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THON HOLDING AS

Thon Eiendomsdrift AS

Stormgård AS

Vettre Hotell Eiendom AS
(50 %)

Åsgårdstrand Hotell ANS
(50 %)

Thongård AS

Thon Ski AS

Thon Hotellbygg AS

Thon Bygg AS

Thon Netherlands
Holding BV

Hulstkamp Prop. BV

Thon Belgium SA

Scandia Hotel
Rotterdam BV

Hotel Bristol
Stephanie SA

Thon Sverige AB

Charlottenberg
Shoppingcenter AB

Orvelin Shoppingcenter
AB (55 %)

Töcksfors
Shoppingcenter AB

Hotell Bristol AS

Conrad Langaard AS

Investhon AS

Norsk Underholdningsspill AS

Norsk Pantelotteri
(60 %)

Ski Kinosenter AS

Unger Fabrikker AS

Follo Fjernvarme AS

Resthon AS

Time Park AS

Thon Hotels AS

Bergen Hotell og
Restaurantdrift AS

Cooly AS

Easy AS

Hotelthon AS

Mecca AS

Polar Hotell &
Restaurantdrift AS

Rainbow Hotels AS

Semb AS

 Øvrig virksomhet 

* Komplett oversikt fremkommer i regnskapsnote 1

Eiendom Hotell og Restaurant

Thon Stanhope
Hotel SA

Konsernstruktur 

• Thon holding konsernets drifTsinnTeKTer beløp seg til 4 894 
millioner kroner (4 635). 

• Konsernets resulTaT før sKaTT utgjorde 701 millioner 

kroner (833). 

• Konsernets BoKførTe egenKapiTal økte til 6 619 
millioner kroner (6.085), og egenKapiTalandelen var  

40 % (39). Verdijustert egenkapital vurderes å være vesentlig høyere.

• leieniVÅeT i eiendomsporteføljen pr. 01.01.13 var 1 750 
millioner kroner (1 660) og ledigheTen var på 1 %.

•  Thon hotels oppnådde "inntekt per tilgjengelig rom" (reVpar) på  

447 Kroner (464). 

• Konsernets liKVidiTeTsreserVe var ved årsskiftet 3 974 
millioner kroner (3 839).

forsidefoto: Carsten müller



Thon holding - ÅrsrapporT 2012

side 3

nøkkeltall

Beløp i NOK mill. kr. 2012 2011 2010

ResulTaT

leieinntekter (eksterne) 1 175 1 135 1 092

driftsinntekter 4 894 4 635 4 591

driftsresultat 994 1 150 1 171

netto rentekostnader 329 338 326

resultat før skatt 701 833 854

solIdITeT

Bokført egenkapital 6 619 6 085 5 493

Bokført egenkapitalandel 40 % 39 % 35 %

sum eiendeler 16 723 15 797 15 737

lIKvIdITeT

likviditetsreserver 1) 3 974 3 839 2 659

avdrag neste 12 mnd 1 101 1 631 619

Kontantstrøm drift 2) 932 1 017 973

netto rentebærende gjeld / Kontantstrøm drift 7,2 6,6 7,0

rentedekningsgrad 3) 4,1 4,3 4,5

FInansIeRIng

rentebærende gjeld (eks. aksjonærlån) 7 378 6 860 7 551

andel valutalån 29 % 30 % 26 %

løpetid lån (år) 4,0 4,7 6,0

rente pr. 31.12 (lån i nok) 5,2 % 5,0 % 4,7 %

rentesikring (over 1 år) 68 % 72 % 65 %

eIendom

netto investeringer 1 130 849 956

leieinntektsnivå 4) 1 750 1,660 1,610

ledighet 1 % 1 % 2 %

Bokført verdi eiendomsportefølje 14 094 13 459 12 898

implisitt brutto yield 12 % 12 % 12 %

HoTell 5)

hotellrom 10 434 10 054 9 986

revpar (inntekt pr. rom) 447 464 452

rompris 816 833 834

Belegg 55 % 56 % 54 %

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 driftsaktiviteter - endring i arbeidskapital
3) (driftsresultat + ordinære avskrivninger/nedskrivninger) / netto rentekostnader
4) inkludert andel av leieinntekter i tilknyttede selskap
5) Thon hotels
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Årsberetning 2012

i 2012 var veksten i norge relativt høy og de fleste områder av norsk 

økonomi utviklet seg positivt. Året sett under ett var markedet for 

næringseiendom positivt, mens det norske hotellmarkedet utviklet seg 

svakt. Thon holding hadde et tilfredsstillende år også i 2012, men økte 

vedlikeholds-kostnader og resultatnedgang for Thon hotels bidro til at 

konsernets resultat var lavere enn i fjor. 

