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konsErnstruktur mars 2012

om olav thon EIEndomssElskap

Historikk
olav thon Eiendomsselskap asa ble etablert i 1982, da en betydelig del 
av olav thon gruppens eiendommer ble overført til selskapet.  olav 
thon Eiendomsselskap asa ble notert på oslo børs i 1983, og har siden 
børsnoteringen gjennomgått en betydelig vekst. årlig leieinntektsnivå 
for selskapets eiendommer har økt fra 27 millioner kroner i 1983 til 
2.025 millioner kroner ved inngangen til 2012. 

selskapet inngår i olav thon gruppen, som omfatter virksomheter og 
selskaper direkte eller indirekte eiet av olav thon. 

Hovedstrategi
selskapets strategi er å erverve, utvikle og eie eiendommer med 
sentral beliggenhet.

selskapet skal oppnå høyest mulig verdiskaping på lang sikt ved å 
fokusere på effektiv drift og videreutvikling av eiendomsporteføljen. 
kombinasjonen av høy løpende driftsavkastning på eiendommene og 
verdiskaping som følge av aktiv videreutvikling av eiendomsporteføljen, 
forventes å bidra til maksimal verdistigning både i et kort og langt 
perspektiv. 

Forretningsmessig mål
det overordnede mål for olav thon Eiendomsselskaps virksomhet 
er å oppnå best mulig utvikling i egenkapital pr. aksje. over tid skal 
aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold 
til sammenlignbare investeringsalternativer. 

styre og administrasjon
olav thon, styrets formann
stig o. jacobsen, styremedlem
kristian leer-salvesen, styremedlem
signe moland, styremedlem
sissel berdal haga, styremedlem

dag tangevald-jensen, administrerende direktør

selskapet har ikke egen administrasjon, men en driftsavtale med thon 
holding as som sikrer at selskapet til enhver tid trekker på olav thon 
gruppens ressurser.

thon storo ans
lagunEn EIEndom as 

(42 %)

lagunEn da 
(50 %)

lagunEn as 
(50 %)

moldE 
storsEntEr as

vEstkantEn as
(70 %)

amfI drIft
as (80%)

jEsshEIm 
storsEntEr as

harald kværnEr 
EIEndom as

(34 %)

ans Info-rama
gardErmoEn  

park as
bErgEn 

storsEntEr ans
sørlandssEntErEt 

da (50 %)
amfI EIEndom as

amCo EIEndom as
(50 %)

olav thon EIEndomssElskap asa

thon sartor as
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■ resultat før skatt utgjorde 1.036 millioner kroner. 

■ netto kontantstrøm fra driften økte med 14 % til 1.007 millioner kroner. 

■ Egenkapital pr. aksje økte med 6 % til 943 kroner. 

■ posisjonen som norges ledende kjøpesenterselskap ble styrket blant annet. 
 ved utvidelse av flere sentre, og ved årsskiftet hadde konsernet 
 76 kjøpesentre i eie og forvaltning. 

■ omsetningen i konsernets kjøpesenterportefølje økte med 6 % 
 til 47,4 milliarder kroner. 

■ rentebærende gjeld ble redusert til 14.008 millioner kroner, 
 og belåningsgraden sank til 49 %. 

■ aksjekursen falt med 13 %, på linje med oslo børs. børsverdien ved 
 årsskiftet var 8,4 milliarder kroner, og selskapet var dermed nordens 
 3. største børsnoterte eiendomsselskap. 

olav thon EIEndomssElskap I 2011
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(beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009

netto leieinntekter 1 700 1 546 1 420
resultat før skatt 1 036 1 902 788
   
Egenkapital pr. aksje (kroner) 943 890 772
Egenkapitalandel 33 % 33 % 32 %
   
likviditetsreserver 1) 3 513 3 167 2 486
avdrag neste 12 mnd 1 206 293 474
kontantstrøm drift 2) 1 007 883 837
   
rentebærende gjeld 14 008 14 200 13 253
rente pr. 31.12 4,8 % 4,5 % 4,2 %
   
netto investeringer 853 1 721 2 218
bokført verdi eiendomsportefølje 28 304 27 003 24 389
leieinntektsnivå 3) 2 025 1 940 1 740
netto yield 6,4 % 6,5 % 6,7 %
omsetning kjøpesenter 4) 47 434 44 919 34 441
   
børskurs 31.12 (kroner) 788 910 770
utbytte pr. aksje (kroner) 5) 10 10 8

Endrede regnskapsprinsipper m.m. gjør at enkelte størrelser avviker fra det som er oppgitt i tidligere årsrapporter.    
1) bankinnskudd o.l. + ubenyttede lånerammer    
2) netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - Endring i driftsrelaterte tidsavgrensningsposter - forskjell mellom kostnadsførte og betalte renter  
3) Inkludert andel av  leieinntekter i tilknyttede selskap    
4) Eide og/eller forvaltede kjøpesenter    
5) foreslått utbytte for 2011    
  

nøkkEltall
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olav thon Eiendomsselskap hadde et godt resultat i 2011 preget av 
økte leieinntekter og positiv verdiutvikling på konsernets investerings-
eiendommer. 

hovedpunktene i konsernets regnskap for 2011 er som følger: 
 
•  brutto leieinntekter utgjorde 1.889 millioner kroner (1.745) og netto 

leieinntekter var 1.700 millioner kroner (1.546). 

• verdiendringer av investeringseiendommer og finansielle  
 instrumenter utgjorde -25 millioner kroner (+920). 

• resultat før skatt utgjorde 1.036 millioner kroner (1.902). 

• kontantstrøm fra driften utgjorde 1.007 millioner kroner (883).

•  Egenkapital pr. aksje økte i 2011 med 6 % til 943 kroner (890) og 
egenkapitalandelen var ved årsskiftet 33 % (33). 

•  konsernets likviditetsreserve var ved årsskiftet 3.513 millioner kroner 
(3.167). 

resultat og balansesammendrag 

balanse pr. 31.12.2011
konsernets eiendeler hadde en samlet verdi på 30.623 millioner kroner 
(29.064), hvorav investeringseiendommene beløp seg til 28.304 mil-
lioner kroner (27.003). 

konsernets samlede egenkapital var 10.208 millioner kroner (9.655) og 
egenkapitalandelen var 33 % (33). 

Egenkapital pr. aksje (aksjonærenes andel) utgjorde 943 kroner (890), 
og “langsiktig substansverdi pr. aksje” (Epra nnnav)  er beregnet til 
1.220 kroner (1.142)  

rentebærende gjeld var 14.008 millioner kroner (14.200), og belånings-
graden (”loan to value”) var 49 % (53). 

Egenkapital pr. aksje er siste fem år økt med 70 % (76% justert for utbytte) 
til 943 kroner. 

resultat i 2011
resultat før skatt ble 1.036 millioner kroner (1.902), og etter avsetning 
til skatter ble årsresultatet 755 millioner kroner (1.381). 

driftsresultatet før verdiendringer av investeringseiendommer beløp 
seg til 1.710 millioner kroner (1.561), mens konsernets driftsresultat 
beløp seg til 2.265 millioner kroner (2.588). 

leieinntekter og eiendomsrelaterte kostnader. 
konsernets netto leieinntekter utgjorde 1.700 millioner kroner (1.546). 
 
brutto leieinntekter var 1.889 millioner kroner (1.745). leieinntektene 
økte både som følge av at eiendomsprosjekter er ferdigstilt og 
redusert ledighet i eiendomsporteføljen. 
  
andre eiendomsrelatert inntekter var 496 millioner kroner (470), og 
dreier seg om innbetalinger fra konsernets leietakere til dekning av 
eiendommenes felleskostnader. 

Eiendomsrelaterte kostnader utgjorde 685 millioner kroner (669) og 
ovennevnte felleskostnader inngår med 496 millioner kroner (470). 

andre driFtsinntekter og kostnader 
verdien av konsernets investeringseiendommer ble i 2011 oppjustert 
med 555 millioner kroner (1.027). verdiøkningen fremkommer som 
en kombinasjon av redusert avkastningskrav, ferdigstilte eiendoms-
prosjekter og økte leieinntekter. 

andel resultat i tilknyttede selskap utgjorde 54 millioner kroner (56), 
og forklares i hovedsak av verdiendringer på investeringseiendommer.  

andre driftsinntekter utgjorde 449 millioner kroner (432) og utgjør 
i hovedsak inntekter fra varesalg og forvaltning av eiendommer for 
eksterne eiere. 

andre driftskostnader, administrasjonskostnader og ordinære 
avskrivninger beløp seg til 493 millioner kroner (473). 

Finansinntekter og kostnader 
netto løpende finanskostnader i 2011 beløp seg til 650 millioner kroner 
(579). 

de løpende finanskostnadene øker fra foregående år både som følge 
av økt gjennomsnittlig rentebærende gjeld (300 millioner kroner) og 
noe høyere gjennomsnittsrente (0,2 prosentpoeng). 

verdien på konsernets finansielle instrumenter ble redusert med 
580 millioner kroner (107), som følge av en betydelig nedgang i det 
langsiktige rentenivået. 

samlede finanskostnader utgjorde dermed 1.229 millioner kroner (686). 

kontantstrøm og likviditet
I 2011 var netto kontantstrøm fra driften 1.007 millioner kroner (883), 
mens endring i arbeidskapitalen var 245 millioner kroner (263). netto 
kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 1.252 millioner 
kroner (1.146). 

netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene var -693 millioner 
kroner (-1.223), mens netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene 
belastet likviditeten med 410 millioner kroner (+108). 

egenkapital pr. aksje  
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I 2011 økte dermed likviditetsbeholdningen med 149 millioner kroner (32). 
ved årsskiftet var konsernets likviditetsreserve 3.513 millioner kroner 
(3.167), og besto av kortsiktige plasseringer på 746 millioner kroner 
(597) og ubenyttede langsiktige kredittrammer på 2.766 millioner 
kroner (2.569). 

disponering av morselskapets årsresultat 

styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i morselskapet 
olav thon Eiendomsselskap asa: 

utbytte, 10 kroner pr. aksje 106 millioner kroner 
-overført fra annen egenkapital - 28 millioner kroner
disponert overskudd  78 millioner kroner 

pr. 31.12.11 var morselskapets frie egenkapital 327 millioner kroner. 

Forutsetning om Fortsatt driFt

olav thon Eiendomsselskaps virksomhet er kjøp, utvikling og forvaltning 
av fast eiendom, samt deltakelse i andre selskaper med tilsvarende 
virksomhet. virksomheten er rettet mot det norske eiendomsmarkedet. 

konsernet har en sterk finansiell stilling, en eiendomsportefølje av høy 
kvalitet, en sterk markedsposisjon i det norske kjøpesentermarkedet 
og medarbeidere med høy kompetanse. årsregnskapet er følgelig 
avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. 

Etter styrets vurdering er det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets 
slutt som er av betydning for bedømmelsen av konsernets stilling og 
resultat pr. 31.12.11. 

organisasjon og arbeidsmiljø 

olav thon Eiendomsselskap er en arbeidsplass som praktiserer likestilling, og 
tolererer ikke noen form for diskriminering eller trakassering av medar-
beidere. 

alle medarbeidere har krav på en lik og rettferdig behandling uavhengig av 
alder, etnisitet, funksjonsnedsettelse, hudfarge, nasjonalitet, politisk  
oppfatning og religion/livssyn.  

det arbeides med universell utforming av virksomhetens alminnelige 
funksjoner, slik at disse kan benyttes også av personer med nedsatt 
funksjonsevne. 

styret vurderer ovennevnte forhold og det generelle arbeidsmiljøet 
som tilfredsstillende. 

ved utgangen av 2011 var det 381 årsverk (317) i konsernet. av konsernets 
ansatte er 45 % kvinner og 55 % menn. 

selskapets styre består av to kvinner og tre menn. 

sykefraværet utgjorde 4,2 % (4,6) i 2011. det er i perioden ikke 
oppstått skader eller ulykker som skyldes forhold med tilknytning til 
virksomheten. det er heller ikke avdekket svakheter ved de ansattes 
sikkerhet eller arbeidsmiljøet for øvrig. 

miljømessig status 
konsernet arbeider for å minimere de skader virksomheten påfører 
det ytre miljø blant annet ved å følge miljøvennlige prosedyrer for 
drift av den operative virksomheten.  miljøarbeidet er en naturlig og 

integrert del av virksomheten i olav thon Eiendomsselskap. 
det fokuseres på miljøvennlige tiltak for egen virksomhet og for leietakernes 
bruk av eiendommen. Eksempler på dette er energispareprogram for 
konsernets eiendommer og miljøvennlig avfallshåndtering. 

olav thon Eiendomsselskap forvalter en betydelig eiendomsmasse 
og er derved med på å prege lokalmiljøet der eiendommene ligger. 
viktige bidrag i utviklingen av det ytre rom skjer ved rehabilitering, 
vedlikehold og nybygging. 

virksomheten tilfredsstiller de krav som stilles med hensyn til å begrense 
forurensningen av det ytre miljø.

eierstyring og selskapsledelse 

olav thon Eiendomsselskap ønsker å opprettholde høy tillitt blant 
investorer, långivere, leietakere og i samfunnet for øvrig, og tilstreber 
derfor god eierstyring og selskapsledelse. 

styringen av konsernet bygger på prinsippene som er gitt i “norsk 
anbefaling – eierstyring og selskapsledelse, utgitt av norsk utvalg for 
eierstyring og selskapsledelse. 

I løpet av 2011 ble det avholdt fem styremøter i olav thon Eiendoms-
selskap. 

utfyllende redegjørelse for Eierstyring og selskapsledelse finnes på 
selskapets hjemmeside www.olt.no. 

aksjonærForHold

ved utgangen av 2011 var sluttkursen på aksjene i olav thon Eiendoms-
selskap 788 kroner. I 2011 sank dermed aksjekursen med 13 % (12 % 
justert for utbytte), på linje med hovedindeksen ved oslo børs. 

I 2011 ble det omsatt 350.400 aksjer (248.000) over oslo børs, og 
høyeste og laveste notering var henholdsvis 940 og 752 kroner. 

ved årsskiftet var selskapets børsverdi 8,4 milliarder kroner, og  
olav thon Eiendomsselskap var dermed nordens 3. største børs-
noterte eiendomsselskap.   

ved årsskiftet var det 1.641 aksjonærer i selskapet. 

pr. 31.12.11 var selskapets 5 største eiere: 
• thon gruppen as (m/nærstående)  71,5 %
• folketrygdfondet   9,0 %
• otto olsen Eiendom as (m/nærstående) 2,4 %
• mp pensjon 1,9 % 
• skagen vekst 1,7 %
sum 5 største eiere  86,5 %
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på selskapets ordinære generalforsamling i 2011 ble det besluttet å 
utbetale utbytte for  2010 med 10 kroner pr. aksje. styret foreslår at 
det utbetales utbytte for 2011 med 10 kroner pr. aksje. 

for ytterligere informasjon om aksjonærforhold henvises til sidene 56-57.

transaksjoner med nærstående parter

vesentlige transaksjoner med nærstående parter fremgår i note 29 i 
årsrapporten. 

transaksjonene er inngått på ordinære markedsmessige betingelser, 
som om de var gjennomført mellom uavhengige parter. 

eiendomsvirksomHeten 

eiendomsporteFøljen pr. 31.12.11
ved årsskiftet eide konsernet 120 eiendommer med et samlet utleiebart 
areal på ca. 1.300.000 kvm.  I tillegg eier konsernet betydelige 
parkeringsarealer og tomteområder som muliggjør fremtidig  
prosjektutvikling. 

I 2011 økte leienivået med 85 millioner kroner til 2.025 millioner kroner. 
økningen forklares både av nye eiendommer, ferdigstillelse av eiendom-
sprosjekter og dessuten av en generell leievekst i eiendomsporteføljen. 
ledighetsraten for eiendomsporteføljen ble i 2011 redusert til 2 % (3). 

målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på følgende 
eiendomssegmenter: 
• 79 % kjøpesentereiendom
• 21 % næringseiendom

leieinntektene kommer fra følgende geografiske områder:  
•  48 % osloregionen
•  21 % øvrige storbyregioner i norge
•  31 % øvrige byregioner/tettsteder i norge

leiekontraktene har en balansert forfallsstruktur med en gjennomsnittlig 
restløpetid på ca. 4 år.

 

markedsverdien på eiendomsporteFøljen

ved årsskiftet var verdien av eiendomsporteføljen 28.304 millioner 
kroner (27.003). 

Investeringseiendommer bokføres til virkelig verdi (markedsverdi).   
for ytterligere informasjon om verdsettelsesmodellen og variablene 
som inngår i vurderingene henvises til note 1 og 16.  

verdivurderingen pr. 31.12.11 er basert på et gjennomsnittlig avkastningskrav 
på 6,4 % (6,5). på enkelteiendommene varierer avkastningskravet mellom 
5,5 % og 10,0 %. 

fordelt på eiendomssegmentene vises følgende gjennomsnittlig 
avkastningskrav: 
• øvrige næringseiendommer 7,0 % (7,1)
• kjøpesentereiendommer  6,2 % (6,4)

kjøpesentereiendom
leienivået for kjøpesentereiendommene økte i 2011 med 6 % (13 %)  
til 1.598 millioner kroner (1.511). 

ved årsskiftet hadde konsernet 52 (50) kjøpesentre i eie og 24 (21) 
under forvaltning. 

aksjekursutvikling og indekser  siste 5 år
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aksjekursen i olav thon Eiendomsselskap har de siste 5 år falt med 7 % (3 % justert for utbytte), mens hovedindeksen og eiendomsindeksen ved oslo børs har falt  
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konsernets årlige leieinntektsnivå har de siste 5 år økt med 52 % 
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konsernets markedsposisjon i det norske kjøpesentermarkedet er 
sterk, og i porteføljen inngår blant annet norges 5 største kjøpesentre 
målt etter omsetning. 

I 2011 økte omsetningen i kjøpesentrene med 6 % til 47,4 milliarder 
kroner (44,9), medregnet 12,7 milliarder (11,7) i sentre som forvaltes for 
eksterne eiere. 

I kjøpesentre eiet av konsernet vurderes den organiske omsetnings-
veksten til ca. 2 %

øvrig næringseiendom 
leienivået for konsernets øvrige næringseiendom var 427 millioner 
kroner (429) ved inngangen til 2012. 

for ytterligere informasjon om eiendomsvirksomheten henvises til 
sidene 62-69. 

investeringer i 2011 

konsernets samlede nettoinvesteringer i 2011 utgjorde 853 millioner 
kroner (1.721) og gjelder både investeringer i eiendomsprosjekter 
under oppføring, rehabilitering av eksisterende eiendomsportefølje  
og eiendomskjøp. 

større eiendomskjøp  

•  lillehammer strandpark 
konsernet har kjøpt 90 % av andelene i lillehammer strandpark ans 
som eier en bygningsmasse på ca. 15.700 kvm. i lillehammer.  
Eiendommen grenser til kjøpesenteret strandtorget, og det foreligger 
planer om en utbygging av eiendommen med ca. 36.000 kvm.

•  geilosenteret og tunet kjøpesenteret 
konsernet har ervervet 50 % av aksjene i geilosenteret as. selska-
pet eier kjøpesentrene tunet og geilosenteret (80 %) på geilo i hol 
kommune. sentrene har et samlet handelsareal på ca. 9.000 kvm. og 
forvaltes av konsernet. 

Ferdigstilte eiendomsprosjekter

eiendomsprosjekter under oppFøring

for ytterligere informasjon om konsernets prosjekter henvises til 
sidene 68-69. 

Finansielle ForHold/Finansiering

Et bærende element i konsernets finansielle strategi er målsettingen 
om å opprettholde en solid finansiell posisjon med en høy egenkapita-
landel og betydelige likviditetsreserver.  

En slik strategi skal bidra til å redusere den finansielle risiko og å sikre 
finansiell handlefrihet til å kunne utnytte investeringsmuligheter raskt. 

ved årsskiftet hadde konsernet en rentebærende gjeld på 14.008 millioner 
kroner (14.200). 

gjeldsporteføljen består av langsiktige kredittrammer etablert i nordiske 
banker, og lån opptatt direkte i det norske kapitalmarkedet. ved 
årsskiftet var samlede lån og rammer på 16.775 millioner kroner (16.769). 

kapitalmarkedet blir en stadig viktigere finansieringskilde, og ved 
årsskiftet hadde konsernet utestående sertifikat- og obligasjonsgjeld 
på 2.615 millioner kroner (2.090).    

konsernets gjeld hadde ved årsskiftet en gjennomsnittlig gjenværende 
løpetid på 4,8 år (6,1). 

