PRESSEMELDING
2016
Årsregnskaper for 2016 for Vinger Hotell.
Som etterfølge av konkursen i tidligere driftsselskap på Kongsvinger festning, og deretter som følge av at jeg
etter ny oppstart valgte å trekke meg ut av driften på festningen - har konsernet hatt ekstraordinære kostnader
pålydende kr. 4 771.328. Resultatet av dette er ett negativt driftsresultat i selskapet for 2016 på
kr. 2,4 mill. mot et positivt resultat på kr. 2,4 mill. i 2015.
Selskapet har i regnskapsåret blant annet hatt en ekstra kostnad til husleie på Kongsvinger festning, som det
ikke har vært relatert inntekter til.
Omsetningen har vært over budsjett for regnskapsåret, resultatet er noe under forventet grunnet ekstra
kostnader har forekommet.
2017
Regnskap hittil for 2017 viser at driftskostnadene har gått ned ca. kr. 1,4 mill. i fht samme periode i 2016.
Forventet positivt resultat for 2017 styrkes av starten på året sett i forhold til hittil i fjor, samt at
ordrereserve/booking fremover er vesentlig bedre enn samme tid i 2016.
Bare for juli og august ligger det an til ny rekord med en økning på bookingreservene på hele 33 prosent for
Vinger Hotell i fht fjoråret, noe som i denne bransjen er meget stor forbedring.

Restauranten og baren er åpen for alle, og spesielt byens befolkning. Vi ser at Kongsvingers innbyggere setter
pris på vårt matutvalg, og med et kjøkken- og restaurantfaglig nivå som vi har på Vinger Hotell, har vi mye
spennende å tilby byens befolkning, gjester og turister for øvrig. Restauranten vår mener jeg at det er verdt å
besøke, absolutt på grunn av de endringer som vi har gjort mht konsept og ansiktsoppløftning, og som
gjenspeiler seg at restauranten har vært en suksess. I tillegg har hotellet byens mest solrike uterestaurant med
sol fra morgen til den går ned for kvelden i horisonten.

Kongsvinger, den 18. juli 2017.
Med takk og vennlig hilsen
Arnt R. Mikalsen