Resultat- og balansesammendrag
Thon holding konsernets driftsinntekter utgjorde 
4.894 millioner kroner (4.635) og resultatet før 
skatt ble på 701 millioner kroner (833). 

Konsernets eiendeler hadde ved årsskiftet en 
bokført verdi på 16.723 millioner kroner (15.797). 
Bokført egenkapital var ved samme tidspunkt 6.619 
millioner kroner (6.085) og egenkapitalandelen var 
40% (39 %). 

eiendommenes leieinntekter indikerer en brutto 
avkastning (brutto yield) på bokførte verdier på 
12 % og verdijustert egenkapital vurderes derfor å 
være vesentlig høyere enn bokført egenkapital. 

driftsinntekter og kostnader 
Konsernets driftsinntekter i 2012 beløp seg til 
4.894 millioner kroner (4.635). Veksten fra 
foregående år forklares både av noe økte 
driftsinntekter i hotell- og eiendomsområdet samt 
høyere salgsinntekter fra boliger produsert for 
videresalg. 

samlede driftskostnader utgjorde 3.899 millioner 
kroner (3.484). Kostnader knyttet til vedlikehold og 
rehabilitering av eiendomsporteføljen utgjorde 330 
millioner kroner (257).

salgsinntekter fra boligprosjektene beløp seg til 213 
millioner kroner (70). produksjonkostnader på 
boliger for videresalg beløp seg til 169 millioner 
(39) og gir dermed nettogevinster ved salg av 
boliger på 44 millioner kroner (31). 

ordinære avskrivninger beløp seg til 316 millioner 
kroner (296), mens nedskrivninger utgjorde 50 
millioner kroner (0). på bakgrunn av nedjusterte 
forventninger til fremtidige energipriser, har 
konsernet valgt å foreta en nedskrivning av verdien 
på follo fjernvarmes anlegg. 

lønnskostnadene utgjorde 1.097 millioner kroner 
(1.006), og økte både som følge av betydelige 
tariffmessige lønnstillegg og en økning i antall 
årsverk. 

Konsernets driftsresultat i 2012 beløp seg dermed 
til 994 millioner kroner (1.150). 

Finansposter 
Konsernets netto finansposter (ekskl. resultat i 
tilknyttede selskap) er kostnadsført med 303 
millioner kroner (283). 

finanskostnadene viser en stabil utvikling fra 
foregående år, mens bortfall av aksjegevinster 
bidrar til nedgang i finansinntektene. 

i 2012 er det inntektsført netto valutagevinster på 
24 millioner kroner (21), mens det i 2012 ikke ble 
realisert aksjegevinster (17). 

resultat i tilknyttede selskaper beløp seg til 10 
millioner kroner (-35), og forklares i hovedsak av en 
betydelig resultatfremgang i et tilknyttet selskap. 

Kontantstrøm og likviditet
i 2012 var netto kontantstrøm fra driften 932 
millioner kroner (1.017), mens endring i arbeids-
kapitalen var -277 millioner kroner (413). samlet 
kontantstrøm fra driftsaktiviteter utgjorde dermed 
655 millioner (1.430). 

netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene var 
-1.163 millioner kroner (-950), mens finansierings-
aktivitetene bidro med 434 millioner kroner (-720). 
nettoeffekt av valutakursendringer var 17 millioner 
(108). 

i 2012 ble dermed likviditetsbeholdningen redusert 
med -57 millioner kroner (-132). 