8 % av gjelden forfaller i 2012 og refinansieringsbehovet vil i sin 
helhet kunne dekkes av eksisterende likviditetsreserve. 

for ytterligere informasjon om finansielle forhold henvises til sidene 
58-61. 
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prosjekt segment utvidelse etter utvidelse
sørlandssenteret kjøpesenter 23.300 kvm 65.400 kvm
trinn 1, kristiansand
amfi stord, stord kjøpesenter 3.000 kvm 12.500 kvm
amfi os, os kjøpesenter 2.300 kvm 17.100 kvm

areal

prosjekt status segment utvidelse etter utvidelse
vestkanten, bergen 2012 kjøpesenter 9.900 kvm 33.600 kvm
amfi moa, ålesund 2012 kjøpesenter 5.700 kvm 63.400 kvm
sogningen storsenter,  2012 kjøpesenter 4.500 kvm 20.200 kvm
sogndal
sørlandssenteret 2013 kjøpesenter 33.300 kvm 98.700 kvm
trinn 2, kristiansand
mart’n senteret,  2013 kjøpesenter 6.800 kvm 21.300 kvm
Elverum
Calmeyers gate 8b, 2012 bolig/handel 24 leiligh. 24 leiligh.
oslo 

areal

omsetningen i kjøpesentrene som eies og/eller forvaltes av konsernet har de 
siste fem år økt med 96 %. 

kjøpesenteromsetning 

millioner kroner

 

 

                 2006     2007     2008     2009     2010     2011

forvaltEdE
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olav tHon eiendomsselskaps risikoFaktorer

konsernets risikofaktorer kan deles inn i hovedgruppene: 

• markedsmessig risiko
• finansiell risiko
• operasjonell risiko

markedsmessig risiko 

konsernets markedsmessige risiko er knyttet til utviklingen i det 
norske eiendomsmarkedet. 

det norske eiendomsmarkedet påvirkes av den makroøkonomiske 
utviklingen i norge og den generelle etterspørselen etter næringseiendom 
som investeringsobjekt.  

Endringer i markedets avkastningskrav som benyttes ved omsetning av  
eiendom og markedsleie for eiendommene påvirker eiendomsverdier 
direkte. 

markedet For næringseiendom
veksten i norsk økonomi var i 2011 økende, men fortsatt relativt lav. 

Etterspørselen etter næringseiendom var relativt høy, men finans-
uroen i 2. halvår bidro til et lavere transaksjonsvolum enn tidligere 
antatt. alt i alt betraktes 2011 som et positivt år for næringseiendom. 

leiemarkedet
leieprisene i kjøpesentrene viste i hovedsak en stabil eller svakt 
stigende utvikling. 

ledigheten i kontormarkedet i oslo viste en svakt fallende tendens, 
mens leieprisene viste en svakt stigende tendens. 

transaksjonsmarkedet
det samlede transaksjonsvolumet i markedet for næringseiendom 
(med verdi over 50 millioner) var i 2011 omtrent på nivå med 2010, og 
prisene viste en økende tendens for de mest attraktive eiendommene.  

den viktigste faktoren bak prisøkningen for de mest attraktive objektene 
var et fall i markedets avkastningskrav (yield) for denne type eiendom. 

konsernets markedsrisiko
79 % av konsernets leieinntekter kommer fra kjøpesentre med et tyngde-
punkt i de store byene. En betydelig del av leietakerne er internasjonale og 
nasjonale kjeder innenfor detaljhandel, og leiekontraktene har en balansert 
forfallstruktur. 

veksten i privatkonsumet i norge var i 2011 relativt lav, og konsernets 
kjøpesentre hadde en omsetningsvekst på linje med utviklingen i den 
norske detaljhandelen. det forventes økt vekst i privatkonsumet i 
tiden fremover, og rammebetingelsene for konsernets kjøpesenter- 
og sentrale handelseiendommer vurderes som positive.

21 % av leieinntektene kommer fra næringseiendommer i osloområdet, 
hvorav kontoreiendommer utgjør den største andelen. Eiendommene er 
utleid til et stort antall leietakere fra ulike bransjer, og leiekontraktene 
har også i dette segmentet en balansert forfallsstruktur. 

risikoen for vesentlig økt ledighet og store inntektsfall i denne del 
av porteføljen vurderes som moderat. sensitivitet knyttet til hvordan 
endring i avkastningskrav og leieinntekter påvirker eiendomsverdier 
og soliditet er omtalt i note 16 og side 58.

Finansiell risiko

den største finansielle risiko for olav thon Eiendomsselskap er knyttet til 
konsernets tilgang til og prisen på finansiering i bank- og kapitalmarkedet. 
prisen på finansiering avhenger av de kortsiktige- og langsiktige markeds- 
rentene og den spesifikke kredittmarginen som konsernet må betale i 
markedet. kredittmarginen er knyttet opp mot konsernets kredittverdighet 
og prisen på sammenliknbare kreditter i markedet. 

renteutviklingen
de kortsiktige og langsiktige markedsrentene viste en ulik utvikling 
i 2011. den kortsiktige markedsrenten (3 mnd. nIbor) steg til 2,89 % 
(2,60), mens den langsiktige markedsrenten (10 års swap) falt til 3,54 % 
(4,40). 

kredittmarkedet
Indikert kredittmargin for olav thon Eiendomsselskaps 5 års obligasjonslån 
økte til 1,40 % (1,25), mens kredittmarginen for sertifikatlån med 12 
måneders løpetid ble redusert til 0,00 % (0,05). 

konsernets Finansielle risiko kan deles i: 

• likviditetsrisiko
• renterisiko 
• kredittrisiko

likviditetsrisiko / reFinansieringsrisiko 
likviditetsrisiko knyttes til konsernets evne til å betjene betalings- og 
øvrige gjeldsforpliktelser etter hvert som de forfaller.

den største finansielle risiko for olav thon Eiendomsselskap er knyttet 
til konsernets tilgang til finansiering i bank- og kredittmarkedet. 

risikoen dempes ved å ha store tilgjengelige likviditetsreserver, en 
moderat belåningsgrad og langsiktige låneavtaler. videre reduseres 
risikoen ved å anvende ulike finansieringskilder og -markeder, og  
dessuten ha en balansert fordeling mellom konsernets långivere. 

ved årsskiftet var konsernets likviditetsreserve 3.513 millioner kroner 
(3.167), og besto av kortsiktige plasseringer på 746 millioner kroner (597) 
og ubenyttede langsiktige kredittrammer på 2.766 millioner kroner (2.569).

konsernets langsiktige rentebærende gjeld på 14.008 millioner kroner 
(14.200) har følgende avdragsprofil:

ved årsskiftet hadde gjeldsporteføljen en gjennomsnittlig gjenværende 
løpetid på 4,8 år (6,1).

avdragsstruktur 2012
2013-2016
2017 og senere

27 %

65 %

8 %
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renterisiko / verdiutviklingen  
på konsernets Finansielle instrumenter 
renterisikoen knyttes til endringer i kontantstrøm, resultat og 
egenkapital som følge av renteendringer i det kort- og langsiktige 
rentemarkedet. 

risikoen styres blant annet gjennom bruk av finansielle instrumenter som 
tilpasses konsernets renteforventninger og målsettinger for renterisiko. 
Eksempelvis reduseres kontantstrømeffekten av renteendringer i det 
kortsiktige rentemarkedet ved å ha en andel langsiktig rentebinding. 

ved årsskiftet hadde konsernet følgende renteforfallsstruktur: 

gjennomsnittlig rentebinding var 5,3 år (4,6). ved årsskiftet var konsernets 
gjennomsnittsrente (inkl. kredittmargin) 4,8 % (4,5). 

konsernets finansielle instrumenter (renteswaper) bokføres til 
markedsverdien på balansedagen. disse benyttes i hovedsak til å sikre 
konsernet langsiktig rentebinding og en stabil kontantstrøm. hvis den 
avtalte fastrenten avviker fra markedsrenten, oppstår det en mer- eller 
mindreverdi som bokføres som en inntekt eller kostnad i resultatregn-
skapet.
 
konsernets portefølje av langsiktige renteswaper var ved årsskiftet 
ca. 9.120 millioner kroner, (8.344) og hadde en markedsverdi på  
– 951 millioner kroner. 

En endring i det langsiktige rentenivået med ett prosentpoeng, antas å 
medføre en endring av markedsverdien med ca. 800 millioner kroner.  

En endring i det kortsiktige rentenivået med ett prosentpoeng, antas 
å medføre en endring av konsernets gjennomsnittsrente med ca. 0,4 
prosentpoeng. netto årlige rentekostnader vil i så fall endres med 
rundt 50 millioner kroner. 

kredittrisiko 
konsernets kredittrisiko dreier seg i hovedsak om risikoen for å bli 
påført tap som følge av at leietakerne ikke betaler den avtalte leie. 

Eiendommene er utleid til et stort antall leietakere fra ulike bransjer, 
og det er etablert gode rutiner i forbindelse med inngåelse og opp-
følging av leieavtaler. 

konsernet har de senere år hatt relativt lave tap på leiekrav, og 
risikoen for at konsernet skal bli påført betydelige tap som følge av 
konkurser blant leietakerne, vurderes som moderat. 

operasjonell risiko

konsernets operasjonelle risiko er primært knyttet til at medarbeidere 
og systemer for forvaltning av virksomheten ikke skulle fungere 
som forutsatt. forvaltningen er organisert slik at risikoen knyttet til 
enkeltpersoners aktiviteter og fravær er relativt lav, og konsernets 
forvaltningssystemer vurderes som robuste. 

som en kvalitetssikring foretar også konsernets revisor systematiske 
risikovurderinger av ulike sider ved konsernets drift og forvaltning. 

Fremtidsutsikter

veksten i verdensøkonomien er avtakende, og det er stor usikkerhet 
knyttet til den makroøkonomiske utviklingen i tiden fremover. det 
er risiko for at statsgjeldskrisen vil føre industrilandene inn i en 
lavkonjunktur. 

I norge er veksten fortsatt relativt høy, og de fleste områder av norsk 
økonomi utvikler seg positivt. som følge av utviklingen internasjonalt, 
er også fremtidsutsiktene for norsk økonomi svekket, og norges bank 
har derfor satt ned styringsrenten til 1,75 % i desember, og ytterligere 
reduksjon til 1,5 % i mars 2012. 

det forventes en relativt høy vekst i privatkonsumet i norge også i 
tiden fremover, og rammebetingelsene for konsernets kjøpesentre  
vurderes derfor som positive. skulle norsk økonomi gå inn i en ned-
gangskonjunktur, har omsetningen i kjøpesentrene tidligere vist seg 
noe mindre konjunkturfølsom enn andre deler av varehandelen. 

ledigheten i kontormarkedet i oslo falt i fjor og leieprisene viste en 
økende tendens. kontorleiemarkedet vurderes som konjunkturfølsomt, 
og det er derfor en økt risiko for at den positive utviklingen vil dempes 
i tiden fremover. 

Etterspørselen etter næringseiendom er fortsatt høy, men finansuroen 
har bidratt til et lavere transaksjonsvolum enn tidligere antatt. stats-
gjeldskrisen i Europa har medført svekket kredittilgang for banker og 
bedriftskunder også i norge. 

konsekvensen av dette kan bli lavere etterspørsel etter næringseiendom 
og økte avkastningskrav i eiendomsmarkedet. dette vil trolig bidra til 
noe lavere verdier på næringseiendom, men for de mest attraktive 
eiendommene forventes det en stabil utvikling.  

på tross av den vedvarende usikkerheten i verdensøkonomien, 
vurderer styret at olav thon Eiendomsselskaps solide markedsposisjon 
i eiendomsmarkedet og sterke finansielle posisjon vil bidra til en 
fortsatt tilfredsstillende resultatutvikling i tiden fremover. 

renteForFallsstruktur 2012
2013-2016
2017 og senere

36 %

62 % 3 %
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oslo, 26. mars 2012
styret i olav tHon eiendomsselskap asa

olav thon (styrets formann)

signe moland

stig o. jacobsen

dag tangevald-jensen
(adm. direktør)

kristian leer-salvesen

sissel berdal haga
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olav thon EIEndomssElskap asa (beløp i millioner kroner) note  2011 2010

leieinntekter 1, 16, 29, 30 1 889 1 745

andre eiendomsrelaterte inntekter 1, 6 496 470

Eiendomsrelaterte kostnader 8, 9, 29, 30 -685 -669 

 

netto leieinntekter  1 700 1 546 

 

verdiendring investeringseiendommer 16 555 1 027

andel resultat i tilknyttede selskap 4 54 56

 

andre driftsinntekter 7 449 432

andre driftskostnader 8, 10 -367 -362

 

administrasjonskostnader 8, 11 -99 -88

ordinære avskrivninger  -27 -23

   

driftsresultat  2 265 2 588

   

finansinntekter 12 53 39

verdiendring finansielle instrumenter 14 -580 -107

finanskostnader 13 -702 -618

   

resultat før skatter  1 036 1 902

Endring utsatt skatt 26 -204 -488

betalbar skatt 26 -77 -33

skatter  -281 -521 

  

årets resultat  755 1 381

   

andre inntekter og kostnader  0 0

   

totalresultat  755 1 381 

  

tilordnet:   

aksjonærer  724 1 325

Ikkekontrollerende eierinteresser  31 56

   

resultat pr. aksje (I hele kroner) 28 67,98 124,48

resultat pr. aksje utvannet 28 67,98 124,48

oppstIllIng totalrEsultat konsErn
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olav thon EIEndomssElskap asa (beløp i millioner kroner) note  2011  2010

eiendeler   

utsatt skattefordel 26 287 140

Investeringseiendommer 16 28 304 27 003

varige driftsmidler 15 61 42

finansielle anleggsmidler 4, 17, 29 393 345

sum anleggsmidler  29 045 27 531
   
fordringer 18 831 936
bankinnskudd, kontanter og lignende 19 746 597
   

sum omløpsmidler  1 578 1 533

   

sum eiendeler  30 623 29 064

egenkapital og gjeld 

majoritetens andel av egenkapital 21 10 039 9 469

Ikkekontrollerende eierinteressers andel av egenkapital  169 186 
  

sum egenkapital  10 208 9 655
   
utsatt skatt 26 4 133 3 757
langsiktig gjeld 20, 21, 22, 23 13 751 14 303
kortsiktig gjeld 24, 25, 29 2 530 1 349
   

sum gjeld og forpliktelser  20 415 19 409
   

sum egenkapital og gjeld  30 623 29 064

olav thon (styrets formann) stig o. jacobsen kristian leer-salvesen

signe moland dag tangevald-jensen
(adm. direktør)

sissel berdal haga

oslo, 26. mars 2012

oppstIllIng ovEr fInansIEll stIllIng konsErn
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olav thon EIEndomssElskap asa (beløp i millioner kroner) note  2011 2010

resultat før skatter  1 036 1 901

verdiendring investeringseiendommer  -555 -1 027

verdiendring finansielle instrumenter  580 107

resultat i tilknyttede selskaper 4 -54 -56

betalte skatter  -25 -64

ordinære avskrivninger 15 27 23

forskjell mellom kostnadsførte og betalte renter  -25 36

forskjell mellom kostnadsførte og betalte pensjoner 8 -1 -2

Endring i driftsrelaterte tidsavgrensningsposter  270 227

netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  1 252 1 146

    

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 16 1 80

utbetalinger ved kjøp av investeringseiendom og varige driftsmidler 15, 16 -701 -1 314

Innbetalinger tilknyttet andre investeringer 5 107 323

utbetalinger tilknyttet andre investeringer 5 -100 -312

   

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -693 -1 223

   

Innbetalinger ved opptak av rentebærende gjeld  3 647 2 006

utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld  -3 950 -1 813

utbetalinger av utbytte  -106 -85

   

netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -410 108

   

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  149 32

kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01 19 597 566

   

kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12 19 746 597

 

ubenyttet del av kassekreditt og andre trekkrettigheter  2 778 2 581

olav thon EIEndomssElskap asa (beløp i millioner kroner) tilordnet aksjonærer i morselskapet   ikke- 
     opptjent  kontrollerende
  note aksjekapital overkursfond egenkapital eierinteresser sum

egenkapital pr. 31.12.2009   106   318   7 794   101   8 320 

totalresultat     1 325   56   1 381 
utbytte     -85        -85 
oppkjøp i andre selskaper 5    11   29   40 

egenkapital pr. 31.12.2010   106   318   9 045   186   9 656  
      
totalresultat     724   31   755 
utbytte     -106        -106 
oppkjøp i andre selskaper 5    -48   -48   -96 

egenkapital pr. 31.12.2011   106   318   9 614  169   10 208 

oppstIllIng ovEr kontantstrømmEr konsErn

(kontantstrømoppstIllIng konsErn)

oppstIllIng ovEr EndrIngEr I EgEnkapItal konsErn
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notEr konsErn (I talloppstillingene er alle beløp i millioner kroner)

generelt

olav thon Eiendomsselskap asa er hjemmehørende i norge.

konsernregnskapet er vedtatt av morselskapets styre 26. mars 2012.

konsernregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med  
International financial accounting standards (Ifrs).  

I det følgende beskrives de viktigste regnskapsprinsipper som er 
benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet, herunder nye og 
endrede standarder fra foregående år.

konsoliderings- og klassiFiseringsprisipper:

datterselskaper/Felles kontrollerte selskaper/tilknyttede 
selskaper

konsernregnskapet for olav thon Eiendomsselskap asa inkluderer 
morselskapet olav thon Eiendomsselskap asa og alle selskaper hvor 
konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og 
operasjonelle strategi. bestemmende innflytelse oppnås normalt 
gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital eller 
at konsernet faktisk er i stand til å utøve kontroll over selskapet. 
datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til 
konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører.

oppkjøp av datterselskaper og felleskontrollert virksomhet som 
tilfredsstiller kravene til en virksomhetssammenslutning, blir 
regnskapsført i samsvar med oppkjøpsmetoden, og konsolidert fra 
kontrolltidspunktet. overtatte eiendeler og gjeld ved virksomhets-
sammenslutninger balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i 
konsernet. minoritetsandel beregnes basert på minoritetens andel av 
eiendeler og gjeld. 

forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av 
netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres 
som goodwill. ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill 
inkludert i investeringens balanseførte verdi. goodwill føres i balansen 
til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. 
goodwill avskrives ikke, men testes minst årlig for verdifall. negativ 
goodwill inntektsføres på oppkjøpstidspunktet.

oppkjøp av selskap som ikke er en virksomhetssammenslutning blir 
regnskapsført som eiendelskjøp. anskaffelseskost blir allokert til de 
overtatte eiendelene i sin helhet. det blir ikke beregnet goodwill på 
denne type oppkjøp og det innregnes heller ikke utsatt skatt på for-
skjeller som oppstår i forbindelse med innregning av disse eiendelene.

konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende er eliminert. 
transaksjoner med ikke kontrollerende eierinteresser regnskapsføres 
som en egenkapitaltransaksjon. 

konsernets andel i felleskontrollert virksomhet som ikke tilfredsstiller kravene 
til en virksomhetssammenslutning, regnskapsføres etter bruttometoden. 
konsernet summerer sin andel av de felles kontrollerte virksomhetenes 
resultat, balanse og kontantstrøm linjer med tilsvarende linjer i 
konsernets regnskaper. gevinst eller tap ved salg av eiendeler til felles 
kontrollerte selskaper, resultatføres for den del som kan tilskrives  
andre eiere i de felles kontrollerte selskapene. ved kjøp av eiendeler 
fra felleskontrollerte selskaper vil gevinst eller tap resultatføres når 
eiendelen selges ut av konsernet. tap resultatføres umiddelbart dersom 
transaksjonen indikerer reduksjon i netto salgsverdi på omløpsmidler 
eller verdifall på anleggsmidler

tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig inn-
flytelse, men ikke kontroll.  betydelig innflytelse foreligger normalt 
for investeringer der konsernet har mellom 20 og 50 % av stemme-
berettiget kapital. Investeringer i tilknyttete selskaper regnskapsføres 
etter egenkapitalmetoden. merpris i forhold til konsernets andel av 
selskapenes egenkapital på kjøpstidspunktet er for de aktuelle eiendeler 
avskrevet etter samme avskrivningsplan som de underliggende
eiendeler og avskrivningsbeløpene er fratrukket konsernets andel av 
respektive selskapers resultat. andel av nettoresultatet etter skatt 
er tillagt eiendelenes balanseførte nettoverdi. resultatandelen fra 
tilknyttede selskaper med virksomhet tilsvarende som konsernets 
hovedvirksomhet anses som en del av driften og resultatandelen 
inkluderes i driftsresultatet. resultatandelen fra tilknyttede selskaper 
som er anskaffet som en  finansiell eiendel, regnskapsføres under 
finansposter.

konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper 
resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringene sammen 
med andel av ikke resultatførte egenkapitalendringer. konsernet resultat-
fører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført 
verdi av investeringen blir negativ (inklusive usikrede fordringer på 
enheten), med mindre konsernet har påtatt seg forpliktelser eller 
avgitt garantier for det tilknyttede selskapets forpliktelser.

konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner mellom 
konsernet og dets tilknyttede selskaper elimineres. det samme gjelder 
for urealiserte tap med mindre transaksjonen tilsier en nedskrivning 
av den overførte eiendelen.  

alle konsernselskaper, inkludert tilknyttede selskaper og felleskontrollert 
virksomhet, er regnskapsført med ensartede regnskapsprinsipper for 
like transaksjoner og andre hendelser under like omstendigheter. 

segmentinFormasjon
konsernet har 2 strategiske driftssegmenter, hhv. “kjøpesenter” og 
“næringseiendom”.  de 2 driftssegmentene representerer ulike kunders 
behov for leie av eiendom og er derfor styrt til dels uavhengig av 
hverandre siden de trenger ulike markedsstrategier, servicegrad m.m. 
segmentet “annen virksomhet” omfatter øvrig virksomhet som ikke 
faller inn under de forannevnte driftssegmentene.

inntektsFøring
leieinntekter inntektsføres i takt med utleieperioden og salg av tjenester 
inntektsføres når tjenesten utføres.
 
renteinntekter resultatføres i den periode de opptjenes.

avsetninger
konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk 
eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er 
sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør 
og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av 
pålitelighet.

leieavtaler
leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til 
eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle 
leieavtaler. leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres 
lineært over leieperioden. 

investeringseiendom
Investeringseiendommer, herunder investeringseiendom under opp-
føring, er eiendeler som eies enten for å oppnå leieinntekter og/eller 
verdistigninger og som ikke er benyttet til eget bruk av konsernets 
selskaper. Investeringseiendommer regnskapsføres til virkelig verdi. 
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Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi basert på en 
kvartalsvis oppdatert verdivurdering. Eiendommene verdsettes etter 
“nettokapitaliseringsmetoden / yieldmetoden”.  

yieldmetoden er basert på netto markedsleie (markedsleie fratrukket 
normale eierkostnader) for eiendommen på vurderingstidspunktet 
og divideres med et avkastningskrav (yield) for hver enkelt eiendom. 
Eiendommens verdi korrigeres for mer- / mindreverdi på eksisterende 
leiekontrakter.

verdsettelsen av investeringseiendom under oppføring baseres på 
påløpte kostnader justert mot antatt verdi ved ferdigstillelse. 

markedsleie for den enkelte eiendom vurderes på bakgrunn av eien-
dommens lokalisering, standard og sammenliknbare kontraktsinngåelser 
i området. for kjøpesentereiendom, som er det største eiendoms-
segmentet, vurderes dagens leieinntekter som det beste estimat for 
markedsleie. I vurdering av markedsleie inngår både kontraktsfestede 
og forventede leieinntekter på eiendommene. 

størrelsen på “normale eierkostnader” baseres på konsernets erfarings-
tall for eiendoms-segmentene og eiendommens størrelse.   

