fjor. Nå øker slike
forespørsler igjen, sier daglig leder i Helikopterdrift AS, Geir
Thyness.
Han er ikke overrasket over
at det ble litt mindre å gjøre i
fjor.
– For bedrifter og private som
må spare, er det naturlig at helikopterturer kommer høyt opp
på kuttlista, sier han.

Større oppdrag
Eventoppdrag for bedrifter og
enkeltflyginger for privatpersoner utgjør uansett bare en liten
del av helikopterselskapets virksomhet. Det er større oppdrag for
større kunder som utgjør hovedtyngden av oppdragene.

Regnskapstall
(i mill. kroner)
2009
Driftsinntekter: 15,6
Driftsresultat: – 0,4
Res. før skatt:
– 0,5

2008
23,8
– 0,6
– 0,7

– Vi flyr mye for eksempel
kraftselskap som skal drive vedlikehold på linjer og anlegg.
Denne typen oppdrag ble i liten
grad berørt av finanskrisa, sier
Thyness.
– Vi flyr også fast for VG og
TV 2 når det skjer spesielle ting.

Solgte avdelinger
Selv om selskapets fire piloter
hadde litt mindre å gjøre i fjor
enn de har vært vant til, under-

streker Thyness at fjorårsregnskapet kan se verre ut enn det
egentlig er. Regnskapet viser et
underskudd på 523.000 kroner
og en omsetningssvikt på åtte
millioner i forhold til 2008.
– I 2008 var også en avdeling
vi hadde i Narvik med i regnskapet. Den ble solgt i 2009. Dermed sier det seg selv at omsetningen vår blir lavere, sier Thyness.
En investering på fem millioner i ny hangar påvirker også
det regnskapsmessige resultatet.
I tillegg til avdelingen i Narvik har selskapet nå også solgt
avdelingen sin i Stavanger.
– Nå er det kun virksomheten
her på Kjeller igjen, forteller
Thyness.
– Og vi ligger godt an i forhold
til budsjettene våre i år.

Kjøpt opp
For inntil et par år siden eide
Thyness HelikopterDrift AS
selv. Høsten 2008 solgte han selskapet til Helitrans AS i Trondheim.
– De kjøpte både aksjene og
helikoptrene. De sju helikoptrene vi flyr med i dag leier vi
tilbake fra eierselskapet.

FLYR HØYERE: Daglig leder Geir Thyness i
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