Ved årsskiftet var konsernets likviditetsreserve 
3.974 millioner kroner (3.839), og besto av 
kortsiktige plasseringer på 399 millioner kroner 
(450) og ubenyttede langsiktige kredittrammer på 
3.575 millioner kroner (3.389). 
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Resultat- og balansesammendrag for Thon 
Holding as / disponering av morselskapets 
årsresultat
morselskapets driftsinntekter utgjorde 228 
millioner kroner (631), og resultat før skatt beløp 
seg til 5 millioner kroner (-42).

etter fradrag for beregnede skatter ble årsresultatet 
4 millioner kroner (-38), og styret foreslår at 
årsresultatet godskrives annen egenkapital. 

morselskapets eiendeler hadde ved årsskiftet en 
bokført verdi på 7.528 millioner kroner (7.386). 
Bokført egenkapital var ved samme tidspunkt 2.161 
millioner kroner (2.157), og egenkapitalandelen var 
29 % (29). morselskapets frie egenkapital. pr. 
31.12.12 utgjorde 1.408 millioner kroner (1.418). 

Forutsetning om fortsatt drift 
Thon holding konsernet er hovedsakelig engasjert 
innen eiendoms- og hotelldrift, men har også 
eierskap og engasjement innen flere ulike bransjer. 
Virksomheten drives primært i norge, men 
konsernet er også etablert i Belgia, nederland og 
sverige. 

Konsernet har en sterk finansiell stilling, en 
eiendomsportefølje av høy kvalitet og en sterk 
posisjon i det norske hotellmarkedet. Årsregn-
skapet er følgelig avlagt under forutsetning 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. 
31.12.2012. 

organisasjon og arbeidsmiljø
Thon holding konsernet er en arbeidsplass som 
praktiserer likestilling, og tolererer ikke noen form 
for diskriminering eller trakassering av med-
arbeidere. 

alle medarbeidere har krav på en lik og rettferdig 
behandling uavhengig av alder, etnisitet, funksjons-
nedsettelse, 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 2012 var det 2.732 årsverk 
(2.556) i Thon holding konsernet. antall årsverk 
fordelte seg med 2.343 i norge, 323 i Belgia, 26 i 
nederland og 40 i sverige. av konsernets ansatte 
er 52 % kvinner og 48 % menn. 

selskapets styre består av tre menn. sykefraværet i 
2012 utgjorde 5,6 % (5,7 %). 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 forurenser det ytre miljø bare i mindre 
grad. 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 Thon 
holding. 

det fokuseres på miljøvennlige tiltak for egen 
virksomhet og for leietakernes bruk av eiendom-
mer. eksempler på dette er energispareprogram for 
konsernets eiendommer og miljøvennlig avfalls-
håndtering. Konsernet har gjennomført omfattende 
energisparetiltak med støtte av enova som har gitt 
betydelige besparelser i energiforbruket.

som et element i konsernets målrettede arbeid 
med helse, miljø og sikkerhet (hms), er de fleste av 
konsernets hoteller og flere av kjøpesentrene 
"miljøfyrtårn-sertifisert”. dette innebærer at mange 
konkrete miljøtiltak iverksettes. eksempler på dette 
er avfallsreduksjon, miljøvennlig avfallshåndtering, 
innkjøpsfokus på miljøvennlige produkter, tilbud om 
økologisk mat på hotellene og betydelig energi-
sparing. 

Thon holding konsernet 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. 

Virksomhetene tilfredsstiller de krav som stilles 
med hensyn til å begrense forurensingen av det 
ytre miljø. 

virksomhetsområder 
Eiendomsområdet
eiendomsområdets samlede driftsinntekter (inkl. 
internt salg) i 2012 var 2.198 millioner kroner 
(1.939). 

økningen fra i fjor forklares både av økte 
leieinntekter og høyere inntekter fra bolig prosjekter 
under oppføring. 

Konsernets leieinntekter viste en økning på 40 mill 
fra foregående år til 1.175 mill (ekskl. konsern-
interne leieinntekter fra hotellvirksomheten). 
økningen forklares både av ferdigstilte eiendoms-
prosjekter og en generell leievekst i eiendoms-
porteføljen. 

salgsinntekter fra boligprosjekter utgjorde 213 
millioner kroner (70). 