10 års swaprente 
- inflasjonsforventninger
+ kredittmargin 
+ eiendomsrisiko
= yield 

verdsettelsen utføres av konsernets egne ansatte og godkjennes av 
selskapets styre. 

I verdsettelsen av investeringseiendommene er valg av yield den 
viktigste variabelen og dernest markedsleie for eiendommen. som en 
kvalitetssikring av verdsettelsen innhenter selskapet råd fra 2 uavhengige 
eksterne rådgivere vedrørende yield- og markedsleienivåer. 

Endringer som følge av revurdering av virkelig verdi, regnskapsføres i 
resultatregnskapet.  

når en enhet av eiendom, anlegg og utstyr omklassifiseres til 
investeringseiendom som følge av endret bruk, vil differansen som 
oppstår mellom balanseført verdi og virkelig verdi på tidspunktet for 
omklassifisering føres over resultatregnskapet. dersom konsernet 
videreutvikler en eksisterende investeringseiendom, forblir den en 
investeringseiendom som måles basert på virkelig verdi.

senere kostnader forbundet med fast eiendom aktiveres hvis påkostningen 
tilfredsstiller krav for balanseføring iht. Ifrs, mens løpende vedlikehold 
kostnadsføres.

varige driFtsmidler
varige driftsmidler består i all hovedsak av driftsløsøre og immaterielle 
eiendeler. varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med 
fradrag for avskrivninger. gevinst og tap ved avgang resultatføres og 
utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi.

boligprosjekter
konsernet er i varierende grad engasjert i utvikling og salg av boliger. 
driftsinntekter og kostnader knyttet til oppføring og salg av boliger 
resultatføres når den vesentlige risiko og avkastning tilknyttet eier-
skapet er overført til kjøper. på dette tidspunkt er forvaltning og den 
faktiske kontroll over de solgte boligene overført til kjøper.

kontanter og kontantekvivalenter
kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, 
andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med maksimum tre 
måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. I balansen er 
kassekreditt inkludert i lån under kortsiktig gjeld

kundeFordringer
kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig 
verdi. avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive 
indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med 
opprinnelige betingelser. vesentlige økonomiske problemer hos 
kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå 
økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger 
ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives

egne aksjer
ved kjøp av egne aksjer føres vederlaget til reduksjon i egenkapitalen 
inntil aksjene blir annullert, utstedt på nytt eller solgt. 

utbytte
utbyttebetalinger til selskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld fra 
og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen. 

utsatt skatt
det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom 
skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler 
og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. balanseføring foretas dog ikke  
dersom utsatt skatt oppstår ved første gangs balanseføring av en 
gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en , og som på transak-
sjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat.  

utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at frem-
tidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene 
kan fratrekkes i denne inntekten.

skattetrekk 
morselskapets skattetrekksforpliktelse omfattes av olav thon gruppens 
samlede bankgaranti for skattetrekk. 
 
pensjonsForpliktelser/pensjonsytelser: 
konsernet har 2 ulike pensjonsordninger, hhv. ytelsesplan og innskuddsplan.

nåverdien av konsernets pensjonsforpliktelser er ført som langsiktig 
gjeld i balansen.  Endringer i pensjonsforpliktelsene kostnads-/eller 
inntektsføres løpende i resultatregnskapet, herunder aktuarmessige 
gevinster og tap. den ytelsesbaserte pensjonsordningen er egenfinansiert. 

Innskudd til den innskuddsbaserte pensjonsordningen regnskapsføres 
som lønnskostnad når de forfaller. konsernet har ingen ytterligere 
betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt.

lån
lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner 
sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder 
regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv
rente. forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket 
transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over 
lånets løpetid. første års avdrag av langsiktig gjeld er klassifisert som 
kortsiktig gjeld.

Finansielle instrumenter / derivater 
konsernet bruker finansielle instrumenter til å tilpasse konsernets rente-
reguleringsprofil til  gjeldende renteforventninger og til målsetninger for 
renterisiko. 
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finansielle instrumenter regnskapsføres første gang til virkelig verdi 
(som normalt tilsvarer kostpris), og i etterfølgende perioder til virkelig 
verdi. Endringer som følge av revurdering av virkelig verdi regnskaps-
føres i resultatregnskapet.  

virkelig verdi av en renteswap er det estimerte beløp som konsernet ville 
motta eller betale for å innfri avtalen på balansedagen. dette beløpet vil 
avhenge av rentenivået, og gjenværende løpetid på avtalen.

kontantstrøm
kontantstrømsoppstillingen settes opp etter den indirekte metoden. 

Finansiell risikostyring 

Finansielle risikoFaktorer.
konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: kredittrisiko, 
likviditetsrisiko og renterisiko. 

styret fastsetter målsettinger og rammer for finansiell risiko, og den 
løpende styring av finansielle risiki er tillagt konsernets finansavdeling.  
Et viktig element i konsernets finansielle strategi er målsettingen om 
å opprettholde en solid finansiell posisjon med høy egenkapitalandel 
og betydelige likviditetsreserver som bærende elementer. 
 
kredittrisiko 
kredittrisiko behandles på konsernnivå. kredittrisiko oppstår i transaksjoner 
med derivater, innskudd i banker og finansinstitusjoner i tillegg til 
transaksjoner med leietakere herunder utestående fordringer og faste 
avtaler. det er innført rutiner som sikrer at utleie kun skjer til leietakere 
med tilfredsstillende kredittverdighet. motparter ved derivatkontrakter 
og finansplasseringer er begrenset til finansinstitusjoner med høy 
kredittverdighet (minimum ”a”-rated) 

likviditetsrisiko 
likviditetsrisikoen styres ved til en hver tid å ha solide likviditets-
reserver tilgjengelig. likviditetsreserven består av både av likvide 
omløpsmidler og ubenyttede kredittrammer i ulike finansinstitusjoner 
i tillegg til at konsernets portefølje av ubelånte eiendommer representerer 
en betydelig likviditetsreserve. styret har fastsatt målsettinger for 
likviditet som skal sikre finansielle handlefrihet til å kunne utnytte 
interessante investeringsmuligheter raskt, og dessuten bidra til å 
redusere den finansielle risiko vesentlig. 

likviditetsrisikoen som oppstår ved refinansiering av konsernets gjeld 
dempes ved at ulike finansieringskilder anvendes, og at konsernets  
refinansieringsbehov innenfor de neste 12 måneder balanseres i 
forhold til likviditetsreserven.  

renterisiko 
gjennom bruk av finansielle instrumenter tilpasses konsernets rente-
reguleringsprofil til renteforventninger og til definerte målsetninger 
for renterisiko.  

for å redusere resultateffekten av renteendringer i det kortsiktige 
rentemarkedet har konsernet en betydelig andel langsiktig rentebinding. 
for den delen av porteføljen med kortsiktig rentebinding, reduseres 
dessuten renterisikoen ved at tidspunktene for rente-regulering balanseres. 

kapitalForvaltning

styrets mål er å opprettholde en sterk kapitalbase. En sterk kapital-
base er viktig for at selskapet skal oppnå tilfredsstillende betingelser 
i forbindelse med finansiering, og i forbindelse med videre utvikling av 
selskapet.

beslutning om utdeling av utbytte fastsettes av generalforsamlingen etter 
forslag fra selskapets styre. generelt legges til grunn at aksjonærene, 
gitt en tilfredsstillende utvikling i selskapet, skal få en stabil utbyttestrøm. 

viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er 
basert på historisk erfaring og andre faktorer. 

styret og konsernledelsen utarbeider estimater og gjør antakelser/ 
forutsetninger knyttet til fremtiden, og disse vurderinger vil forutsetningsvis 
sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. 

Estimater og antakelser/forutsetninger som innebærer stor sannsynlighet 
for vesentlige endringer i balanseført verdi i løpet av neste regnskapsår, 
er verdien knyttet til investeringseiendommer og finansielle instrumenter. 

Endringer i yieldnivået og markedsleien er de viktigste faktorene s
om påvirker verdien av konsernets investeringseiendommer. 
En sensitivitetsanalyse knyttet til disse faktorene er presentert i note 
for investeringseiendommer.

yieldnivået bygges opp basert på inflasjonsforventninger, prognoser for 
markedsrenter, kredittmarginer og vurdering av spesifikke risikofaktorer 
knyttet til den individuelle eiendom. vurderingen av inflasjonsforventninger, 
renteutviklingen og utviklingen i kredittmarginer baseres på oppdaterte  
makroøkonomiske analyser og oppnådde kredittmarginer på gjeldsporteføljen.  

risikotillegget til dekning av eiendomsrisiko fastsettes på bakgrunn 
av eiendommens beliggenhet, standard, type eiendom, eiendommens 
utleiegrad, leiekontraktenes lengde og leietakerens kredittverdighet. 

oppstillingsplan

oppstillingsplanen for totalresultatet er valgt endret i 2011, sammenlignbare 
tall er endret tilsvarende. det er inntatt egen note som viser overgangen 
mellom gammel og ny oppstillingsplan for sammenlignbare tall. 

Endringene er foretatt for å ivareta informasjonsbehovet til brukerne 
av den finansielle rapporteringen innenfor rammene av gjeldende 
standarder..

nye regnskapsstandarder

likviditetsrisiko
olav thon Eiendomsselskap har implementert følgende nye og 
endrede standarder og fortolkninger med effekt per 1. januar 2011 uten 
vesentlig påvirkning på konsernet:

• Endringer i Ias 1 presentation of financial statements 
• Endringer i Ifrs 7 financial instruments disclosures 
• Endringer i Ifrs 3 business combinations 
• Endringer i IfrIC 14 prepayments of a minimum funding requirement                             
• Ias 24 (revised) related party disclosures 

standarder, endringer og Fortolkninger til eksisterende 
standarder som ikke er trådt i kraFt og Hvor konsernet ikke 
Har valgt tidlig anvendelse

konsernet har ikke valgt tidliganvendelse av noen nye eller endrede 
Ifrs standarder som er utgitt, men ikke trådt i kraft:
•Endringer i Ifrs 7  disclosures – transfers of financial assets (1) 
•Ifrs 9   financial Instruments (2) 
•Ifrs 10 Consolidated financial statements (2) 
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•Ifrs 11 joint arrangements (2) (*)
•Ifrs 12 disclosure of Interests in other Entities (2) 
•Ifrs 13 fair value measurement (2) 
•Ias 1 presentation of Items of other Comprehensive Income (3) 
•Ias 12 deferred tax – recovery of underlying assets (4) 
•Ias 19 (as revised in 2011) Employee benefits (2) 
•Ias 27 (as revised in 2011) separate financial statements (2) 
•Ias 28 (as revised in 2011) Investments in associates and joint ventures (2) 
(1) Ikrafttredelsestidspunkt 1 juli 2011 eller senere. 
(2) Ikrafttredelsestidspunkt 1 januar 2013 eller senere. 

(3) Ikrafttredelsestidspunkt 1 juli 2012 eller senere. 
(4) Ikrafttredelsestidspunkt 1 januar 2012 eller senere. 

(*) ved innføring av denne standarden vil det omfatte endringer fra 
dagens bruttometode for konsolidering av felleskontrollerte, virksom-
heter som ikke tilfredsstiller kravene til en virksomhetssammenslut-
ning, til regnskapsføring etter egenkapitalmetoden. det vises til note 
3 felleskontrollerte selskaper (fks) som angir gjeldende verdier i 
regnskapet etter dagens bruttometode.
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note 1: segmentinFormasjon

pr. 31.12.2011 har konsernet aktiviteter innenfor 2 strategiske driftssegmenter.  
dette er basert på den samme rapporteringen som den interne ledelsesrapporteringen. 
de 2 segmentene er: 
• kjøpesenter
• næringseiendom

segmentresultat pr 31.12.2011 kjøpesenter næringseiendom annen virksomhet ikke allokert konsern
leieinntekter 1 478 411   1 889 
andre eiendomsrelaterte inntekter 453 43   496 
Eiendomsrelaterte kostnader -578 -108   -685
netto leieinntekter 1 353 346   1 700
      
verdiendring investeringseiendommer 395 160   555 
andel resultat i tilknyttede selskaper 54    54
      
andre driftsinntekter 400  49  449
andre driftskostnader -335  -32  -367
     
administrasjonskostnader -85 -14   -99
ordinære avskrivinger -26 -1   -27
driftsresultat 1 756 491 17  2 265
      
verdiendring finansielle instrumenter    -580 -580 
finansposter    -650 -650
resultat før skattekostnad 1 756 491 17 -1 229 1 036
 
skattekostnad    -281 -281
årets resultat     755
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segmentresultat pr 31.12.2010
leieinntekter 1 396 349   1 745 
andre eiendomsrelaterte inntekter 430 40   470 
Eiendomsrelaterte kostnader -571 -98   -669
netto leieinntekter 1 255 291   1 547
     
verdiendring investeringseiendommer 810 217   1 027
andel resultat i tilknyttede selskaper 56    56 
     
andre driftsinntekter 388  44  432 
andre driftskostnader -332  -30  -362 
 
administrasjonskostnader -75 -13   -88
ordinære avskrivinger -23    -23
driftsresultat 2 078 495 15  2 589
      
verdiendring finansielle instrumenter    -107 -107 
finansposter    -579 -579
resultat før skattekostnad 2 078 495 15 -686 1 902
      
skattekostnad    -521 -521
årets resultat     1 381

transaksjoner og overføringer mellom forskjellige segmenter skjer til ordinære betingelser, og som ville ha vært de samme for uavhengige parter. 
  

segmenteiendeler og gjeld pr. 31.12.2011      
og investeringsutgifter for året: kjøpesenter næringseiendom annen virksomhet ikke allokert konsern
Investeringseiendom 22 095 6 209   28 304 
andre eiendeler    1 698 1 698 
tilknyttede selskaper 333    333
sum eiendeler 22 428 6 209  1 698 30 335
      
gjeld     20 097 20 097
tilgang (note 15 og 16) 767 25   792
 
 
segmenteiendeler og gjeld pr. 31.12.2011 og investeringsutgifter for året:
      
Eiendeler 21 041 5 963   27 003 
andre eiendeler    1 637 1 637 
tilknyttede selskaper 283    283
sum eiendeler 21 324 5 963  1 637 28 923
      
gjeld     19 269 19 269
tilgang (note 15 og 16) 1 159 207   1 366

segmenteiendeler består i all hovedsak av investeringseiendommer.  øvrige eiendeler ekskl. investeringer i tilknyttede selskaper er ikke allokert. 
  
gjeld består i stor grad av langsiktig gjeld, og er ikke allokert.   
Investeringsutgifter består av tilgang av varige driftsmidler, investeringseiendommer og oppkjøp av virksomhet.  
 



24 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2011 

NO
TE

R 
KO

NS
ER

N

note 2: datterselskap (ds)
    ervervs- Forretnings- eierandel/ eierandel/
    år kontor stemmerett stemmerett
      2011 2010
jessheim storsenter as  1998 oslo 100,0 % 100,0 %
gardemoen park as    2001 oslo 100,0 % 100,0 %
thon storo ans   1994 oslo 100,0 % 100,0 %
bergen storsenter ans  1996 oslo 100,0 % 100,0 %
Info-rama ans   1998 oslo 100,0 % 100,0 %
ks lagunen  1994 oslo 100,0 % 100,0 %
skibåsen 50  2009 oslo 100,0 % 100,0 %
time park service as  2007 oslo 100,0 % 100,0 %
thon sartor as 1) 2004 fjell 100,0 % 100,0 %
litor ks  2004 fjell 100,0 % 100,0 %
molde storsenter as  2008 molde 100,0 % 100,0 %
vestkanten as 2) 2010 bergen 70,1 % 68,0 %
amfi Eiendom as 3) 1996  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi aktivitet as  2002  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi bygg finnsnes as   2005  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi bygg mandal as  2007  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi bygg moa as   2003  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi bygg nord as  1999  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi bygg roseby as   2003  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi bygg steinkjer as   2005  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi bygg øst  as  2000  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi bygg åkrehamn as  2009  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi drift as  1993  surnadal  80,0 % 80,0 %
amfi kreativ as  2005  surnadal  80,0 % 80,0 %
ans vågen 33  1998  surnadal  100,0 % 100,0 %
bysenteret narvik as  2007  surnadal  100,0 % 100,0 %
drøbak City as  1998  surnadal  100,0 % 100,0 %
forretningsbygg as  1993  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi bygg verdal as  2008  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi bygg namsos as  2008  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi bygg florø as  2008  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi bygg vormsund as  2008  surnadal  100,0 % 100,0 %
godssentralen ba   2003  surnadal  100,0 % 100,0 %
kirkenes senter as  2007  surnadal  100,0 % 100,0 %
komsa Eiendom as  2007  surnadal  100,0 % 100,0 %
l.a.meyer Eiendom as  2001  surnadal  100,0 % 100,0 %
madlakrossen Eiendomsselskap as   2005  surnadal  100,0 % 100,0 %
madlakrossen Eiendom as  2010  surnadal  100,0 % 100,0 %
madlakrossen 25 as  2010  surnadal  100,0 % 100,0 %
portalen as  2010  surnadal  100,0 % 100,0 %
vestre havn Eiendom as   2005  surnadal  100,0 % 100,0 %
vossasenteret as   2006  surnadal  100,0 % 100,0 %
vågsbygd sentrum as   2005  surnadal  100,0 % 100,0 %
moa vest as   2003  surnadal  69,3 % 69,3 %
roseby Eiendom as   2003  surnadal  100,0 % 100,0 %
roseby ks   2003  surnadal  100,0 % 100,0 %
komsa parkering as   2007  surnadal  65,3 % 65,3 %
trekanttomta as  2009  surnadal  100,0 % 100,0 %
amfi as  2009  surnadal  80,0 % 80,0 %
amfi drift storebrand as 4) 2010  surnadal  80,0 % 80,0 %
lillehammer strandpark ans 5) 2011  surnadal  90,0 % 0,0 % 
    

1) litar sartor as og lisa as har i 2011 fusjonert, og navnet på det nye selskapet er thon sartor as.      
2) I 2011 er eierandelen i vestkanten as økt til 70,08%     
3) amfi Eiendom er et konsern med underliggende datterselskaper.     
4) I 2011 er følgende selskaper fusjonert inn i amfi drift storebrand as: sandnes drift as, down town drift as, kvadrat drift as, mosseposrten drift as, tilletorget drift as og østfoldhallen drift as.  
5) 1. august 2011 ble en 90 % andel i lillehammer strandpark ans ervervet.
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note 3: Felleskontrollerte selskaper (Fks)
    ervervs- Forretnings- eierandel/ eierandel/
    år kontor stemmerett stemmerett
      2011 2010
lagunen as  1994 bergen 50,0 % 50,0 %
lagunen Eiendom as  1995 bergen 42,0 % 42,0 %
lagunen da  2001 bergen 50,0 % 50,0 %
sartor senterforvaltning as  2004 fjell 50,0 % 50,0 %
sørlandssenteret da  2009 bergen 50,0 % 50,0 %
      
moldetorget Eiendom as   2003 molde 50,0 % 50,0 %
storgata 36-38-40 as  2010 molde 50,0 % 50,0 %
storgata 36-38-40 ans  2010 molde 50,0 % 50,0 %
Eiendomsselsk. bryggerikvartalet as   2006 larvik 50,0 % 50,0 %
Eiendomsselskapet triade as   2006 larvik 50,0 % 50,0 %
kubera utvikling as  2008 narvik 50,0 % 50,0 %
meieriet as  2009 surnadal 50,0 % 50,0 %
geilo Eiendom as 1) 2011 oslo 50,0 % 0,0 %
geilosenteret as 1) 2011 oslo 40,0 % 0,0 %
geilosenteret drift as 1) 2011 hol 36,0 % 0,0 %
      
amCo Eiendom as  konsern  2007 surnadal 50,0 % 50,0 %
 
dattErsElskapEr I amCo EIEndom as:      
amfi bygg fauske as   2007 surnadal 50,0 % 50,0 %
amfi bygg svolvær as   2007 surnadal 33,3 % 33,3 %
bb-senteret årnes as   2007 surnadal 50,0 % 50,0 %
Elverum senterdrift Eiendom as   2007 surnadal 50,0 % 50,0 %
råholtsenteret as   2007 surnadal 50,0 % 50,0 %
sogningen storsenter as   2007 surnadal 50,0 % 50,0 %
ørsta kjøpesenter as   2007 surnadal 40,0 % 40,0 %
dølastugu Eiendom as  2009 surnadal 25,0 % 25,0 %
amCo bygg nærbø as  2008 surnadal 25,0 % 25,0 %
amfi bygg nærbø as  2008 surnadal 25,0 % 25,0 %
Coop rørvik Eiendom as 2) 2011 surnadal 25,0 % 0,0 %

1) anskaffet 1. juli 2011 
2) anskaffet 1. oktober 2011 
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konsernets totale andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader relatert til investeringer i felleskontrollert virksomhet er som følger: 
 
2011  anl.midler oml.midler langs. gjeld korts. gjeld egenkapital driftsinnt. kostn. årsresultat
lagunen as  0    16    0    16    0    57    57    0   
lagunen Eiendom as 101    3    40    3    61    5    -2    7   
lagunen da 295    15    61    3    246    17    -23    39   
sørlandssenteret da 1 212    92    28    34    1 242    56    21    34   
sartor senterforvaltning as 4    4    1    6    1    37    37    -0   
moldetorget Eiendom as  71    3    68    3    4    8    14    -6   
storgata 36-38-40 as 5    0    7    0    -3    0    8    -8   
meieriet as 3    1    5    0    -1    0    1    -1   
Eiendomsselsk. bryggerikvartalet as  147    12    137    4    18    8    45    -38   
Eiendomsselskapet triade as  6    1    5    0    2    1    3    -2   
geilo Eiendom as / geilosenteret as 63    5    43    11    13    4    1    3   
kubera utvikling as 2    5    5    0    2    0    0    0 
amCo Eiendom as   429    23    216    8    227    0    9    -1  
 datterselskaper i amCo Eiendom as:       
 amfi bygg fauske as  73    4    75    6    -4    6    13    -7   
 amfi bygg svolvær as  68    10    44    3    31    5    4    1   
 bb-senteret årnes as  40    2    37    3    3    3    9    -6   
 Elverum senterdrift Eiendom as  70    5    48    4    23    6    1    5   
 råholtsenteret as  26    7    21    2    10    2    3    -1   
 sogningen storsenter as 131    15    113    9    25    10    5    5   
 ørsta kjøpesenter as  59    2    50    1    11    5    9    -4   
 dølastugu Eiendom as 28    1    15    1    13    3    5    -2   
 amCo bygg nærbø as 37    1    24    1    13    2    2    -0   
 amfi bygg nærbø as 12    2    12    1    1    1    1    -0   
 Coop rørvik Eiendom as 14    0    11    0    3    0    1    -1   
 sum  2 339 179 617 88 1 813 192 172 28

2010   anl.midler oml.midler langs. gjeld korts. gjeld egenkapital driftsinnt. kostn. 
årsresultat
lagunen as  0    13    0    13    0    56    56    0   
lagunen Eiendom as 82    0    27    1    55    5    -3    7   
lagunen da 258    4    52    1    209    15    -15    30   
sørlandssenteret da 1 034    17    17    8    1 026    49    -18    67   
sartor senterforvaltning as 2    5 1    6    0    18    18    0   
moldetorget Eiendom as  79    4    71    3    9    8    8    0   
storgata 36-38-40 as 15    0    9    1    5    0    1    -0   
meieriet as 4    1    3    0    2    0    0    -0   
Eiendomsselsk. bryggerikvartalet as  201    3    147    2    55    7    8    -1   
Eiendomsselskapet triade as  8    1    5    0    4    1    1    0   
kubera utvikling as 2    2    3    0    2    0    0    0   
amCo Eiendom as   439    20    203    8    249    0    -11    8   
 datterselskaper i amCo Eiendom as
 amfi bygg fauske as  78    11    80    6    3    6    15    -9   
 amfi bygg svolvær as  69    9    45    2    30    5    -5    10   
 bb-senteret årnes as  46    9    43    4    8    3    3    0   
 Elverum senterdrift Eiendom as  63    4    45    4    18    6    7    -1   
 havnegården fauske as  3    0    4    0    -1    0    1    -0   
 råholtsenteret as  28    6    21    2    11    2    1    2   
 sogningen storsenter as 118    8    100    11    15    10    6    4   
 ørsta kjøpesenter as  61    3    46    2    15    5    3    2   
 dølastugu Eiendom as 32    1    17    1    15    3    -1    4   
 amCo bygg nærbø as 37    2    25    1    13    2    1    1   
 amfi bygg nærbø as 12    2    11    1    2    1    1    -0   
 sum  2 126    71    537    43    1 617    159    45    112   
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note 4: tilknyttede selskaper (ts)

konsernets andel av resultat, eiendeler og gjeld i de tilknyttede selskapene er følgende:      
          
2011  Forr.kontor eierandel % eiendeler Forpliktelser balansef. verdi driftsinnt. årsresultat
harald kværner Eiendom as jessheim 34,1 % 451    260    191    29    37   
møre-sentrene moa syd as   molde  39,7 % 203    69    134    11    17   
rådhusplassen 1 kirkenes as   surnadal  25,0 % 0    0    0    0    -0   
hmv voss Eigedom as   voss  20,0 % 15    8    8    1    0   
sørlandssenteret as  bergen  40,0 % 0    0    0    0    0   
sum    670    337    333    41    54   

2010  Forr.kontor eierandel % eiendeler Forpliktelser balansef. verdi driftsinnt. årsresultat
harald kværner Eiendom as jessheim 34,1 % 409    250    159    27    39   
møre-sentrene moa syd as   molde  39,7 % 185    68    117    11    17   
rådhusplassen 1 kirkenes as   surnadal  25,0 % 0    0    0    0    0   
hmv voss Eigedom as   voss  20,0 % 16    8    8    1    1   
sørlandssenteret as  bergen  40,0 % 0    0    0    0    0   
sum    610    326    283    39    56   

note 5: oppkjøp
      
   bokførte verdier i selskapene merverdi ved oppkjøp  balanseførte verdier
anleggsmidler   160   -2  158 
finansielle anleggsmidler        
omløpsmidler   11    11 
kontanter, bankinnskudd  2    2 
utsatt skatt        
rentebærende lån og kreditter   90    90 
leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld   18    18 
netto identifiserbare eiendeler og gjeld  65   -2  63 
merverdier ved overtakelse   -2
minoritetsinteresser   -5 
totalt vederlag  58   
   
Herav betalt kontant  58   
   
kontanter overdratt  2   
netto utgående kontantstrømmer (cash outflow)  55 

følgende vesentlige oppkjøp i datterselskaper og felleskontrollerte selskaper er foretatt i 2011:  
 
  eierandel/   
navn  stemmerett kommune dato for overtakelse anskaffelseskost
lillehammer strandpark as  90 % lillehammer 01.08.11 48
geilo Eiendom as  50 % geilo 01.07.11 8
Coop rørvik Eiendom as  50 % rørvik 01.10.11 3
sum oppkjøp     58

utkjøp av minoritetsaksjonærene i lisa as (33,5 %)   fjell 31.05.11 68

oppstillingen viser oppkjøp av datterselskap og felleskontrollert virksomhet. aktiviteten i de oppkjøpte selskapene tilfredsstiller ikke kriteriene i 
Ifrs 3 til virksomhet,  oppkjøpene er derfor innregnet som eiendelskjøp. selskapsregnskapene til de aktuelle regnskapsføres i tråd med grs, med 
unntak av virkelig verdi på investeringseiendom  er det ikke avdekket forskjeller mellom anvendte prinsipper under grs og Ifrs. anskaffelseskost 
utover bokført verdi av egenkapital er i sin helhet tillagt investeringseiendommene.   
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note 6: andre eiendomsrelaterte inntekter
  
 2011 2010
felleskostnader, viderebelastet leietaker 496    470   
sum 496    470   

note 7: andre driFtsinntekter
  
 2011 2010
forvaltningsinntekter 41    24   
felleskostnader forvaltede eiendommer viderebelastet leietaker 316    305   
øvrige driftsinntekter 92    103   
sum 449    432   
  
 
note 8: lønnskostnader

 2011 2010
lønninger  163 156
arbeidsgiveravgift  22 19
pensjonskostnader ytelsesbaserte pensjonsordninger 1) -1 1
pensjonskostnader innskuddsbaserte pensjonsordninger 2) 8 5
andre ytelser 12 10
viderefakturert -106    -101
sum 99 91   

lønnskostnadene fordeles på følgende poster i totalresultatregnskapet:   
   
Eiendomsrelaterte kostnader (note 9) 27 30
andre driftskostnader (note 10) 35 32
administrasjonskostnader (note 11) 36 29
sum 99 91
    
antall årsverk   
  379 317
1) ytelsesbasert pensjonsordning - pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser:  

 2011 2010
utbetalte pensjoner 1    3   
Endring i pensjonsforpliktelser -2    -2   
netto pensjonskostnader -1    1   

pensjonsforpliktelse 01.01 5    7   
Endring -1    -1      
pensjonsforpliktelse 31.12 4    5      

konsernet har usikrede ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser for 2 personer pr 31 12 2011 (4 pr 31 12 2010).  samtlige pensjonsavtaler er 
effektive og har følgelig løpende årlige utbetalinger.  nåverdiberegningen av pensjonsforpliktelsene er basert på 2,6 % diskonteringsrente og 0,1 % 
reguleringssats for pensjonsavtaler med avtalt årlig regulering.    
    
2) innskuddsbasert pensjonsordning    
selskapene i konsernet med ansatte er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. selskapene har etablert 
en innskuddsbasert pensjonsordning som     
tilfredstiller kravene i denne lov.    
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samlet lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte. 
man har i selskapet ingen bonusavtaler, opsjoner, tegningsretter, eller andre former for godtgjørelse som er avhengig av verdiutviklingen i de 
enkelte selskaper i konsernet.   
 
styrets medlemmer har mottatt følgende ytelser: (i hele tusen kroner) 2011 2010
olav thon (styrehonorar olav thon Eiendomsselskap asa) 100 100

kristian leer-salvesen  
- styrehonorar olav thon Eiendomsselskap asa 100 100
- honorar revisjonsutvalg olav thon Eiendomsselskap asa 30 30
- styrhonorar i  amfi Eiendom asa  70 70

signe moland (styrehonorar olav thon Eiendomsselskap asa) 100 100

kristin normann 
- styrehonorar olav thon Eiendomsselskap asa 0 100
- honorar revisjonsutvalg olav thon Eiendomsselskap asa 0 30

sissel berdal haga 
- styrehonorar olav thon Eiendomsselskap asa 100 0
- honorar revisjonsutvalg olav thon Eiendomsselskap asa 30 30

stig jacobsen (styrehonorar i olav thon Eiendomsselskap asa)  100 100

øystein trøseid (styrehonorar olav thon Eiendomsselskap asa), varamedlem 0 30
marianne morris (styrehonorar olav thon Eiendomsselskap asa), varamedlem 30 0

administrerende direktør har mottatt følgende ytelser: (i hele tusen kroner) 2011 2010
lønn  1 527 1 496
    
det er ingen ledende ansatte utover administrerende direktør i olav thon Eiendomsselskap asa.

revisjonshonorar/-tjenester: (kostnadsførte beløp i hele tusen kroner)  2011 2010
lovpålagt revisjon   2 965 3 259
skatterådgivning og annen rådgivning   541 399
sum  3 506 3 658

erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte      
 lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret, mens godtgjørelse til eventuelle andre ledende ansatte fastsettes av 
administrerende direktør i samråd med styrets leder.     
     
det søkes å legge forholdene til rette for å rekruttere og holde medlemmer av ledelsen som innehar de kvaliteter som kreves for å drive selskapet 
- og ikke minst fremme verdiskapingen.  den enkelte ansattes godtgjørelse skal være konkurransedyktig og reflektere vedkommendes ansvars-
område og utførelse av arbeidet.  godtgjørelsen kan bestå av en kombinasjon av fast løpende ytelse og variable godtgjørelser, herunder: 
    
  - naturalytelser som fremgår av arbeidsavtaler (for eksempel telefon/Ikt-løsninger, bilhold og forsikringsordninger).   
 - kollektive og individuelle pensjonsordninger.     
 - Etterlønnsordninger.       
 - Eventuelle resultatavhengige godtgjørelser.      
     
godtgjørelsen skal ikke omfatte ordninger som nevnt i allmennaksjelovens § 6-16 første ledd punktum nr 3, uten at dette eventuelt på forhånd er 
godkjent av selskapets generalforsamling.  styret vil for øvrig ikke fastsette noen beløpsmessige eller andre rammer og vilkår for godtgjørelse i  
tillegg til basislønn. for 2011 er det ført en lederlønnspolitikk i tråd med de retnings linjer som som ble fastsatt på ordinær generalforsamling 
i 2011,  og det er ikke inngått eller endret avtaler om godtgjørelse til ledende ansatte med vesentlig virkning for selskapet og aksjeeierne. 
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note 9: eiendomsrelaterte kostnader
  
 2011 2010
vedlikeholdskostnader 28 41
fremmedytelser 9 14
felleskostnader (viderebelastet leietakere) 496 470
felleskostnader (utleiers andel) 35 38
leiekostnader 19 18
andre driftskostnader 69 50
tap på fordringer 3 9
lønnskostnader (se note 8) 27 30
sum  686 669

note 10: andre driFtskostnader   
   
 2011 2010
vedlikeholdskostnader 1 1
felleskostnader forvaltede eiendommer 315 305
leiekostnader 2 1
varekostnader 4 3
andre driftskostnader 11 20
lønnskostnader (se note 8) 35 32
sum  367 362
   
  
note 11: administrasjonskostnader   
   
 2011 2010
administrasjonshonorarer 57 55
leiekostnader 3 2
andre driftskostnader 3 2
lønnskostnader (se note 8) 36 29
sum  99 88
   
 
note 12: Finansinntekter   
   
 2011 2010
renteinntekter 53 39
sum  53 39
 
 
note 13: Finanskostnader   
   
 2011 2010
rentekostnader 695 614
finanskostnader 7 5
sum  702 618
 
 
note 14: resultat Finansielle instrumenter   
   
 2011 2010
verdiendring renteswapavtaler -580 -107
sum  -580 -107
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note 15: varige driFtsmidler
  
2011  Immatrielle eiendeler løsøre sum
anskaffelseskost pr. 01.01  7 46 52
tilgang   47 47
reklassifisering   -1 -1
avgang    
anskaffelseskost pr 31.12  7 91 98
     
akkumulerte avskrivninger pr 31.12   -37 -37
balanseført verdi pr 31.12  7 54 61
årets avskrivninger    27 27

varige driftsmidler er regnskapsført til historisk kost.  
balanseført verdi som er pantsatt som sikkerhet for banklån er (se note 23).   0 0

økonomisk levetid   3-10 år 
valgt avskrivningsplan   lineær 
     
Immaterielle eiendeler gjelder ikke avskrivbar utbyggingsrett, samt bruksrett parkeringsplass. 

2010  Immatrielle eiendeler løsøre sum
anskaffelseskost pr. 01.01  7 165 171
tilgang    
reklassifisering   -119 -119
avgang    
anskaffelseskost pr 31.12  7 46 52
     
akkumulerte avskrivninger pr 31.12   -10 -10
balanseført verdi pr 31.12  7 36 42
årets avskrivninger    23 23

varige driftsmidler er regnskapsført til historisk kost.  
balanseført verdi som er pantsatt som sikkerhet for banklån er (se note 23).   0 0

økonomisk levetid   3-10 år 
valgt avskrivningsplan   lineær 
     
Immaterielle eiendeler gjelder ikke avskrivbar utbyggingsrett, samt bruksrett parkeringsplass. 
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note 16: investeringseiendom
  
 2011 2010
Inngående balanse 01.01    27 003    24 389   
tilgang ved kjøp    158    3   
tilgang ved påkostninger    588    240   
tilgang ved virksomhetsoverdragelse    0    1 122   
     
Endring i virkelig verdi, resultatført i perioden    555    1 027   
     
avgang ved salg / fisjoner     
     
Endring som skyldes reklassifisering    0    47   
     
andre endringer    -1    175   
utgående balanse 31.12 28 304    27 003   
     
balanseført verdi som er pantsatt som sikkerhet for banklån er (se note 23):    22 481 22 181
     
regnskapsføring av disse driftsmidlene etter historisk kost prinsippet, hadde gitt følgende verdier:    
 
kostpris inkl oppskrivninger 31.12    19 690    18 579   
akkumulerte avskrivninger pr 31.12    -2 677    -2 145   
bokført verdi 31.12 17 013    16 434   
     
Investeringseiendom er vurdert til virkelig verdi.   for beregning og metodikk henvises til note 1 til konsenregnskapet  
  
den seneste verdsettelsen ble foretatt 31.12.2011. gjennomsnittlig avkastningskrav (yield) var 6,4% (6,5).   
gjennomsnittlig avkastningskrav fordelt på eiendomssegmentene viser følgende:   
kjøpesentereiendom: 6,2 % (6,3)   
øvrige næringseiendommer : 7,0% (7,1)

markedsverdi eiendom leienivå 
 
yield  - 5% uendret + 5%
- 1,0 %-poeng  31 784 33 403 35 023
- 0,5 %-poeng  29 155 30 636 32 117
uendret  26 939 28 304 29 668
+ 0,5 %-poeng  25 047 26 312 27 577
+ 1,0 %-poeng  23 413 24 592 25 770

Endring i utleiegraden vil påvirke verdiene / hensyntas i verdivurderingen gjennom endring i eiendommens yield   
 pr. 31.12.11 er det gjennomsnittlige avkastningskravet for hovedsegmentene bygget opp som følger: 

 kjøpesentereiendom øvrig næringseiendom
10 års swaprente 1) 3,60 % 3,60 %
Inflasjonsforventninger 2) 2,20 % 2,20 %
Eiendomsrisiko (inkl. kredittmargin) 4,80 % 5,60 %   
avkastningskrav (yield)  6,20 % 7,00 %   

1) = rente pr. 31.12.11
2) = snitt neste 10 år i.h.t. prognoser

 2011 2010
leieinntekter fra investeringseiendommer    1 889 1 745
direkte kostnadsførte driftskostnader inkl. vedlikehold tilknyttet investeringseiendommer som har gitt leieinntekter 686 669
direkte kostnadsførte driftskostnader knyttet til ikke utleide investeringseiendommer   35 36   
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note 17: andre Finansielle anleggsmidler
  
 2011 2010
ts andeler    333 283
lån til felleskontrollert og tilknyttet selskap (1& 2)    25 18
andre fordringer 2 ) 3)    35 44
sum 393 345
     
1) rentesats gj.snittlig 3,5 % i 2011, (3,5 % i 2010)
2) avdragsstruktur: tkr. 43.966 forfaller mellom 1-5 år.  
3) Inluderer investeringer i andre aksjer med kr 3 mill.  