Thon holdings eiendomsportefølje hadde ved 
årsskiftet et leieinntektsnivå på 1.750 millioner 
kroner (1.660). Ved årsskiftet var ledigheten 1 % (1). 

eiendomsporteføljen fordeles på følgende 
segmenter (målt etter leienivå): 
• 44 % handel
• 30 % hotell
• 17 % kontor
• 9 % boliger/diverse 
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Ferdigstilte eiendomsprosjekter

prosjekt sted segment utvidelse etter utvidelse

strømmen storsenter skedsmo Kjøpesenter 32.000 kvm. 67.000 kvm

Charlottenberg shoppingcenter eda Kjøpesenter 6.300 kvm 32.900 kvm

nordby shoppingcenter strömstad Kjøpesenter 9.700 kvm 81.700 kvm

Thon hotel eu Brussel hotell 405 rom 405 rom

Thon hotel eu Brussel Bolig 37 leiligheter 37 leiligheter

eiendomsprosjekter under oppføring

prosjekt sted segment Ferdigstillelse utvidelse etter utvidelse

Töcksfors shoppingcenter Årjäng Kjøpesenter 1h-2013 5.000 kvm 33.000 kvm

Karl Johans gate 6b oslo handel 1h-2013 2.500 kvm 2.500 kvm

Karl Johans gate 6b oslo Boliger 1h-2013 45 leiligheter 45 leiligheter

Thon hotel sandven norheimsund hotell 1h-2013 71 rom 103 rom 

eventyrtunet lørenskog Boliger 2h-2013 83 leiligheter 83 leiligheter

sagdalen park strømmen Boliger 2h-2013 73 leiligheter 73 leiligheter

Verkstedalléen 8 strømmen Boliger 1h-2014 33 leiligheter 33 leiligheter

leieinntektene kommer fra følgende geografiske 
områder: 
• 71 % oslo-regionen
• 8 % øvrig storby
• 4 % øvrige deler av norge
• 17 % utland

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

Kjøpesenter
i 2012 hadde konsernet 17 kjøpesenter i 
forvaltning. 7 sentre eies helt eller delvis av Thon 
holding konsernet, 8 eies helt eller delvis av olav 
Thon eiendomsselskap konsernet og 2 sentre eies 
av olav Thon. 

den samlede kjøpesenterporteføljen hadde i 2012 
en omsetning på 20,7 milliarder kroner (19,7) 
medregnet 9,6 milliarder kroner (9,3) i sentre som 
forvaltes for andre selskap i olav Thon gruppen. 

Konsernets eide sentre i norge hadde en 
omsetning på 5,2 milliarder (4,9). omsetnings-
tallene påvirkes positivt av at den store utvidelsen 
av strømmen storsenter ble ferdigstilt i oktober. 

i konsernets 3 kjøpesentre i sverige var samlet 
omsetning 6,5 milliarder svenske kroner (6,1). 

Hotellområdet
omsetningen i hotellområdet (inkl. internt salg) var 
2.719 millioner kroner (2.692). i omsetningstallet er 
driftsinntekter fra frittstående serveringsvirksom-
heter inkludert med 154 millioner kroner (162). 

omsetningen gjenspeiler den relativt svake 
markedsutviklingen i det norske hotellmarkedet, og 
veksten fra foregående år forklares i all hovedsak av 
åpningen av Thon hotel eu i Brüssel. 

Thon Hotels
Thon hotels er en landsdekkende hotellkjede med 
ca. 8.700 rom fordelt på 61 hoteller i norge.

hotellporteføljen består i hovedsak av sentralt 
beliggende byhoteller, og de fleste er oppført eller 
rehabilitert i løpet av de senere år. Thon hotels er 
en dominerende aktør i storbyregionene oslo og 
Bergen og har hovedfokus innen yrkesreisende. 

53 av hotellene drives av konsernet, mens 8 
opereres av eksterne franchisetakere. 

i tillegg til hotellene i norge har Thon hotels 1.750 
rom utenfor norge, fordelt på 5 hoteller og 3 
appartementshoteller i Brussel, ett i rotterdam og 
ett i sverige. 

Thon hotels norge hadde i 2012 en gjennomsnitt-
lig rompris på 830 kroner (844), mens beleggs-
prosenten falt til 54% (55). nøkkeltallet revpar 
sank dermed 3 % til 446 (461). den relativt svake 
utviklingen forklares blant annet av at Thon hotels 
har en dominerende posisjonen i oslo regionen 
som utviklet seg svakt i 2012. 

hotellvirksomheten i Brüssel økte omsetningen fra 
2011 med ca. 23%, som følge av at Thon hotel eu 
åpnet i april. 

i Brussel oppnådde Thon hotels en gjennomsnittlig 
rompris på 97 euro (96), mens beleggsprosenten 
falt til 62% (66). revpar i Brussel falt med 5 % til 
60 euro (63). 

nedgangen i revpar både i norge og i Brüssel 
medførte en resultatnedgang fra foregående år for 
Thon hotels. 