note 18: Fordringer  

 2011 2010
ferdigvarer      5 5
anleggskontrakter      21 0
kundefordringer      649 654
avsatt til tap på fordringer      -4 -10
andre kortsiktige fordringer      160 286
sum fordringer 831 936

note 19: bankinnskudd, kontanter og lignende  

 2011 2010
kontanter og bankinnskudd      740 591
bundne midler      6 6
sum 746 597

note 20: renteswapavtaler  

konsernets finansielle risiko knyttet til utviklingen i finanskostnader og kontantstrøm som følge av endret rentenivå reduseres ved å ha en ba-
lansert  rentereguleringsprofil på gjeldsporteføljen. konsernets gjeld opptas i hovedsak med flytende rente (renteregulering hver 6 mnd.), og for å 
tilpasse  gjeldsporteføljen til konsernets målsetting for renteprofil anvendes følgende finansielle instrumenter:   
 
renteswapavtaler:  avtaler om å bytte rentebetingelser for et bestemt nomielt beløp over et bestemt antall perioder.   
renteswapopsjoner:  En opsjon (rett, men ikke plikt) til å kjøpe, eventuelt selge en renteswapavtale på et avtalt tidspunkt.   
 
konsernet har valgt ikke å benytte adgangen til ”sikringsbokføring” av de finansielle instrumentene i h.t. Ias 39, og instrumentene er følgelig 
vurdert til virkelig verdi på balansedagen.    
    
de finansielle instrumentene klassifiseres følgelig som ”finansielle eiendeler til virkelig verdi”, endring i løpet av en regnskapsperiode resultatføres. 
   
under følger et sammendrag over konsernets  renteswapavtaler.
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   kontrakts-  
instrumenter pr 31.12.2011  utløpsår beløp 1) snittrente
 
renteswapavtaler betaler fast - mottar flytende: 2012 50    5,57 %
  2013 2    5,25 %
  2014 89    4,16 %
  2015 43    3,98 %
  2016 34    3,79 %
  2017 420    5,32 %
  2018 1 625    4,68 %
  2019 96    4,21 %
  2020 5 465    4,52 %
  2021 1 270    4,42 %
  2025 25    4,80 %
    
 betaler flytende - mottar fast: 2014 250    4,90 %
    
 betaler 3 mnd. - mottar 6 mnd. nibor: 2015 600    
    
renteswapopsjoner (salgsopsjoner)  2012-2017 50    5,57 %
  2012-2020 500    3,49 %
  2012-2020 300    3,79 %
  2013-2021 300    3,54 %
  2013-2021 200    3,55 %
  2013-2021 50    3,60 %
  2014-2019 22    4,75 %
  2020-2024 800    4,99 %
  2020-2024 750    4,92 %
  2020-2025 725    4,81 % 

sum markedsverdi konsern 2)    -951

1) kontraktsbeløp defineres som hovedstolen på instrumentet  
2) virkelig verdi defineres som mulig markedsverdi pr. dato basert på rapporter fra avtalemotpartene    
   
   kontrakts-  
instrumenter pr 31.12.2010  utløpsår beløp 1) snittrente
 
renteswapavtaler betaler fast - mottar flytende: 2011 200    5,09 %
  2012 68    5,58 %
  2013 2    5,25 %
  2014 407    4,89 %
  2015 735    4,16 %
  2016 609    5,12 %
  2017 670    5,24 %
  2018 900    5,08 %
  2019 63    4,56 %
  2020 4 665    4,60 %
  2025 25    4,80 %
    
 betaler flytende - mottar fast: 2011 150    3,09 %
  2014 250    4,90 %
    
 betaler 3 mnd. - mottar 6 mnd. nibor: 2015 600    
 
renteswapopsjoner (salgsopsjoner)  2012-2020 500    3,55 %
  2012-2020 300    3,86 %
  2014-2019 22    4,75 %
  2020-2024 800    4,99 %
  2020-2025 725    4,81 % 

sum markedsverdi konsern 2)    -375

1) kontraktsbeløp defineres som hovedstolen på instrumentet  
2) virkelig verdi defineres som mulig markedsverdi pr. dato basert på rapporter fra avtalemotpartene
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note 21: kapitalstruktur og egenkapital  

hovedformålet for konsernets styring av kapitalstrukturen er å sikre at konsernet opprettholder en god kredittrating og dermed rimelige lånebetingelser 
hos långivere, som står i et rimelig forhold til den virksomhet som drives.  gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet 
støtte den virksomhet som drives, og dermed maksimere verdien av konsernets aksjer.     
konsernet styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer i den basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten drives  
under, og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt.  styring av kapitalstrukturen gjøres gjennom å justere utbytteandeler, gjøre tilbakekjøp av egne  
aksjer, nedsetting av aksjekapital eller å emittere nye aksjer. Ingen endringer av retningslinjer på dette området har funnet sted gjennom 2010 og 2011.  
konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital pluss netto  
rentebærende gjeld.  netto rentebærende gjeld er definert som rentebærende gjeld (kort og lang) og leverandørgjeld minus kontanter. Egenkapital omfatter 
majoritetens egenkapital, innskutt og opptjent.     
     
    2011 2010
rentebærende gjeld      14 872   14 503 
leverandørgjeld      151   124 
kontanter      (746)  (597)
netto gjeld      14 276   14 029  

Egenkapital, majoritet      10 039   9 469 
     
sum ek og netto gjeld     24 344 23 498  

gjeldsgrad     58,7 % 59,7 %

note 22: Fastsettelse av virkelig verdi  

virkelig verdi av finansielle eiendeler klassifisert som ”tilgjengelig for salg” og ”holdt for handelsformål” er fastsatt med referanse til børskursen 
på balansedagen. for ikke-noterte finansielle eiendeler har virkelig verdi blitt estimert ved bruk av verdsettelsesteknikker, basert på forutsetninger 
som ikke er underbygget av observerbare markedspriser.
virkelig verdi av opsjoner er fastsatt ved bruk av opsjonsprisingsmodeller. for alle ovennevnte derivater er virkelig verdi bekreftet av den finans-
institusjon som selskapet har inngått avtalene med. 
følgende av selskapets finansielle instrumenter er ikke verdsatt til virkelig verdi: kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer, andre kortsiktige 
fordringer og kassekreditt. balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at 
disse instrumentene har kort forfallstid. tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de 
inngås til ”normale” betingelser. virkelig verdi på langsiktig gjeld er beregnet ved bruk av noterte markedspriser eller ved bruk av rentebetingelser 
for gjeld med tilsvarende løpetid og kredittrisiko. for finansielle eiendeler og gjeld regnskapsført til balanseført verdi, er virkelig verdi beregnet som 
nåverdi av estimerte kontantstrømmer diskontert med den rente som gjelder for tilsvarende gjeld og eiendeler på balansedagen.
virkelig verdi av ”holde til forfall” investeringer (med unntak av depositum som nevnt over) er fastsatt ved bruk av tilgjengelige markedspriser.
under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for konsernets finansielle instrumenter.

  2011 2011 2010 2010 
  balanseført virkelig balanseført virkelig
  verdi verdi verdi verdi
fInansIEllE EIEndElEr 
bankinnskudd og kontanter 746 746 597 597
kundefordringer 649 649 654 654
andre fordringer 157 157 277 277
andre langsiktige fordringer 60 60 62 62 
     
fInansIEll gjEld    
leverandørgjeld 150 150 124 124
      
rEntEbærEndE gjEld:  
banklån 13 924 13 928 14 133 14 137 
renteswapavtaler 951 951 375 375
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note 23: langsiktig gjeld 
  bokført verdi markedsverdi bokført verdi markedsverdi
  2011 2011 2010 2010
obligasjonslån 1&2)  850 854 1 140 1 144
gjeld til kreditinstitusjoner 2)   10 424 10 424 11 786 11 786
sertifikatlån  2&3)  1 475 1 475 950 950
annen gjeld  51 51 52 52
virkelig verdi renteswapavtaler (note 20)  951 951 375 375
sum 4)   13 751 13 755 14 303 14 307

1)  fast rente 4,9%, forfall 2014 for tkr. 250.000  
flytende rente nIbor + 1,3%, forfall 2012, for tkr. 290.000  
flytende rente nIbor + 1,1%, forfall 2015, for tkr. 600.000 

  
2) gjennomsnittelig rente 4,8%, vektet gjennomsnittelig rentebindingsperiode 5,4 år.  
  
3)  sertifikatlånene er en del av en kommitert låneavtale, som sikrer finansiering innenfor en ramme på kr. 600 mill. frem til  2015 og kr. 900 mill. 

frem til januar 2016 til en maksimumsmargin over den norske interbankrenten (nIbor) hvis det  ikke kan emitteres sertifikater til gunstigere  
betingelser. pr. 31.12.11 var det under rammen emittert følgende sertifikatlån:  
  

 kr. 100 mill.   04.02.2011 - 03.02.2012  3,19% rente  
 kr. 150 mill.   14.03.2011 - 14.03.2012  3,32% rente
 kr. 100 mill.   03.06.2011 - 05.03.2012  3,34% rente
 kr. 200 mill.   03.06.2011 - 01.06.2012  3,58% rente
 kr. 125 mill.   10.06.2011 - 10.01.2012  3,17% rente
 kr. 100 mill.   10.06.2011 - 09.03.2012  3,28% rente
 kr. 200 mill.  10.06.2011 - 08.06.2012  3,50% rente
 kr. 200 mill.   20.09.2011 - 20.04.2012  3,40% rente
 kr. 200 mill.   04.11.2011 - 04.05.2012  3,37% rente
 kr. 100 mill.   02.12.2011 - 02.04.2012  3,40% rente  

følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på udiskonterte kontraktuelle betalinger. 
ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning,  er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart. dersom 
forpliktelser kan kreves innløst på forespørsel er disse inkludert i første kolonne (under 1 måned):     
       
31.12.11
gjenværende periode  0-1 år 1-2 år 2-3 år  3-4 år 4-5 år mer enn 5 år total

Finansielle forpliktelser       
gjeld til kredittinstitusjoner 836 634 5 446  113 503 3 728 11 260
sertifikatlån *)     575 900  1 475
obligasjonslån 290  250  600   1 140
leverandørgjeld og annen gjeld 1 404      47 1 451
rentebytteavtaler 1  1  9 1 939 951
totalt 2 531 634 5 697  1 297 1 404 4 714 16 277
        
31.12.10 
gjenværende periode 0-1 år 1-2 år 2-3 år  3-4 år 4-5 år mer enn 5 år totalt
Finansielle forpliktelser       
gjeld til kredittinstitusjoner 179 1 032 191  5 563 280 4 766 12 012
sertifikatlån *)     50  900 950
obligasjonslån  290   250 600  1 140
leverandørgjeld og annen gjeld 1 170       1 170
rentebytteavtaler     14 41 320 375
totalt 1 349 1 322 191  5 878 921 5 985 15 647
       
*) løpetiden på sertifikatlånene tilsvarer løpetiden på underliggende back-stop fasilitet.     
       
pantstillelser og garantier mv.       2011 2010
gjeld som er sikret ved pant i eiendeler: obligasjonslån     1 140 1 140 
  gjeld til kredittinstitusjoner       12 183 12 330
sum      13 323 13 470
       
balanseført verdi av de pantsatte verdier:  tomter. bygninger og annen fast eiendom   22 481 22 181 
  aksjer     142 125
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note 24: annen kortsiktig gjeld
  
 2011 2010
kortsiktig del av langsiktig gjeld    1 098 179
påløpne renter    101 127
skyldige offentlige avgifter    100 40
annen gjeld    1 230 861
sum    2 530 1 206

note 25: avsetninger For rettslige krav

det er ikke foretatt avsetninger for rettslige krav pr 31.12.2011.  konsernet er heller ikke involvert i tvister eller pågående rettssaker som kan 
resultere i slike krav.   

note 26: skatt

utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen og dersom den utsatte  
skatten er til samme skattemyndighet. følgende beløp er blitt nettoført:     
 2011 2010
utsatt skattefordel:      
 utsatt skattefordel som reverseres om mer enn 12 måneder    3 3
 utsatt skattefordel som reverseres innen 12 måneder    284 137
 sum    287 140
      
utsatt skatt:      
 utsatt skatt som reverseres om mer enn 12 måneder    4 133 3 757
 utsatt skatt som reverseres innen 12 måneder     0 0
 sum     4 133 3 757
 netto sum     3 846 3 616

Endring i balanseført utsatt skatt:   
 balanseført verdi 01.01     3 616 3 091
 resultatført i perioden    204 488
 skatt ført direkte mot egenkapitalen    25 14
 kjøp og salg av datterselskap    0 24
 balanseført verdi 31.12     3 846 3 616

Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel (uten nettoføring): 
        
  skattemessige  virkelig verdi/   Fordringer 
utsatt skatt avskrivninger  gevinster Finansielle instrumenter sum
31.12.09 711  2 436 0 0 3 205
 resultatført i perioden  161 355   515
 belastet egenkapitalen   38   38
 kjøp av datterselskap      0
31.12.10  931 2 828 0 0 3 757
 resultatført i perioden  160 190  1 351
 belastet egenkapitalen   25   25
 kjøp av datterselskap      0
31.12.2011  1 091 3 044 0 1 4 133
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  avsetning for  Finansielle  Fremførbart 
utsatt skattefordel forpliktelse  instrumenter Fordring underskudd sum
31.12.09  -2 -62 0 -52 -116
 resultatført i perioden  -1 -30  7 -24
 belastet egenkapitalen      0
 kjøp av datterselskap      0
31.12.10  -3 -93 0 -44 -140
 resultatført i perioden   -162  16 -147
 belastet egenkapitalen      0
 kjøp av datterselskap      0
31.12.11  -3 -255 0 -29 -287

netto utsatt skatt som er regnskapsført rett mot egenkapital er som følger: 2011 2010
utsatt skatt på endring merverdier     0 44
andre posteringer     25 -6
sum     25 38

årets skattekostnad fremkommer slik:       
betalbar skatt     -77 -33
Endring i utsatt skatt     -204 -488
årets totale skattekostnad      -281 -521
       
anvendt skattesats 28 %       
     
avstemming mellom skattekostnad og resultat multiplisert med nominell skattesats 2011 2010
regnskapsmessig resultat multiplisert med nominell skattesats 28%   290 28,00 % 532 28,00 %
skatt på resultat av andeler i tilknyttede selskaper   -15 -1,46 % -16 -0,83 %
skatt på andre permanente forskjeller   0 0,05 % -45 -2,38 %
skatt på andre endringer   6 0,56 % 49 2,59 %
bokført skattekostnad   281 27,15 % 521 27,38 %

note 27: aksjekapital og aksjonærinFormasjon

aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 106 445 320 fordelt på 10.644.532 aksjer, hver pålydende kr. 10,-.  
vedtektene inneholder ingen bestemmelser om stemmerett eller rettigheter om utstedelse av nye aksjer.   
 2011 2010
antall aksjer 1.1    10 644 532 10 644 532
Endring i aksjekapitalen i året    
antall aksjer 31.12    10 644 532 10 644 532
    
transaksjoner egne aksjer 2011 2010
Inngående beholdning 1.1    0 0
kjøp av egne aksjer i perioden     0 0 
sletting av egne aksjer i perioden     0 0
sum egne aksjer     0 0
    
aksjonærene i selskapet pr 31 12 2011 var:    
 antall aksjer antall aksjer
thon gruppen as    7 608 188 *) 7 608 188 *)
folketrygdfondet    961 062  1 062 255
otto olsen Eiendom    254 156 204 407
mp pensjon    202 400 202 400 
skagen vekst    180 025 180 000 
milcom norge as    107 380 119 297
andre med eierandel mindre enn 1%    1 331 321 1 267 985
sum     10 644 532 10 644 532
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aksjer eiet av styremedlemmer, daglig leder og revisor pr 31 12 2011:
  antall aksjer
olav thon (styreformann)     7.608.188 *)
sissel berdal haga (styremedlem)     2.200
kristian leer-salvesen (styremedlem)     0
signe moland (styremedlem)     0
stig jacobsen (styremedlem)     0
dag tangevald-jensen (daglig leder)     0
sven aarvold (revisor)     0
    
*) aksjeinnehav inkluderer aksjer eid av nærstående, samt juridiske subjekter med ervervsmessig eller organisatorisk tilknytning.   

 styret i olav thon Eiendomsselskap asa innehar fullmakt frem til 20. mai 2012 til å utstede inntil 1,0 mill. nye aksjer  i forbindelse med fusjoner 
eller kontantemisjoner uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. fullmakten var ubenyttet  pr. 31.12.2011.  
 
   
styret i olav thon Eiendomsselskap asa har fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer inntil en beholdning    
på 1.064.453 aksjer med samlet pålydende inntil kr 10.644.532, tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital.    
det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 1.200,- og det laveste er kr 10,-. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje   
slik styret finner hensiktsmessig, dog ikke ved tegning av egne aksjer. fullmakten gjelder frem til 20 mai 2012, og er pr. 31.12.11 ikke benyttet.  
 
utbytte:    
det er foreslått utbytte med kr 10 pr aksje for regnskapsåret 2011. 

note 28: resultat pr. aksje   
     
basis resultat og gjennomsnittlig antall utestående aksjer for beregning av resultat pr. aksje og utvannet resultat per aksje er som følger:  
   
 2011 2010
utstedte ordinære aksjer per 01.01.    10 644 532 10 644 532 
aksjeemisjon    0 0
utstedte ordinære aksjer pr 31.12.    10 644 532 10 644 532
     
periodens resultat tilordnet aksjonærene   724 1 325
     
resultat pr aksje   67,98 124,48

note 29: nærstående parter

styreformann i olav thon Eiendomsselskap asa, olav thon, eier indirekte  71,5% av selskapets  aksjekapital gjennom sitt heleiede selskap thon gruppen 
as.  olav thon driver en omfattende næringsvirksomhet innen fast eiendom, hotell- og restaurantdrift,  varehandel samt industrivirksomhet, samlet beteg-
net som olav thon gruppen. virksomheten er organisert med en felles ledelse.  
 
olav thon Eiendomsselskap asa har en drift-/administrasjonsavtale med thon Eiendomsdrift as som i likhet med olav thon Eiendomsselskap asa er et 
datterselskap av thon gruppen as. gjennom avtalen sikres selskapet og konsernet tilgang  på olav thon gruppens ressurser innen eiendomsforvaltning og 
generell forretningsdrift . honoraret utgjør 4% av brutto leieinntekter. I tillegg skal ytes godtgjørelse for særskilte oppgaver konsernet eventuelt  
 pålegger thon Eiendomsdrift as i.h.t. avtalen. for 2011 utgjorde totalt honorar kr.49,6 mill. (for 2010 kr 47,4 mill.)    

avtalen som ble inngått før den offentlige emisjonen i olav thon Eiendomsselskap asa i 1983, løper med 6 måneders  gjensidig oppsigelsesvarsel. 
olav thon Eiendomsselskap asa har videre en ensidig rett til å kreve avtalen  forlenget med ytterligere 6 måneder. avtalen er forelagt oslo børs.  
 
det foreligger avtaler om utleie av lokaler til selskaper i thon gruppen as, hvor leiebetingelsene er basert på  generelle markedsbetingelser på 
avtaletidspunktet. samlede leieinntekter fra selskaper i thon gruppen as utgjorde  i 2011 kr 50,6 mill. (i 2010 kr 50,4 mill.). 
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transaksjoner med felleskontrollerte (Fks) og tilknyttede (ts) selskaper:   
transaksjoner prises på basis av armlengdes avstand.   
 2011 2010
salg av varer og tjeneser: felleskontrollerte selskaper   124 112
 tilknyttede selskaper   0 0
  sum   124 112
kjøp av varer og tjenester: felleskontrollerte selskaper   124 112
 tilknyttede selskaper   0 0
  sum   124 112
fordringer felleskontrollerte selskaper   25 18
 tilknyttede selskaper   0 0
  sum   25 18
gjeld felleskontrollerte selskaper   0 0
 tilknyttede selskaper   0 0
  sum   0 0

note 30: operasjonelle leieavtaler

leieavtaler hvor konsernet er leietaker    
selskapet har inngått operasjonelle, ikke-kansellerbare leieavtaler. det foreligger opsjoner på fornying av leiekontraktene.   
Et datterselskap til amfi Eiendom as (drøbak City as) har inngått en ikke tidsbegrenset fremleierettighet.  
for 2011 utgjorde leiekostnaden 8  (2010, 8)     
    
minimum leiekostnad knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler har følgende forfall:  
innen et år     4
mellom to og fem år     16
senere enn 5 år    10 til 60 års varighet 45
sum     65
      
  
miinimum forventet fremtidig leieinntekt for ikke kansellerbare fremleiekontrakter beløper seg til  25.
  
leiebeløp kostnad-/inntektsført i perioden:  2011 2010
minimum leiebetalinger    13 13
variable leiebetalinger    0 0
Innbetalinger på fremleie    23 22
sum    11 10
    
leieavtaler hvor konsernet er utleier av investeringseiendommer:   
konsernet har inngått kontrakter for utleie av fast eiendom. kontraktene har gjennomsnittlig 4 års varighet.  
for ikke kansellerbare leiekontrakter forfaller konsernets minimums leieinntekter som følger: 
    
innen et år    1 647 1 588
mellom ett og fem år    4 905 4 840
senere enn 5 år    2 350 2 425
sum    8 901 8 853

note 31: Forpliktelser

konsernet har kontraktsfestede forpliktelser for kjøp og tilvirkning av investeringseiendom, anlegg under utførelse og boliger for videresalg   
som ikke er bokført pr. 31.12.11 på kr 241,2 mill. (pr. 31.12.10 kr 235,8 mill.).  

ved oppføring av boliger for videresalg er byggherren i tråd med bustadsoppføringslovas § 12 forpliktet til å stille bankgaranti for oppfyllelse av avtalen.   
 
pr. 31.12.11 har olav thon Eiendomsselskap asa ingen slike forpliktelser. (2010 0,0 mill.)   
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note 32: Hendelser etter balansedagen

det er ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har betydning for vurderingen av konsernets stilling og resultat.

 
note 33: endret  oppsett av resultatregnskap
  
tallene for 2010 er omarbeidet slik:  
 
gammelt oppsett
leieinntekter  1 745
andre driftsinntekter  902
andre drsiftskostnader  -1 119
ordinære avskrivninger  -23
driftsresultat  1 505

andel resultat i tilknyttede selskaper  56
finanskostnader  -618
finansinntekter  39
Forvaltningsresultat  981

verdiendring investeringseiendommer  1 027
verdiendring finansielle instrumenter  -107
resultat før skatter  1 901

skattekostnader  -521
årets resultat  1 380
 
 
nytt oppsett
leieinntekter  1 745
andre eiendomsrelaterte inntekter  470
Eiendomsrelaterte kostnader  -669
netto leieinntekter  1 546

verdiendring investeringseiendommer  1 027
andel resultat i tilknyttede selskap  56
  
andre driftsinntekter  432
andre driftskostnader  -362
  
administrasjonskostnader  -88
  
ordinære avskrivninger  -23
driftsresultat  2 588

finansinntekter  39
verdiendring finansielle instrumenter  -107
finanskostnader  -618 

resultat før skatter  1 901

Endring utsatt skatt  -488
betalbar skatt  -33 

skatter  -521
årets resultat  1 380
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olav thon EIEndomssElskap asa (beløp i 1.000 kr.) note  grs 2011 grs 2010

leieinntekter 15 681 395 648 682

andre driftsinntekter 2 157 051 119 796

   

driftsinntekter  838 446 768 478

    

varekostnader  0 -333

lønnskostnader 3 -10 012 -5 549

ordinære avskrivninger 6 -32 725 -29 781

andre driftskostnader 3,4,15 -348 021 -354 629

   

driftskostnader  -390 758 -390 292

   

driftsresultat  447 688 378 186

    

finanskostnader 5 -242 696 -198 235

   

resultat før skatter  204 992 179 951

   

skattekostnader 12 -126 688 -93 142

   

årets totalresultat  78 304 86 809

   

disponering av årets totalresultat:   

avsatt til utbytte  106 445 106 445

overført annen egenkapital  -28 141 -19 636

sum disponeringer og overføringer  78 304 86 809

rEsultatrEgnskap morsElskap
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olav thon EIEndomssElskap asa (beløp i 1.000 kr.) note  grs 2011 grs 2010

eiendeler   

Immatrielle eiendeler 6 5 998 5 998

varige driftsmidler 6,10 2 968 073 2 969 316

Investeringer i datterselskap, felleskontrollert 1 3 440 704 3 116 815

og tilknyttet selskap   

andre finansielle anleggsmidler 7 22 493 19 829

   

anleggsmidler  6 437 268 6 111 958

   

tilvirkningskostnader som varer 8 20 920 1 580

fordringer 9 2 624 788 3 020 721

bankinnskudd, kontanter og lignende  104 373 177 895

   

omløpsmidler  2 750 081 3 200 196

   

sum eiendeler  9 187 349 9 312 154

   

   

egenkapital og gjeld   

aksjekapital  13,14 106 445 106 445

overkursfond 14 318 361 318 361

annen egenkapital 14 821 420 849 562

   

sum egenkapital 14 1 246 226 1 274 368

   

pensjonsforpliktelser 3 3 600 5 300

utsatt skatt 12 262 940 219 469

annen langsiktig gjeld 10 7 105 402 7 190 432

   

sum langsiktig gjeld  7 371 942 7 415 201

   

betalbar skatt 12 46 298 0

annen kortsiktig gjeld 11 522 883 622 585

   

sum kortsiktig gjeld  569 181 622 585

   

sum gjeld  7 941 123 8 037 786

   

sum egenkapital og gjeld  9 187 349 9 312 154

balansE pEr 31.12 morsElskap

olav thon (styrets formann)

signe moland

stig o. jacobsen

dag tangevald-jensen
(adm. direktør)

kristian leer-salvesen

sissel berdal haga

oslo, 26. mars  2012
styret i olav tHon eiendomsselskap asa
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olav thon EIEndomssElskap asa (beløp i 1.000 kr.)   grs 2011 grs 2010

resultat før skattekostnad  204 992 179 951

betalte skatter  -754 -58 241

gevinst / tap anleggsmidler  0 -1 095

ordinære avskrivninger  32 726 29 782

forskjell mellom kostnadsførte og utbetalte pensjoner  -1 700 -1 200

Endring i driftsrelaterte tidsavgrensningsposter  -20 097 7 964

     

netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  215 167 157 161

    

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler   0 240

utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler   -31 482 -113 618

Innbetalinger tilknyttet andre investeringer  401 989 0

utbetalinger ved kjøp av askjer og andeler  -230 893 -225 355

utbetalinger tilknyttet andre investeringer  -2 664 -10 843

   

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  136 950 -349 576

   

Innbetalinger ved opptak av rentebærende gjeld  1 700 000 1 800 000

utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld  -1 885 235 -1 476 949

Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag  -106 446 -85 156

utbetalinger av utbytte og konsernbidrag  -133 958 -17 194

   

netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -425 639 220 701

   

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  -73 522 28 286

kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01  177 895 149 609

   

kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12  104 373 177 895

    

ubenyttet del av kassekreditt og andre trekkrettigheter  2 235 000 2 579 000

kontantstrømoppstIllIng morsElskap
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konsoliderings- og klassiFiseringsprinsipper

I selskapsregnskapet er investeringer i datterselskaper, felleskontrollerte 
og tilknyttede selskaper balanseført etter  kostmetoden som finansielle 
anleggsmidler.  
  
kostnader i forbindelse med låneopptak er kostnadsført i sin helhet som 
finanskostnader.   
 
kostpris for renteopsjoner benyttet til rentesikringsformål er periodisert 
over løpetiden.  
  
finanskostnader som kan henføres til byggeprosjekter under utførelse 
er inkludert i aktivert verdi for den aktuelle eiendel.   
  
vurderingsprinsipper

selskapets eiendommer er bokført til det laveste av antatt markedsverdi 
og nedskrevet verdi iht. en avskrivningsplan etter bedriftsøkonomiske 
prinsipper. selskapets overordnede målsetting er knyttet til verdiutviklingen for 
selskapets eiendomsportefølje som helhet. selskapet innehar en diversifisert 
eiendoms-portefølje utleid til et stort antall leietagere og spredt på et antall 
ulike leieformål. forholdet antas å innebære risikoreduksjon i relasjon til 
spesifikke risikofaktorer (usystematisk risiko). ved beregning av laveste verdi 
er eiendoms-massen følgelig  ansett som en vurderingsenhet og vurdert 
samlet iht. porteføljeprinsippet (note 6).   
  
aksjer og øvrige anleggsmidler balanseføres til kostpris med individuell 
nedskrivning når det oppstår et varig verdifall.   
  
fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til dekning 
av påregnelige tap.    
  
finansielle omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost 
og virkelig verdi i.h.t. porteføljeprinsippet og antas ikke å være omfattet 
av regnskapslovens krav til handelsportefølje.  
  
varebeholdningen består av ikke solgte leiligheter som er oppført til det 
laveste av kostpris og antatt virkelig verdi.  
  
nåverdien av selskapets pensjonsforpliktelser er ført som langsiktig 
gjeld i balansen.  det er benyttet diskonteringssats  2,6% før skatt ved 
beregningene (note 3).  skatteeffekten er hensyntatt ved beregning av 
utsatt skatt.  
  
vedlikeholdskostnader kostnadsføres når de oppstår, hvilket vurderes å 
innebære tilfredsstillende  inntekts- og kostnadssammenstilling samlet 
for selskapets eiendomsportefølje.  
  
Finansiell risikostyring

selskapets finansielle risiko kan deles i hhv. kredittrisiko, likviditetsrisiko 
og renterisiko. styret fastsetter målsettinger og rammer for finansiell 
risiko, og den løpende styring av finansielle risiki er tillagt  konsernets 
finansavdeling. Et viktig element i selskapets finansielle strategi er 
målsettingen om å opprettholde en solid finansiell posisjon med høy  
egenkapitalandel og betydelige likviditetsreserver som bærende 
elementer.  

kredittrisiko
selskapets kredittrisiko relaterer seg i hovedsak til risikoen for at 
selskapet blir påført tap som følge av at leietakere/kunder  ikke betaler 
avtalt leie/forpliktelse. selskapets eiendommer er leid til et stort antall 
leietakere fra ulike bransjer. selskapet  vurderes å ha solide leietakere 
i tillegg til at både betalings- og sikkerhetsprosedyrene vurderes som 
konservative.  
 
likviditetsrisiko
likviditetsrisikoen styres ved til en hver tid å ha solide likviditetsreserver 
tilgjengelig. likviditetsreservene består av både likvide omløpsmidler og 
ubenyttede kredittrammer i ulike finansinstitusjoner. styret har fast-
satt målsettinger for likviditet som skal sikre finansiell handlefrihet til å 
kunne utnytte interessante investeringsmuligheter raskt, og dessuten 
bidra til å redusere den finansielle risiko vesentlig. likviditetsrisikoen 
som oppstår ved refinansiering av selskapets gjeld dempes ved at 
ulike finansieringskilder anvendes, og at selskapets  
refinansieringsbehov innenfor de neste 12 måneder balanseres i 
forhold til likviditetsreserven.  
  
renterisiko
gjennom bruk av finansielle instrumenter tilpasses selskapets  
rentereguleringsprofil til renteforventninger og til definerte  målsetninger 
for renterisiko. for å redusere resultateffekten av renteendringer i det 
kortsiktige rentemarkedet har selskapet en betydelig andel langsiktig 
rentebinding. for den delen av porteføljen med kortsiktig rentebinding, 
reduseres dessuten renterisikoen ved at tidspunktene for renteregulering 
balanseres.  
  
bankgaranti
selskapet inngår i olav thon gruppens samlede bankgaranti for  
skattetrekk.  
  
 

notEr morsElskap (I talloppstillingene er alle beløp i hele 1.000 kr.)
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note 1: datterselskap (ds), Felleskontrollerte (Fks) og tilknyttede selskaper (ts)

  ervervs- Forretnings- eierandel/ selskapets selskapets balanseført
  år kontor stemmerett egenkap. resultat verdi
datterselskaper:      
jessheim storsenter as  1998 oslo 100,0 % 65 192 14 585 500
gardermoen park as    2001 oslo 100,0 % 98 059 13 458 85 658
thon sartor as  4)  2004 fjell 100,0 % 31 396 15 050 46 709
skibåsen 50 as  2009 oslo 100,0 % 5 354 -1 650 5 205
time park service as  2007 oslo 100,0 % 971 -252 510
thon storo ans   1)  1994 oslo 99,0 % 281 549 79 148 141 041
bergen storsenter ans   1)  1996 oslo 99,0 % 293 194 49 038 29 290
Info-rama ans   1)  1998 oslo 99,0 % 602 264 59 747 352 878
ks lagunen   2)  1994 oslo 90,0 % 50 0 45
molde storsenter as  2008 molde 100,0 % 39 336 5 975 40 473
amfi Eiendom as  4)  1996 surnadal 100,0 % 1 620 863 113 239 1 289 578
vestkanten as  4)  2010 bergen 70,1 % 177 100 20 773 171 517
         2 163 404

Felleskontrollerte- og tilknyttede selskaper:      
lagunen as 3)  1994 bergen 50,0 % 290 21 50
lagunen Eiendom as 3)  1995 bergen 42,0 % 45 514 5 553 10 080
lagunen da 3)  2001 bergen 50,0 % 177 972 32 028 0
sørlandssenteret da 3.4)  2009 bergen 50,0 % 2 538 795 94 993 1 174 173
       1 184 303

1)  selskapet er 99 % eiet av morselskapet og 1 % av datterselskap
2)  selskapet er 90 % eiet av morselskapet og 10 % av datterselskap
3)  felleskontrollert selskap i morselskapet 
4)  disse selskapene er morselskap i konsern, her er bare morselskap med.

note 2: andre driFtsinntekter 

    2011 2010
felleskostnader, viderebelastet leietaker      109 596 105 017
gevinst ved avgang av anleggsmidler      0 240
øvrige driftsinntekter      47 455 14 539
sum     157 051 119 796

note 3: lønnskostnader  godtgjørelser mv. 

    2011 2010
lønnskostnader      16 023 11 690
arbeidsgiveravgift       2 347 1 707
pensjonskostnader      -675 -34
andre ytelser      544 -30
viderefakturerte kostnader til leietakerne      -8 227 -7 784
sum     10 012 5 549
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gjennomsnittlig antall årsverk i selskapet er 49.     
        
samlet lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør, ledende ansatte og styrets medlemmer.   
  
styrets medlemmer har mottatt følgende ytelser:   styrehonorar  Honorar 
                                                         revisjonsutvalget
olav thon (styreformann)     100 000  
kristian leer-salvesen (styremedlem)     100 000  30 000
sissel berdal haga (styremedlem)     100 000  30 000
signe moland (styremedlem)     100 000  
stig jacobsen (styremedlem)     100 000  
marianne morris (varamedlem)     30 000  
     
administrerende direktør har mottatt følgende ytelser:    
lønn       1 527 305
     
det er ingen ledende ansatte utover administrerende direktør.     
 
selskapet har ingen bonusavtaler, opsjoner, tegningsretter, eller andre former for godtgjørelse til administrerende direktør    
 eller styrets medlemmer som er avhengig av verdiutvikling i selskapet. det foreligger ingen forpliktelser av noen art, og det   
 er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser for lån til noen av disse.     
 
 videre har selskapet ingen avtaler om garantilønn utover oppsigelsestiden.     
 
lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret, mens godtgjørelse til eventuelle andre ledende  ansatte fastsettes av 
administrerende direktør i samråd med styrets leder.
      
det søkes å legge forholdene til rette for å rekruttere og holde medlemmer av ledelsen som innehar de kvaliteter som  kreves for å drive selskapet 
og fremme verdiskapingen. den enkelte ansattes godtgjørelse skal være konkurransedyktig  og reflektere vedkommendes ansvarsområde og 
utførelse av arbeidet. godtgjørelsen skal ikke være av en art eller ha et  omfang som kan skade selskapets rennome.   
   
 godtgjørelsen kan bestå av en kombinasjon av fast løpende ytelse og variable godtgjørelser, herunder:    
* naturalytelser som fremgår av arbeidsavtaler (for eksempel telefon/Ikt-løsninger, bilhold og forsikringsordninger).    
 * kollektive og individuelle pensjonsordninger.       
* Etterlønnsordninger hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder dersom arbeidsforholdet avsluttes.     
 * Eventuell resultatavhengige godtgjørelser.       
       
ordninger som nevnt i almennaksjelovens § 6-16 første ledd punktum nr 3 skal godkjennes av selskapets generalforsamling.    
   
 styret vil for øvrig ikke for det kommende regnskapsåret fastsette noen beløpsmessige eller andre rammer og vilkår for  godtgjørelse i tillegg til basislønn.  
     
 
selskapets kostnadsførte revisjonshonorar for året utgjør kr 481.184.  I tillegg er belastet honorar i forbindelse med andre tjenester for kr 92.684. 
      
pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser:    2011 2010
utbetalte pensjoner      834 1 000
Endring i pensjonsforpliktelser      -1 700 -1 200
obligatorisk tjenestepensjon      191 166
netto pensjonskostnader     -675 -34
     
selskapet har usikret ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser for 2 personer pr 31 12 2011 (4 pr 31 12 2010).  samtlige  pensjonsavtaler er effektive 
og har følgelig løpende årlige utbetalinger.       
      
nåverdiberegningen av pensjonsforpliktelsene er basert på 2,6 % diskonteringsrente og 0,1% reguleringssats for pensjonsavtaler med avtalt årlig 
regulering.      
      
selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. selskapet har etablert  en innskuddsbasert 
pensjonsordning som tilfredstiller kravene i denne lov. 
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note 4: andre driFtskostnader 

 2011 2010
vedlikeholdskostnader 64 275 104 538 
forretningsførerhonorar 34 076 31 460
felleskostnader (viderebelastet leietakere) 109 847 118 027
felleskostnader (utleiers andel) 18 978 22 947
markedsføringskostnader 38 157 0
andre driftskostnader 82 688 77 657
sum 348 021 354 629

note 5: andre Finanskostnader 

 2011 2010
renter fra konsernselskaper 120 187 100 757
andre rente- og finansinntekter 4 764 3 628
utbetaling fra datterselskap 2 000 15 000
gev. ved avhendelse aksjer/andeler i ds 0 855
renter til konsernselskaper -33 389 -2 836
andre rente- og finanskostnader -336 258 -315 639
sum -242 696 -198 235

note 6: varige driFtsmidler

  anlegg 
  Fast eiendom u/utførelse løsøre sum
anskaffelseskost pr 01.01 3 457 977 18 071 5 125 3 481 173
- herav balanseførte lånekostnader fast eiendom 12 741   
tilgang 24 951 777 5 753 31 482
- herav balanseførte lånekostnader fast eiendom 416     
avgang  0 0 0 0
- herav balanseførte lånekostnader fast eiendom 0
anskaffelseskost pr 31.12 3 482 928 18 848 10 878 3 512 655
     
oppskrevet før 01.01 116 216   116 216
akkumulerte avskrivninger på oppskrivninger pr 31.12 -5 886   -5 886
    
akkumulerte avskrivninger pr 31.12 -650 164  -4 748 -654 912
balanseført verdi pr 31.12 2 943 094 18 848 6 130 2 968 073
     
årets avskrivninger  31 145  1 580 32 725
     
årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 65 242  504 65 746 
 
for selskapet og konsernet:     
økonomisk levetid 100 år   3-10 år   
valgt avskrivningsplan lineær  lineær 
 
Eiendomsmassen er vurdert samlet (porteføljeprinsippet) og vurderes å ha vesentlig høyere markedsverdi enn bokført verdi.  
     
Immaterielle eiendeler gjelder ikke-avskrivbar utbyggingsrett, samt bruktsrett parkeringsplass.
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note 7: andre Finansielle anleggsmidler 

 2011 2010
lån til felleskontrollert og tilknyttet selskap 1)     2 552 2 552
andre fordringer 2)      19 941 17 277
sum 22 493 19 829
     
1) den totale sum i begge år forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt.  
2) herav forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt tkr 15.802 (tkr 14.117).  

note 8: langsiktige tilvirkningskontrakter 

 2011 2010
balanseførte tilvirkningskostnader som varer     20 920 1 580

note 9: kortsiktige Fordringer 

 2011 2010
kundefordringer      152 997 141 052
fordringer på konsernselskaper      2 439 953 2 843 347
fordringer på felleskontrollerte og tilknyttede selskaper     7 945 4 748
andre fordringer       23 893 31 574
sum 2 624 788 3 020 721

note 10: langsiktig gjeld 

 2011 2010
obligasjonslån 1)      1 140 000 1 140 000
gjeld til kreditinstitusjoner 2)        4 490 000 5 100 000
sertifikatlån 3)      1 475 000 950 000
annen gjeld      402 432
sum  4) 7 105 402 7 190 432

1) fastrente 4,9 %, forfall 2014, for tkr. 250 000
 flytende rente nIbor + 1,3 %, forfall 2012, for tkr. 290 000
 flytende rente nIbor + 1,1 %, forfall 2015, for tkr. 600 000     

2) vektet gj.snittlig rente 4,8%, vektet gj.snittlig rentebindingsperiode 6,3 år. 
     