Restaurantdrift 
Thon holding konsernet eier og driver 10 
serveringssteder utenfor hotellene. samlet 
omsetning i 2012 var 154 millioner kroner (162). 
resultatvirksomheten viste samlet sett en 
tilfredsstillende utvikling. 
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Øvrige virksomhetsområder 
Bedriftene utenfor hovedvirksomhetene eiendoms- 
og hotellområdet inngår i området "øvrige 
virksomheter”. i 2012 var de samlede driftsinntekt-
ene i disse bedriftene 624 millioner kroner (647). 
den største virksomheten, unger fabrikker, hadde i 
2012 en omsetning på 427 millioner kroner (475), 
og et resultat før skatt på 11 millioner kroner (8). 

Investeringer 
Konsernets samlede netto investeringer i 2012 
beløp seg til 1.130 millioner kroner (849) og omfat-
ter i hovedsak investeringer i eiendomsprosjekter 
under oppføring og rehabilitering av eksisterende 
eiendomsportefølje. 

Finansielle forhold / finansiering 
et bærende element i konsernets finansielle strategi, 
er målsettingen om å opprettholde en solid 
finansiell posisjon med en høy egenkapitalandel og 
betydelige likviditetsreserver. 

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

Ved årsskiftet hadde konsernet en rentebærende 
gjeld på 7.568 millioner kroner (7.310), hvorav ca. 
3 % (6) var aksjonærlån. 

Konsernets eksterne gjeldsportefølje består av lang-
siktige kredittrammer etablert i nordiske banker, og 
lån opptatt direkte i det norske kapitalmarkedet. 

Tilgangen til finansiering i bank- og kapitalmarkedet 
vurderes fortsatt som svært god. 

i 2012 ble det inngått avtaler om 3 langsiktige 
obligasjonslån på totalt 1.550 millioner kroner , 
8 kort-siktige sertifikatlån på totalt 1.275 millioner 
kroner og det ble opptatt nye langsiktige banklån 
på 700 millioner kroner. 

Ved årsskiftet var samlede eksterne lån og 
kredittrammer på 10.953 millioner kroner (9.249). 
av dette var ubenyttede kredittrammer 3.575 
millioner kroner (3.389). 

det norske kapitalmarkedet blir en stadig viktigere 
finansieringskilde, og ved årsskiftet hadde konsernet 
utestående sertifikat- og obligasjonsgjeld på 1.775 
millioner kroner (1.565). 

Ved årsskiftet hadde konsernets gjeld en 
gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 4,0 år. 
15% av gjelden forfaller i 2013 og refinansieringsbe-
hovet vil i sin helhet kunne dekkes av eksisterende 
likviditetsreserver. 

Thon Holding konsernets risikofaktorer
Konsernets risikofaktorer kan deles inn i hoved-
gruppene: 
• markedsmessig risiko 
• finansiell risiko 
• operasjonell risiko 

markedsmessig risiko 
Konsernets største markedsmessige risiki er knyttet 
til utviklingen i det norske eiendoms- og hotell-
markedet, som igjen er tett knyttet til utviklingen i 
norsk økonomi. 

markedet for næringseiendom
i 2012 var veksten i norsk økonomi relativt høy og 
de fleste områder av norsk økonomi utviklet seg 
positivt. 

etterspørselen etter næringseiendom var høy, og 
transaksjonsvolumet i det norske eiendoms-
markedet var det høyeste siden 2006. 

2012 ble dermed nok et godt år for nærings-
eiendom i norge. 

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

ledigheten i kontormarkedet i oslo-området 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) 
økte med over 50% fra 2011, og det samlede 
transaksjonsvolumet på rundt 55 milliarder kroner 
er det høyeste siden 2006. 

prisene viste en økende tendens for de mest 
attraktive eiendommene.

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

Hotellmarkedet
etterspørselsen etter hotellrom i norge steg også i 
2012, og antall overnattinger økte med 3 % til 19,8 
millioner. samtidig ble også hotellkapitasiteten i 
norge utvidet, og antall hotellrom økte med 2 %. 