3)  sertifikatlånene er en del av en kommitert låneavtale, som sikrer finansiering innenfor en ramme på kr. 600 mill. frem til  2015 og kr. 900 mill. 

frem til 2016 til en maksimumsmargin over den norske interbankrenten (nIbor),  hvis det ikke kan emitteres sertifikater til gunstigere betingelser.  
pr 31.12.2011 var det under rammen emittert følgende sertifikatlån:

     
 kr. 100 mill.  04.02.2011 - 03.02.2012     3,19% rente
 kr. 150 mill.  14.03.2011 - 14.03.2012      3,32% rente
 kr. 100 mill.  03.06.2011 - 05.03.2012     3,34% rente
 kr. 200 mill.  03.06.2011 - 01.06.2012      3,58% rente
 kr. 125 mill.  10.06.2011 - 10.01.2012      3,17% rente
 kr. 100 mill.  10.06.2011 - 09.03.2012      3,28% rente
 kr. 200 mill.  10.06.2011 - 08.06.2012      3,50% rente
 kr. 200 mill.  20.09.2011 - 20.04.2012     3,40% rente
 kr. 200 mill.  04.11.2011 - 04.05.2012      3,37% rente
 kr. 100 mill.  02.12.2011 - 02.04.2012     3,40% rente

4) avdragsstrukturen for samlet gjeld er:  
 år  
 2012 710 000
 2013 20 000
 2014 270 000
 2015 1 270 000
 2016 1 385 000
 senere 3 450 402
  7 105 402
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pantstillelse og garantier mv. 2011 2010
gjeld som er sikret ved pant i eiendeler:
obligasjonslån 1 140 000 1 140 000
gjeld til kredittinstitusjoner   1)    4 490 000 5 100 000
sum   5 630 000 6 240 000
   
  
balanseført verdi av de pantsatte verdier:  
tomter. bygninger og annen fast eiendom 1 669 990 1 817 873
selskapsandeler 0 994 172
  
1) kr 4.148 mill av selskapets gjeld er sikret med pant i bygninger og tomter eiet av datterselskap.    
  
selskapet har i forbindelse med konsernkontoavtale med kredittramme på kr 10 mill stillet garanti på vegne av de  deltakende datterselskaper. 
I tillegg har selskapet stillet garanti for kr. 6 981 mill på vegne av et datterselskap.   
  
selskapet har følgende solidaransvar for gjeld utover egen eierandel i selskaper som inngår i datterselskap (ds)  og felleskontrollert selskap (fks):  

    2011 2010
bergen storsenter  ans (ds) 770 1 308
thon storo ans (ds) 10 245 12 867
Info-rama ans (ds) 2 342 2 990
sum   13 357 17 165

note 11: kortsiktig gjeld 

    2011 2010
påløpt rente 62 972 78 933
avsatt til utbytte 106 445 106 445
leverandørgjeld 29 707 24 580
skyldige offentlige avgifter 22 663 1 189
gjeld til konsernselskap 141 817 138 752
annen gjeld 159 279 272 686
sum   522 883 622 585
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note 12: skatt 

spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 31.12.11 31.12.10
forskjeller som utlignes:    
 anleggsmidler      832 211 683 758
 omløpsmidler      129 -5 132
 gjeld      0 0
sum   832 340 678 626
      
forskjeller som ikke utlignes:    
 oppskrivninger      110 330 110 492
 pensjonsforpliktelser      -3 600 -5 300
sum   106 730 105 192
      
sum midlertidige forskjeller 939 071 783 819
utsatt skatt   262 940 219 469
   
betalbar skatt fremkommer slik: 2011 2010
ordinært resultat før skattekostnad 204 992 179 951
permanente forskjeller -2 123 -15 799
Endring midlertidige forskjeller -157 945 -295 752
herav endring i andeler deltakerlign. selskap   74 641 210 702
skattepl. resultat andeler i deltakerlign. selskap 174 948 54 856
grunnlag betalbar skatt   294 513 133 958
betalbar skatt i resultatet 82 464 37 508
betalbar skatt på avgitt konsernbidrag -36 165 -37 508
betalbar skatt i balansen   46 299 0
   
årets skattekostnad fremkommer slik:  
betalbar skatt 82 464 37 508
Endring i utsatt skatt 43 470 82 811
herav skattekostnad fra tidligere år  754 -27 177
årets totale skattekostnad    126 688 93 142
      
anvendt skattesats 28 %    

note 13: aksjekapital og aksjonærinFormasjon  

aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 106 445 320 fordelt på 10 644 532 aksjer, hver pålydende kr. 10,-.    
vedtektene inneholder ingen bestemmelser om stemmerett eller rettigheter om utstedelse av nye aksjer.   

aksjonærene i selskapet pr 31.12 2011 var: antall aksjer eierandel
thon gruppen as *) 7 608 188 71,48%
folketrygdfondet 961 062 9,03%
otto olsen Eiendom*) 254 156 2,39%
mp pensjon 202 400 1,90%
skagen vekst 180 025 1,69%
milcom norge  107 380 1,01%
andre med eierandel mindre enn 1% 1 331 321    12,51%
sum   10 644 532    100,00%
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aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder pr 31.12 2011 var:   
olav thon (styreformann)  7.608.188 *)
sissel berdal haga (styremedlem)  2.200
kristian leer-salvesen (styremedlem) 0
signe moland (styremedlem)  0
stig jacobsen (styremedlem)  0
dag tangevald-jensen (daglig leder) 0
sven aarvold (revisor)  0
     
*) aksjeinnehav inkluderer aksjer eid av nærstående   
     
styret i olav thon Eiendomsselskap asa innehar fullmakt frem til 19. mai 2012 til å utstede inntil 1,0 mill. nye aksjer  i forbindelse med fusjoner eller 
kontantemisjoner uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. fullmakten var ubenyttet  pr. 31.12.2011.    
  
styret i olav thon Eiendomsselskap asa har fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer inntil en beholdning  på 1 064 453 aksjer med 
samlet pålydende inntil kr 10 644 532,- tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital.      
 
det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 1.200,- og det laveste er kr 10,-. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje  slik styret finner 
hensiktsmessig, dog ikke ved tegning av egne aksjer. fullmakten gjelder til 19. mai 2012,  og er pr 31.12.2011 ikke benyttet.    
   

note 14: egenkapital 

  aksjekapital/ overkurs- annen
  egne aksjer fond egenkapital sum
Egenkapital pr 01.01 2011    106 445 318 361 849 562 1 274 368
årets endring i egenkapital:      
 årets resultat      78 304 78 304
 avsatt til utbytte      -106 445 -106 445
egenkapital pr 31 12 2011  106 445 318 361 821 421 1 246 227
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note 15: nærstående parter 

styreformann i olav thon Eiendomsselskap asa, olav thon, eier indirekte  71,5% av selskapets  aksjekapital gjennom sitt heleide selskap thon gruppen as. 
olav thon driver en omfattende næringsvirksomhet innen  fast eiendom, hotell- og restaurantdrift, varehandel samt industrivirksomhet, samlet betegnet 
som olav thon gruppen.       

virksomheten er organisert med en felles ledelse.      
 
olav thon Eiendomsselskap asa har en drift-/administrasjonsavtale med thon Eiendomsdrift as, som i likhet med  olav thon Eiendomsselskap asa er et 
datterselskap av thon gruppen as. gjennom avtalen sikres selskapet tilgang  på olav thon gruppen sine ressurser innen eiendomsforvaltning og generell 
forretningsdrift.   
 
honoraret utgjør 4% av brutto leieinntekter. I tillegg skal ytes godtgjørelse for særskilte oppgaver konsernet eventuelt  pålegger thon Eiendomsdrift as 
i.h.t. avtalen. for 2011 utgjorde totalt honorar kr. 34,1 mill. (kr 31,5 mill.) for selskapet.    
 
avtalen som ble inngått før den offentlige emisjonen i olav thon Eiendomsselskap asa i 1983, løper med 6 måneders  gjensidig oppsigelsesvarsel.  
olav thon Eiendomsselskap asa har videre en ensidig rett til å kreve avtalen  forlenget med ytterligere 6 måneder. avtalen er forelagt oslo børs. 
    
det foreligger avtaler om utleie av lokaler til selskaper i olav thon gruppen, hvor leiebetingelsene er basert på  generelle markedsbetingelser på avtaletidspunktet. 
samlede leieinntekter fra selskaper i olav thon gruppen utgjorde  i 2011 kr 79,3 mill. (kr. 73,2 mill.).    
 
selskapet har eierandeler i og deltar i felles kontroll av følgende selskap:     
sørlandssenteret da (50%), lagunen da (50%), lagunen as (50%), lagunen Eiendom as (42%) og sartor senterforvaltning as (50%).  
   

erklæring i HenHold til verdipapirHandellovens § 5-5

vi bekrefter at konsernets og selskapets årsregnskap for 2011 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskaps-
standarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernet og selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som 
helhet. 

styrets årsberetning gir så langt styret kjenner til, en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og selskapet,  
sammen men en beskrivelse av de meste sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor. 

oslo, 26. mars  2012
styret i olav tHon eiendomsselskap asa

olav thon (styrets formann)

signe moland

stig o. jacobsen

dag tangevald-jensen
(adm. direktør)

kristian leer-salvesen

sissel berdal haga
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OLAV THON
styreFormann
olav thon (født i 1923) er grunnlegger av olav thon 
eiendomsselskap asa og har vært styrets leder siden 
etableringen av selskapet i 1982. 

thon eier og driver en omfattende næringsvirksomhet innen 
fast eiendom, hotell- og restaurantvirksomhet, varehandel og 
industrivirksomhet, samlet betegnet som olav thon gruppen. 
thon eier gjennom sitt heleide selskap thon gruppen as 71 % 
av aksjekapitalen i olav thon eiendomsselskap, og er selskapets 
største aksjonær.

KrISTIAN LEEr-SALVESEN 
leer-salvesen (født i 1952) har vært styremedlem i olav thon 
eiendomsselskap asa siden 2003.

leer-salvesen er utdannet siviløkonom/mba fra nHH og university 
of California, berkeley, samt cand.mag fra universitetet i bergen. 
Han har bred erfaring fra bank og finansieringsvirksomhet, samt 
megling av næringseiendommer. Han etablerte sammen med annen 
part næringsmeglingsselskapet akershus eiendom as, som han eide 
50 % av inntil for få år siden. i dag driver han investerings- 
og rådgivningsvirksomhet.

SISSEL BErDAL HAgA
berdal Haga (født 1940) ble valgt inn som styremedlem i olav thon 
eiendomsselskap asa i 2010. 

berdal Haga er cand. jur. fra universitetet i oslo. 

Fra 1985 til 2010 var berdal Haga dommer i oslo byrett/oslo tingrett, 
og hun har vært konstituert dommer i eidsivating/borgarting 
lagmannsrett. Hun var fra 1967 saksbehandler og senere byråsjef i 
justisdepartementet, og var dommerfullmektig i drammen og i oslo. 

berdal Haga har vært leder for klagenemnden for verdipapir- 
sentralen fra 1991 til 2010. 

SIgNE MOLAND
moland (født i 1934) har vært styremedlem i olav thon 
eiendomsselskap asa siden 2005.

moland har hotellfagutdannelse og juridisk embetseksamen. 
Hun har bred hotellfaglig erfaring, blant annet som eier og driver 
av røysheim skysstasjon i bøverdalen fra 1964 til 1986. Fra 1987 til 
2008 drev hun en selvstendig advokatvirksomhet.

STIg O. JAcOBSEN
jacobsen (født i 1955) har vært styremedlem i olav thon 
eiendomsselskap asa siden 2005.

jacobsen har siden begynnelsen av 1980-tallet vært medeier og 
leder i berg jacobsen gruppen i molde, hvor kjernevirksomheten 
har vært dagligvarehandel og eiendom. Han har også vært 
styreleder i kjøpesenterselskapet møre-sentrene as i 20 år. 

jacobsen er styreleder i angvik eiendom as og brødrene ekornes 
eiendom as, og styremedlem i berg jacobsen investor as, bunnpris 
møre as og oslosenteret for fred og menneskerettigheter. jacobsen 
har i tillegg en rekke styreverv tilknyttet egen næringsvirksomhet. 

DAg TANgEVALD-JENSEN 
tangevald-jensen (født i 1960) har vært selskapets administrerende 
direktør siden 2000. 

tangevald-jensen er bla. utdannet civiløkonom fra Handelshøjskolen 
i københavn. Han har vært ansatt i ulike ledende stillinger i olav 
thon gruppen siden 1990, siden 1992 i konsernledelsen. Han innehar 
en rekke styre- og tillitsverv.

olav tHon kristian 
leer-salvesen

sissel berdal Haga signe moland stig o. jaCobsen dag 
tangevald-jensen
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aksjonærforhold
aksjonærpolitikk
det overordnede mål for olav thon Eiendomsselskaps virksomhet er 
å oppnå høyest mulig vekst i egenkapital pr. aksje. over tid skal  
aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold  
til sammenlignbare investeringsalternativer. 

konsernets egenkapital pr. aksje økte i 2011 med 6 % til 943 kroner.  
de siste fem årene har egenkapital pr. aksje økt med 70 %.

det vil bli gjennomført en forsiktig utbyttepolitikk, hvor utbytte- 
størrelsen tilpasses konsernets investeringsplaner og målsetting om 
høy egenkapitalandel og god likviditet. med tilfredsstillende soliditet  
og likviditet, vektlegges det at aksjonærene skal få en stabil årlig  
utbyttebetaling. 

aksjekapital
selskapets aksjekapital er 106.445.320 kroner med pålydende  
kroner 10 pr. aksje. 

selskapet har ingen stemmerettsbegrensninger, slik at enhver aksje  
gir stemmerett på selskapets generalforsamling. 

selskapets styre har frem til 19. mai 2012 fullmakt til å forhøye aksje-
kapitalen med inntil 10 millioner kroner ved utstedelse av inntil 1 million 
nye aksjer. fullmakten skal eventuelt benyttes i forbindelse med 
fusjoner eller kontantemisjoner uten fortrinnsrett for eksisterende 
aksjonærer. fullmakten vil bare bli benyttet når dette, etter styrets 
vurdering, øker egenkapitalen pr. aksje for eksisterende aksjonærer.

styret har videre frem til 19. mai 2012 fullmakt til å erverve inntil 10 % av 
selskapets aksjer. pr. 31. desember 2011 var denne fullmakten ikke benyttet. 

utbytte
I juni 2011 ble det utbetalt ordinært aksjeutbytte for regnskapsåret 2010 
med 10 kroner pr. aksje, totalt 106 millioner kroner. 

styret foreslår at det for regnskapsåret 2011 utbetales utbytte med 10 
kroner pr. aksje. utbyttet planlegges utbetalt i uke 23 til de aksjonærer 
som er registrert som eiere på dato for generalforsamling.

generalForsamling
ordinær generalforsamling avholdes 24. mai 2012. påmeldingsfrist for 
aksjonærer er satt til 23.mai 2012.

aksjekursutvikling og omsetning
I 2011 sank aksjekursen med 13 % (12 % justert for utbytte) til sluttkurs 
788 kroner pr. 30. desember 2011. selskapets børsverdi var ved utgangen 
av 2011 dermed 8.388 millioner kroner.

I løpet av de siste fem år har aksjene i olav thon Eiendomsselskap hatt 
en negativ avkastning på 7 % (-2 % justert for utbytte), hovedindeksen 
på oslo børs er i samme periode redusert med 12 %. 

I 2011 ble det omsatt 350.400 aksjer over oslo børs i løpet av 214 av 
totalt 252 handledager. høyeste og laveste notering for aksjen i 2011  
var henholdsvis 940 og 752.

aksjonærer
ved årsslutt var det 1.641 aksjonærer i selskapet.

kroner 
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aksjonæroversikt pr 31.12.11  antall aksjer eierandel

thon gruppEn as 1)  7 608 188 71,5 % 

folkEtrygdfondEt   961 062 9,0 % 

mp pEnsjon pk   202 400 1,9 % 

skagEn vEkst   180 025 1,7 % 

otto olsEn InvEst as   139 156 1,3 % 

mIllCom norgE as   107 380 1,0 % 

skandInavIska EnskIlda bankEn   99 725 0,9 % 

trondhEIm kommunalE pEnsjonskass   77 681 0,7 % 

paCtum as   75 000 0,7 % 

otto olsEn EIEndom as   70 000 0,7 % 

lærdal fInans as   56 697 0,5 % 

ClEar thought ConsultIng as   50 382 0,5 % 

vpf nordEa kapItal   47 719 0,4 % 

otto olsEn nærIngsbygg as   45 000 0,4 % 

holbErg norgE   41 966 0,4 % 

jpmorgan ChasE bank   37 650 0,4 % 

vpf nordEa norgE vErdI   35 375 0,3 % 

fossEkallEn InvEst as   30 202 0,3 % 

tomtE forvaltnIng as   30 202 0,3 % 

vpf nordEa avkastnIng   28 450 0,3 % 

øvrige  720 272 6,8 %

sum  10 644 532 100,0 %
1) aksjeinnehav inkluderer aksjer eid av nærstående, samt juridiske subjekter med eiermessig eller organisatorisk tilknytning.

aksjefordeling pr 31.12.11 antall % av antall % av total
antall aksjer pr. aksjonær aksjonærer aksjonærer aksjekapital

 1 - 99 1.032 62,9 % 0,3 % 

100 - 999 443 27,0 % 1,1 % 

1 000 - 9 999 129 7,9 % 3,1 % 

10 000 - 19 999 13 0,8 % 1,6 % 

20 000 og over 24 1,5 % 93,9 %

sum 1.641 100,0 % 100,0 %

nominell aksjekursutvikling  

kroner 

1.000

750

500

250

0

 2007 2008 2009 2010 2011

utbetalt utbytte pr. aksje  

kroner 

10

7,5

5

2,5

0

 2007 2008 2009 2010 2011

Fo
re

sl
åt

t 
ut

by
tt

e 
20

11



58 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2011 

fI
na

ns
IE

ll
 In

fo
rm

as
jo

n

Finansiell strategi 
olav thon Eiendomsselskap opererer i en kapitalintensiv bransje,  
hvor valg av finansiell strategi er av stor betydning. Et bærende  
element er målsettingen om å opprettholde en solid finansiell 
posisjon, kjennetegnet ved en høy egenkapitalandel og betydelige 
langsiktige likviditetsreserver. 

En slik strategi skal bidra til å redusere den finansielle risiko, og å 
sikre finansiell handlefrihet til å kunne utnytte investerings- 
muligheter raskt. 

soliditet
konsernet legger vekt på å tilpasse investeringsnivået til den 
egenkapital som tilføres fra driften slik at et tilfredsstillende forhold 
mellom gjeld og egenkapital opprettholdes.

Egenkapital og egenkapitalandel var 31.12.11 hhv. 10.208 millioner 
kroner (9.655) og 33 % (33).

konsernets egenkapital påvirkes i stor grad av verdien av investerings- 
eiendommene. pr. 31.12.11 er verdivurderingen basert på et netto 
avkastningskrav (yield) på 6,4 %. 

verdien av investeringseiendommene påvirkes av netto avkastnings-
krav og leienivået. skulle netto avkastningskrav øke fra 6,4 % til 7,4 % 
og porteføljens leienivå reduseres med 5 %, vil eiendomsverdiene 
reduseres med ca. 4,9 milliarder kroner. ved et slikt scenario, vil 
konsernets egenkapital reduseres med ca. 3,5 milliarder kroner og 
soliditeten reduseres til 26 %.

Finansielle risikoFaktorer
konsernets finansielle risiko kan deles i: 
• likviditetsrisiko
• renterisiko 
• kredittrisiko
risikofaktorene beskrives nærmere på side 11 i årsberetningen. 

likviditetsreserve
ved årsskiftet var konsernets likviditetsreserve 3.513 millioner kroner 
(3.167), bestående av kortsiktige plasseringer på 746 millioner kroner 
(597) og ubenyttede langsiktige kredittrammer på 2.766 millioner 
kroner (2.569).

avdragsproFil 
konsernets gjeldsportefølje har en gjennomsnittlig gjenværende 
løpetid på 4,8 år (6,1). 

av konsernets rentebærende gjeld på 14.008 millioner kroner (14.200), 
forfaller 8 % (2) i 2012, 65 % (58) i perioden 2013 – 2016, mens 27 % 
(40) forfaller i 2017 eller senere.

gjennomsnittsrente og renteForFallsstruktur  
ved årsskiftet var gjennomsnittsrenten for konsernets portefølje av 
lån og finansielle instrumenter 4,8 % (4,5), med en vektet gjennom-
snittlig rentebinding på 5,3 år (4,6). 36 % (42) av gjelden skal rente-
reguleres i 2012, 3 % (9) i årene 2013 – 2016, mens 62 % (49) av  
gjelden har rentebinding utover 5 år.

rentesensitivitet
En endring av det langsiktige rentenivået med 1 prosentpoeng antas 
å medføre en endring av markedsverdien på konsernets finansielle 
instrumenter på ca. 800 millioner kroner. 

En endring av det kortsiktige rentenivået med 1 prosentpoeng  
antas å medføre en endring av konsernets gjennomsnittsrente med 
ca. 0,4 prosentpoeng i løpet av 3 – 6 måneder. netto rentekostnader  
vil i så fall endres med ca. 50 millioner kroner årlig. 

ved årsskiftet var konsernets gjennomsnittsrente 4,8 %. skulle den 
kortsiktige renten (3 mnd. nIbor), øke med 3,6 prosentpoeng, fra 2,9 % 
til 6,5 %, ville konsernets gjennomsnittsrente øke til 5,9 % i løpet av 
3-6 mnd. konsernets finanskostnader ville med dagens gjeld og  
kredittmarginer i så fall øke med ca. 150 millioner kroner i året.
 

fInansIEllE forhold
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Finansieringskilder
konsernets låneportefølje er sammensatt av langsiktige lån opptatt 
i norske og nordiske finansinstitusjoner samt lån opptatt direkte i 
det norske kapitalmarkedet. olav thon Eiendomsselskap tilstreber en 
balansert fordeling mellom långivere. 

pr. 31.12.11 har konsernet lån og ubenyttede kredittrammer på totalt 
16.775 millioner kroner(16.769) hvorav 2.766 millioner kroner (2.569) 
var ubenyttet. 

ved årsskiftet var konsernets bankfinansiering på 14.160 millioner 
kroner (14.679) hvorav 2.766 millioner kroner (2.569) var ubenyttet.  
En vesentlig del av bankfinansieringen er etablert i form av  
revolverende kredittrammer med lang løpetid. 

det norske kapitalmarkedet benyttes gjennom utstedelse av  
sertifikat- og obligasjonslån i eget navn. dersom dette markedet  
ikke fungerer tilfredsstillende er det etablert langsiktige  
kredittfasiliteter som sikrer finansiering til en avtalt kredittmargin. 

ved årsskiftet har konsernet ti sertifikatlån med totalt utestående 
1.475 millioner kroner (950). I obligasjonsmarkedet hadde konsernet 
utestående tre lån på til sammen 1.140 millioner kroner (1.140) på 
samme tidspunkt.

den største finansielle risiko for olav thon Eiendomsselskap er 
knyttet til konsernets tilgang til og prisen på finansiering i bank- og 
kapitalmarkedet. prisen på finansiering avhenger av de kortsiktige- og 
langsiktige markedsrentene og den spesifikke kredittmarginen som 
konsernet må betale i markedet. kredittmarginen er knyttet opp mot 
konsernets kredittverdighet og prisen på sammenliknbare kreditter i 
markedet. 

renteutviklingen
de kortsiktige og langsiktige markedsrentene viste en ulik utvikling 
i 2011. den kortsiktige markedsrenten (3 mnd. nIbor) steg til 2,89 % 
(2,60), mens den langsiktige markedsrenten (10 års swap) falt til 3,54 
% (4,40). 

kredittmarkedet
Indikert kredittmargin for olav thon Eiendomsselskaps 5 års obligas-
jonslån økte til 1,40 % (1,25), mens kredittmarginen sertifikatlån for 
sertifikatlån med 12 måneders løpetid ble redusert til 0,00 % (0,05). 

risikoen knyttet til refinansiering av de kortsiktige sertifikatlånene i 
kapitalmarkedet, er dempet ved at det er etablert langsiktige kreditt-
fasiliteter som konsernet kan benytte dersom sertifikatmarkedet ikke 
skulle fungere tilfredsstillende. 
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avdrag  

mill kr 
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likvidtetsreserver
avdrag neste 12 mnd

yield, leie og egenkapitalandel

ek-andel
leienivå

 -5 % uendret 5 %

 37 % 39 % 40%

 34 % 36 % 38%

 32 % 33 % 35%

 29 % 31 % 32%

 26 % 28 % 30%

yield

-1,0 -p.p

-0,5 p.p

uendret

+0,5 p.p

+1,0 p.p

markedsverdi eiendom
(millioner kroner)

leienivå

 -5 % uendret 5 %

 31 784 33 403 35 023

 29 155 30 636 32 117

 26 939 28 304 29 668

 25 047 26 312 27 577

 23 413 24 592 25 770

yield

-1,0 p.p

-0,5 p.p

uendret

+0,5 p.p

+1,0 p.p

yield, leie og eiendomsverdier
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(beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009

resultat   
leieinntekter 1 889 1 745 1 573
verdiendringer eiendom og renteinstrumenter -24 920 -114
netto rentekostnader 643 575 514
resultat før skatt 1 036 1 902 788
   

soliditet    
Egenkapital pr. aksje (kroner) 943 890 772
Egenkapitalandel 33 % 33 % 32 %
sum eiendeler 30 623 29 064 26 162
   

likviditet   
likviditetsreserver 1) 3 513 3 167 2 486
avdrag neste 12 mnd 1 206 293 474
kontantstrøm drift 2) 1 007 883 837
netto rentebærende gjeld / kontantstrøm drift 13,3 14,9 15,0
rentedekningsgrad 3) 2,6 2,7 2,7
   

Finansiering   
rentebærende gjeld 14 008 14 200 13 253
belåningsgrad (loan-to-value) 49 % 53 % 54 %
løpetid lån (år) 4,8 6,1 6,6
rente pr. 31.12 4,8 % 4,5 % 4,2 %
rentesikring (over 1 år)  64 % 58 % 52 %
   

eiendom   
netto investeringer 853 1 721 2 218
bokført verdi eiendomsportefølje 28 304 27 003 24 389
leieinntektsnivå 4) 2 025 1 940 1 740
netto yield 6,4 % 6,5 % 6,7 %
omsetning kjøpesenter 5) 47 434 44 919 34 441
   

aksjekurs (kroner)   
børskurs 31.12 788 910 770
børsverdi 31.12 8 388 9 687 8 196
utbytte pr. aksje 6) 10 10 8
   

epra 7)   
Epra Earnings 8) 942 911 808
Epra nnnav 9) 12 991 12 152 10 509
Epra nIy (net initial yield) 6,4 % 6,5 % 6,7 %
Epra vacancy rate 2,1 % 3,2 % 3,8 %

Endrede regnskapsprinsipper m.m. gjør at enkelte størrelser avviker fra det som er oppgitt i tidligere årsrapporter. 
1) bankinnskudd o.l. + ubenyttede lånerammer    
2) netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - Endring i driftsrelaterte tidsavgrensningsposter - forskjell mellom kostnadsførte og betalte renter  
3) (driftsresultat - ordinære avskrivninger - andel resultat i tilknyttede selskap - verdiendring investeringseiendommer) / netto rentekostnader  
4) Inkludert andel av  leieinntekter i tilknyttede selskap    
5) Eide og/eller forvaltede kjøpesenter    
6) foreslått utbytte for 2011    
7) European public real Estate association    
8) majoritetens andel av resultat etter betaltbar skatt uten verdiendringer.    
9) majoritetens andel av egenkapital + utsatt skatt - vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 8 %)

nøkkEltall
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EIEndomsvIrksomhEtEn

eiendomsporteFøljen

leieinntektsnivået var ved årsskiftet 2.025 millioner kroner (1.940), 
og ledigheten 2 % (3). I de senere år har leienivået økt kraftig, delvis 
gjennom utvikling og delvis gjennom kjøp av eiendom.  ledigheten 
har i samme periode vært stabil mellom 2 og 4 %. ved årsskiftet eide 
konsernet 120 (117) eiendommer med et samlet utleibart areal på ca. 
1.300.000 kvm. I tillegg eier konsernet betydelige parkeringsarealer og 
tomteområder som muliggjør fremtidig prosjektutvikling.  

målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på: 
 79 % kjøpesenter
 21 % næringseiendom

geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg på: 
 48 % osloregionen
 21 % øvrige storbyregioner
 31 % øvrige byregioner

69 % av konsernets leieinntekter kommer fra eiendommer i storby-
regioner, i all hovedsak oslo, bergen og stavanger. de resterende 31 % 
er i hovedsak leieinntekter fra kjøpesentre i øvrige byregioner i norge. 
konsernets 20 største eiendommer genererer 66 % av leieinntektene. 

leiekontraktene forfaller relativt stabilt de neste årene og har en 
gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 4 år.  

markedsmessig risiko

konsernets markedsmessige risiko omtales på side 11 i årsberetningen.  

kjøpesenter

I løpet av 2011 har konsernet investert i flere mindre senter/handels-
eiendommer, blant annet geilosenteret. I løpet av året er det også 
ferdigstilt flere prosjekter, deriblant sørlandssenteret byggetrinn 1 og 
utvidelsen av amfi stord. 

leienivået for konsernets kjøpesenter var ved årsskiftet 1.598 millioner 
kroner (1.511). 

ved årsskiftet hadde konsernet 52 (50) kjøpesenter i eie og 24 (21) 
under forvaltning, hvorav 6 er blant norges 9 største kjøpesenter 
målt i omsetning. samlet omsatte de 77 (71) sentrene i 2011 for 47,4 mil-
liarder kroner (44,9). Eide senter sto for 34,6 milliarder kroner (33,2) 
og forvaltede senter omsatte for 12,8 milliarder kroner (11,7). samlet 
omsetningsvekst ble dermed 6 % (30), organisk vekst var 2 % (2).  

92 % (93) av omsetningen på kjøpesentrene kommer fra leietakere 
med virksomhet innen bransjene mat og drikke (30 %), klær sko og 
reiseeffekter (23 %), spesialbutikker (23 %) og hus og hjem (16 %). 

næringseiendom

samlet leienivå for konsernets næringseiendommer ved årsskiftet var 
427 millioner kroner (429). 

leieinntektsnivå  

mill kr 
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EIEndomsovErsIkt kjøpEsEntEr

omsetning over 500 millioner

sandvika storsenter          bærum 63 800  3 134 -1 % 240 0 %  
lagunen storsenter (42 %)  bergen 61 500  3 035 1 % 60 6 %  
amfi moa (ca 85 %) ålesund 52 500  2 438 2 % 103 5 % 2012 
sartor storsenter (ca. 34 %) fjell 41 900  1 905 3 % 31 5 %  
storo storsenter    oslo 35 500  1 853 32 % 123 3 % aug. 2010 
jessheim storsenter (ca. 53 %)    ullensaker 38 600  1 608 4 % 59 3 %  
sørlandssenteret (50%) kristiansand s 65 400  1 487 8 % 50 44 % 2013 
vestkanten (70 %) bergen 22 200  1 215 5 % 64 2 % 2012 
amfi steinkjer (ca. 90%) steinkjer 37 900  1 138 8 % 57 4 % mar. 2010 
bergen storsenter           bergen 20 100  1 114 -1 % 65 2 %  
amfi madla stavanger 25 700  1 083 2 % 51 4 %  
amfi roseby molde 31 600  833 1 % 62 3 %  
molde storsenter molde 27 800  712 6 % 29 0 %  
amfi alta alta 19 400  684 4 % 41 6 %  
oasen storsenter karmøy 19 200  660 1 % 35 0 %  
amfi vågen  sandnes 15 500  615 0 % 51 1 %  
amfi borg sarpsborg 16 400  583 0 % 30 1 %  
amfi pyramiden tromsø 12 800  569 8 % 22 9 %  
amfi drøbak City frogn 13 800  514 14 % 23 7 %  

  Handels-  omsetning  utvidelser/
kjøpesenter kommune areal  2011 leie 01.01.12 ombygging  

omsetning mellom 300-500 millioner

amfi vågsbygd kristiansand s 11 500  463 0 % 24 -1 %  
sogningen storsenter (50 %) sogndal 13 000  456 4 % 12 18 % 2012 
amfi mo i rana rana 8 200  429  14 0 %  
narvik storsenter narvik 9 600  425 8 % 19 9 %  
amfi os os 15 800  424 2 % 22 28 % nov. 2011 
namsos storsenter namsos 14 600  424 2 % 18 -2 %  
romerikssenteret                               ullensaker 10 675  384 -3 % 17 0 % 
amfi stord stord 12 000  371 11 % 18 27 % nov. 2011 
amfi narvik narvik 11 900  347 -7 % 17 -8 %  
mart’n senteret (50 %) Elverum 7 500  337 3 % 6 3 % 2013 
amfi finnsnes  lenvik 10 100  336 0 % 20 5 %  
gunerius oslo 8 800  334 -3 % 40 2 %  
amfi kanebogen harstad 8 200  328 3 % 17 6 %  
senter syd oslo 11 600  311 -3 % 19 2 %  
amfi svolvær (33 %) vågan 8 000  306 -1 % 6 6 %  

  Handels-  omsetning  utvidelser/
kjøpesenter kommune areal  2011 leie 01.01.12 ombygging  
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spEsIalbutIkkEr 23 %
hus og hjEm 16 %
sErvICE og tjEnEstEr 3 % 

mat og drIkkE 30 % 
klær, sko, rEIsEEffEktEr 23 %
sErvErIng 5 %
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omsetning under 300 millioner

amfi verdal verdal 7 300  295 2 % 10 2 %  
amfi nærbø (25 %) hå 12 000  285 3 % 3 -1 %  
amfi fauske (50 %) fauske 8 700  281 -8 % 6 -2 %  
amfi larvik (50 %) larvik 8 200  277 15 % 10 2 % apr. 2010 
amfi ørsta (40 %) ørsta 7 600  277 -13 % 5 3 %  
bb-senteret (50 %) nes 6 800  254 0 % 3 -14 %  
moldetorget (50 %) molde 9 700  246 1 % 9 -2 %  
amfi åkrehamn karmøy 7 000  229 10 % 9 8 %  
amfi namsos namsos 6 000  220 -1 % 8 12 %  
amfi voss voss 6 200  216 -1 % 11 2 %  
amfi mandal mandal 5 900  207 -1 % 11 8 %  
amfi kirkenes sør-varanger 5 100  194 1 % 10 3 %  
amfi otta (25%) sel 7 500  187 -2 % 3 -2 %  
amfi florø flora 5 600  164 -1 % 7 0 %  
leia senteret (25 %) rørvik 4 100  154 29 % 1  kjøpt 2011 
amfi Eurosenteret nes 8 100  153 3 % 11 20 %  
råholtsenteret (50 %) Eidsvoll 3 600  143 1 % 3 -1 %  
geilosenteret (50 %) geilo 9 000    5  kjøpt 2011 
lillehammer strandpark (90 %) lillehammer 3 300    7  kjøpt 2011  
 
  sum  914 775  34 638 4 % 1 598 4 % 

Endrede beregningsprinsipper av areal m.m gjør at enkelte størrelser avviker fra det som er oppgitt i tidligere årsrapporter. 

*handelsareal omfatter kun lokaler hvor det foregår detaljhandel. I tillegg innheholder kjøpesentrene blant annet  arealer for servicerettet virksomhet, fellesarealer samt parkeringsarealer. 
handelsareal oppgis i kvadratmeter.  

oversikten omfatter kjøpesentereiendom som pr. 01.01.12 eies, enten ved direkte eierskap eller indirekte via eierandel i selskap. I den grad det foreligger delt eierskap, er det kun medtatt 
eiendommer hvor konsernet har majoritetsinteresse eller lik innflytelse med øvrige eiere. for slike eiendommer er areal og omsetning vist på 100 % basis, mens leienivå kun reflekterer 
konsernets eierandel slik det konsolideres inn i regnskapet iht. note 1.

leie omfatter eksisterende leiekontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige arealer i den stand de var pr. 01.01.12. leien inkluderer også kontor- og andre 
typer lokaler i samme bygg. omsetning og leie er oppgitt i millioner kroner.

  Handels-  omsetning  utvidelser/
kjøpesenter kommune areal  2011 leie 01.01.12 ombygging  
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nærIngsEIEndom kommunE typE lokalEr utlEIEarEal lEIE 01.01.12 

munkedamsveien 45 (vika atrium) oslo kontor/hotell 36 100 84 2 % 

pilestredet 54/56 - bislettgata 4/6/8 oslo kontor 24 400 46 4 % 

gardermoen park ullensaker lager/kontor 38 100 38 3 % 

torggata 2/4/6 oslo kontor/handel 14 900 29 2 % 

karl johans gate 25 (tostrupgården) oslo handel/kontor 6 800 23 -2 % 

universitetsgata 22/24/26 oslo handel/kontor 10 700 18 -10 % 

sandviksveien 186 (oslofjord) bærum hotell 18 700 18 0 % 

vitaminveien 11/sandakerveien 109 oslo handel/kontor 9 300 17 0 % 

torggata 17b,22,23,25 og 26/28 oslo handel/kontor 7 700 14 9 % 

Industriveien 33 bærum kontor 10 500 13 6 % 

stortorvet 2 oslo handel/kontor 3 500 12 2 % 

brugata 6-14 oslo handel/kontor/bolig 5 600 11 3 % 

dalsbergstien 19 oslo handel 3 700 11 1 % 

torggata 11/storgata 13 (strøget) oslo handel/kontor 5 300 11 2 % 

torggata 7 oslo kontor/handel 5 800 9 -6 % 

munchs gate 5 (munch) oslo hotell 7 100 8 -1 % 

jongsåsveien 4/6 bærum kontor 7 300 8 4 % 

pløens gate 4/youngstorget 4 oslo handel/kontor 3 600 6 0 % 

Claude monets allè 14-18 bærum handel 2 700 6 0 % 

Christian michelsens gate 63/65 oslo kontor/handel/bolig 3 800 5 -17 % 

grensen 9a oslo handel/kontor 2 000 5 -1 % 

vitaminveien 6 oslo kontor/lager 5 400 6 12 % 

peder Claussøns gate 4 oslo bolig 4 300 4 5 % 

torggata 9a oslo handel/kontor 1 600 4 -4 % 

bernt ankers gate 6/Calmeyers gate 6 oslo bolig/handel 1 900 3 3 % 

karl johans gate 1 oslo handel/kontor 1 900 3 1 % 

skibåsen 50 kristiansand s handel 5 300 3 23 % 

storgata 14/16/20 ullensaker kontor/handel 2 200 3 31 % 

hausmanns gate 31 oslo bolig/handel 3 000 2 -1 %

osterhaus gate 9/11 oslo kontor/bolig 2 500 3 26 % 

Elveveien 65, 71, 75-85 bærum kontor 1 600 2 2 % 

kristian Iv’s gate 12 oslo handel/kontor 1 500 2 -1 % 

stenersgata 22-24 oslo handel 1 800 1 0 % 

valkyriegate 9 oslo bolig 600 1 20 % 

vakåsveien 4/12/16 asker kontor/bolig 1 100 1 30 % 

arnljot gellines vei 1 oslo kontor 500 0 2 % 

th. petersons gate 7 moss parkering  0 -10 % 

Calmeyers gate 8b oslo tomt    

mortensrud oslo tomt    

underlandsveien 6/8/10 asker tomt    

vinterbro ås tomt    
 

Endrede beregningsprinsipper av areal m.m gjør at enkelte størrelser avviker fra det som er oppgitt i tidligere årsrapporter. 

oversikten omfatter næringseiendom som pr. 01.01.12 eies, enten ved direkte eierskap eller indirekte via eierandel i selskap. I den grad det foreligger 
delt eierskap, er det kun medtatt eiendommer hvor konsernet har majoritetsinteresse eller lik innflytelse med øvrige eiere. for slike eiendommer 
er areal vist på 100 % basis, mens leienivå (millioner kroner) kun reflekterer konsernets eierandel slik det konsolideres inn i konsernregnskapet.  
utleieareal oppgis i kvadratmeter eksklusive parkeringsarealer. 
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sum 262 800 427 1 %



67OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2011 

NO
TE

R 
KO

NS
ER

N



68 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2011 

NO
TE

R 
KO

NS
ER

N

     arEal
prosjEkt  status sEgmEnt  utvIdElsE totalt

sørlandssenteret  kristiansand ferdigstilt  2011 kjøpesenter 23.300 kvm 65.400 kvm

amfi stord stord ferdigstilt  2011 kjøpesenter 3.000 kvm 12.500 kvm

amfi os os ferdigstilt  2011 kjøpesenter 2.300 kvm 17.100 kvm 

 

vestkanten bergen under oppføring 2012 kjøpesenter 9.900 kvm 33.600 kvm

amfi moa  ålesund under oppføring 2012 kjøpesenter 5.700 kvm 63.400 kvm

sogningen storsenter sogndal under oppføring 2012 kjøpesenter 4.500 kvm 20.200 kvm

sørlandssenteret  kristiansand under oppføring 2013 kjøpesenter 33.300 kvm 98.700 kvm

mart’n senteret Elverum under oppføring 2013 kjøpesenter 6.800 kvm 21.300 kvm

Calmeyers gate 8b oslo under oppføring 2012 bolig/handel 24 leiligh. 24 leiligh.
 
prosjekter hvor konsernets totale investering er minimum 50 millioner kroner. 
utvidelse og totalt areal viser utleibart areal (ekskl. parkering og fellesareal).

1) trinn 1 ferdigstilt november 2011. trinn 2 endelig ferdigstilt i 2013.

størrE byggE- og utvIklIngsprosjEktEr

1)

1)
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stenersgata 2   
postboks 489 sentrum   
0105 oslo

tlf: 23 08 00 00 
faks: 23 08 01 00   

www.olt.no
E-post: firmapost@olavthon.no
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