Både gjennomsnittlig rompris og gjennomsnitts-
belegget økte med 1% til h.h.v. 874 kroner, og 53 %. 

nøkkeltallet revpar økte også med 1% fra 
foregående år til 460 kroner. 

i oslo markedet var dog utviklingen negativ, og 
revpar falt i 2012 med 5% til 593 kroner.

hotellmarkedet deles inn i tre hovedsegmenter, 
med andel av totalmarkedet i 2012: 
• ferie- og fritidsmarkedet 48 % (49)
• individuelle yrkesreisende 38 % (38)
• Kurs- og konferansemarkedet 4 % (13)

segmentene hadde en noe ulik utvikling i 2012. 

forretningmarkedet, fordelt på segmentene 
”individuelle yrkesreisende” og ”kurs- og 
konferanse-reisende ” økte med hhv. 5 % og 2 %, 
mens det norske ”ferie- og fritidsmarkedet” økte 
med 2 % fra foregående år. 
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hotellmarkedet i Brüssel utviklet seg stabilt i 2012, 
og gjennomsnittlige rompris var 108 euro (109). 
gjennomsnittsbelegget var 67% (67) slik at revpar 
for hotellene i Brussel samlet utgjorde 73 euro 
(74). 

Konsernets markedsrisiko
Eiendomsområdet
risikoen knyttet til eiendomsporteføljen henger i 
hovedsak sammen med at lavere leiepriser i 
markedet og/eller økt ledighet i eiendoms-
porteføljen vil bidra til nedgang i leieinntektene. 

44 % av konsernets leieinntekter kommer fra 
ledende kjøpesentre og sentrale handelseiendom-
mer i norge samt kjøpesentre i sverige, primært 
rettet mot grensehandel. en betydelig del av 
leietakerne er internasjonale og nasjonale kjeder 
innenfor detaljhandel, og leiekontraktene har en 
balansert forfallsstruktur. 

Veksten i privatkonsumet i norge var i 2012 
fortsatt relativt lav, men det forventes fortsatt vekst 
i privatkonsumet i tiden fremover. rammebetingel-
sene for konsernets kjøpesenter- og sentrale 
handelseiendommer vurderes derfor som positive. 

30 % av leieinntektene kommer fra hotelleiendom-
mer, som i all hovedsak er utleid på langsiktige 
leiekontrakter til Thon hotels, konsernets egen 
hotellkjede. leiekontraktene med Thon hotels er 
omsetningsbaserte, slik at en stabil hotellomsetning 
vil medføre stabile leieinntekter innenfor dette 
eiendomssegmentet. risikoen for en vesentlig økt 
ledighet i porteføljen av hotelleiendommer, 
vurderes som svært lav. markedsrisikoen i 
hotellmarkedet er omtalt i senere avsnitt. 

26 % av leieinntektene kommer fra nærings-
eiendommer i oslo området, hvorav kontor-
eiendommer utgør den størte andelen. eiendom-
mene er utleid til et stort antall leietakere fra ulike 
bransjer, og leiekontraktene har også i dette 
segmentet en balansert forfallstruktur. 

risikoen for vesentlig økt ledighet og store 
inntektsfall i denne del av eiendomsporteføljen 
vurderes som moderat. 

Hotellområdet. 
som en stor aktør er Thon hotels påvirket av 
utviklingen i det norske hotellmarkedet. 

etterspørselen etter hotellrom er tett knyttet opp 
mot de generelle økonomiske konjunkturene og 
konkurransesituasjonen i markedet. Konkurranse-
situasjonen i markedet henger også sammen med 
tilbudet av ny hotellkapasitet. 

Veksten i norsk økonomi er fortsatt høy, men 
avtakende. utviklingen i norsk og internasjonal 
økonomi er fortsatt usikker, og det er de siste 
årene tilført betydelig ny kapasitet til det norske 
hotellmarkedet. det forventes derfor et krevende 
hotellmarked i norge i tiden fremover. 

på bakgrunn av vedvarende usikkerhet i eurosonen, 
forventes hotellmarkedet i Brüssel å være relativt 
svakt også i tiden fremover.

Finansiell risiko
den største finansielle risiko for Thon holding er 
knyttet til konsernets tilgang til og prisen på 
finansiering i bank- og kapitalmarkedet. 

prisen på finansiering avhenger av de kort- og 
langsiktige markedsrentene og den spesifikke 
kredittmarginen som konsernet må betale i 
markedet. Kredittmarginene er knyttet opp mot 
konsernets kredittverdighet og tilbud av og 
etterspørsel etter kreditter. 

Renteutviklingen 
Både de kort- og langsiktige markedsrentene falt 
betydelig i 2012. den kortsiktige markedsrenten  
(3 mnd. niBor) falt til 1,83% (2,89), mens den 
langsiktige markedsrenten (10 års swap) falt til 
3,13% (3,54). 

Kredittmarkedet
indikert kredittmargin for Thon holdings 5 års 
obligasjonslån økte til ca. 1,60% (1,50), mens 
kredittmarginen for sertifikatlån med 12 måneders 
løpetid ble økt til ca. 0,40% (0,10). 
 
Konsernets finansielle risiko kan deles i: 
• likviditetsrisiko
• rente- og valutarisiko 
• Kredittrisiko

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

risikoen dempes ved å ha store tilgjengelige 
likviditetsreserver, en moderat belåningsgrad og 
langsiktige låneavtaler og ved å anvende ulike 
finansieringskilder og -markeder. 

Ved årsskiftet var konsernets likviditetsreserve 
3.974 millioner kroner (3.575), og besto av 
kortsiktige plasseringer på 399 millioner kroner 
(450) og ubenyttede kredittrammer på 3.575 
millioner kroner (3.389). 

risikoen knyttet til refinansiering av de kortsiktige 
sertifikatlånene utstedt i kapitalmarkedet er 
dempet ved at det er etablert langsiktige 
kredittrammer i bankmarkedet som konsernet kan 
benytte dersom sertifikatmarkedet ikke skulle 
fungere tilfredsstillende. 

Konsernets rentebærende gjeld på 7.378 millioner 
kroner (6.860) hadde ved årsskiftet følgende 
avdragsprofil: 
• avdrag i 2013: 15 % (24) 
• avdrag mellom 2014 og 2017: 71 % (24) 
• avdrag i 2018 eller senere:  14 % (52) 

gjeldsporteføljen hadde en gjennomsnittlig 
gjenværende løpetid på 4,0 år (4,7). 15% av gjelden 
forfaller innen 1 år, og refinansieringsbehovet vil 
kunne dekkes av eksisterende likviditetsreserver. 

Konsernets ubenyttede kredittammer har følgende 
forfallsstruktur : 
• forfall i 2013:  3 %
• forfall mellom 2014 og 2017: 67 %
• forfall i 2018 eller senere:  30 % 
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Rente- og valutarisiko 
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 resultateffekten av 
renteendringer i det kortsiktige rentemarkedet ved 
å ha en andel langsiktig rentebinding. 

Ved årsskiftet hadde konsernet følgende 
renteforfallstruktur : 
• forfall i 2013: 32 % (28) 
• forfall i 2014-2017: 2 % (21) 
• forfall i 2018 eller senere: 66 % (51) 

andelen rentebinding lenger enn 1 år utgjorde ved 
årsskiftet 68 % (72), og gjennomsnittlig rente-
binding var på 6,2 år (6,4). 

Ved årsskiftet var konsernets gjennomsnittsrente 
(inkl. kredittmargin) 4,7 % (4,6). 

en endring i det kortsiktige rentenivået med ett 
prosentpoeng, antas å medføre en endring av 
konsernets gjennomsnittsrente med ca. 0,3 
prosentpoeng i løpet av 3-6 måneder. en slik 
renteøkning vil medføre en økning av de årlige 
finanskostnadene med ca. 20-25 millioner kroner. 

Konsernets gjeldsportefølje på 7.378 millioner 
kroner er fordelt på følgende valutaer : 

• norske kroner
 71 %, med snittrente på 5,2 % (5,1)
• svenske kroner
 18 %, med snittrente på 4,6 % (4,1)
• euro 
 11 %, med snittrente på 1,9 % (2,7)

Thon holding har økonomisk risiko knyttet til 
valutakursutviklingen i de land konsernet har 
aktiviteter, ved at både resultatet og egenkapitalen 
påvirkes av valutakursen mellom norske kroner og 
den lokale valutaen. 

den utenlandske virksomheten drives gjennom 
datterselskap opprettet i de aktuelle landene. 
fremmedkapitalfinansieringen foretas i lokal valuta, 
mens valutaeksponering knyttet til egenkapitalen i 
datterselskapene sikres ved hjelp av valutasikrings-
instrumenter. 

Kredittrisiko 
Konsernets kredittrisiko relaterer seg i hovedsak 
om risikoen for å bli påført tap som følge av at 
leietakerne ikke betaler den avtalte leie eller at 
hotellkundene ikke betaler sine forpliktelser. 

eiendommene er utleid til et stort antall leietakere 
fra ulike bransjer, og det er etablert gode rutiner i 
forbindelse med oppfølging av kundefordringer. 

Konsernet har de senere år hatt relativt lave tap på 
krav.

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 fortsatt på et 
relativt lavt nivå, og det er en vedvarende 
usikkerhet knyttet til fremtidig vekst. 

de fleste områder av norsk økonomi utvikler seg 
positivt, men veksten i norsk økonomi er nå 
avtakende. usikkerheten i internasjonal økonomi 
bidrar til at norges Bank opprettholder renten på 
1,50 %. 

det forventes fortsatt vekst i privatkonsumet i 
norge i tiden fremover, og rammebetingelsene for 
konsernets kjøpesentre og sentralt plasserte 
handelseiendommer vurderes derfor som positive. 

ledigheten i kontormarkedet er svakt fallende og 
leieprisene viser en stabil vekst eller svakt økende 
tendens. Kontorleiemarkedet vurderes som 
konjunkturfølsomt, og med en fortsatt tilfreds-
stillende utvikling i norsk økonomi antas det at den 
positive utviklingen opprettholdes fremover. 

som følge av av den makroøkonomiske usikker-
heten forventes et relativt svakt hotellmarked både 
i norge og Brussel i tiden fremover. Thon hotels 
vurderes dog på bakgrunn av den solide markeds-
posisjonen og den attraktive hotellporteføljen, å ha 
gode muligheter for å skape gode resultater også i 
tiden fremover. 

alt i alt vurderes konsernets solide markeds-
posisjon i eiendoms- og hotellmarkedet og den 
sterke finansielle posisjon å bidra til fortsatt gode 
resultater i tiden fremover. 

oslo, 23. april 2013

 olav Thon  dag Tangevald-Jensen øystein Trøseid
 Styrets formann Styremedlem/adm.direktør Styremedlem
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Resultatregnskap

THon HoldIng as THon HoldIng KonseRn

 Beløp i 1 000 kr note 2012 2011 2012 2011

leieinntekter  2 409  412 936  1 174 607  1 135 013 

losjiinntekter  -  -  1 598 852  1 562 688 

Varesalg  8 095  11 548  1 440 238  1 426 743 

øvrige driftsinntekter 2, 5  217 624  206 034  679 982  510 216 

driftsinntekter  228 128  630 518  4 893 679  4 634 660 

Varekostnader 9  -2 442  -1 795  -655 892  -675 636

lønnskostnader 3  -120 030  -109 181  -1 096 938  -1 005 978

ordinære avskrivninger 7  -9 968  -8 605  -316 485  -296 164

nedskrivninger 7  -  -  -50 000  - 

øvrige driftskostnader 3,4,5  -84 114  -484 730  -1 780 036  -1 506 610

driftskostnader  -216 554  -604 311  -3 899 352  -3 484 388

driftsresultat  11 574  26 207  994 327  1 150 272 

andel resultat i tilknyttede selskaper 0 0 10 110 -34 727

finansinntekter 6 418 045 398 581 61 188 79 334

finanskostnader 6 -424 635 -466 702 -364 203 -362 320

netto finansposter -6 590 -68 121 -292 905 -317 713

Resultat før skattekostnad  4 984  -41 913  701 422  832 559 

skattekostnader 15  -1 034  4 363  -188 113  -214 433

Årsresultat  3 950  -37 551  513 309  618 126 

majoritetens andel av resultatet 17 0 0  457 541  569 188 

minoritetens andel av resultatet 17 0 0  55 768  48 938 

disponering av overskudd:   

Konsernbidrag 0 0

overført annen egenkapital  3 950  -37 551

 3 950  -37 551
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Balanse pr. 31.12

oslo, 23. april 2013

 olav Thon  dag Tangevald-Jensen øystein Trøseid
 Styrets formann Styremedlem/adm.direktør Styremedlem

THon HoldIng as THon HoldIng KonseRn

 Beløp i 1 000 kr note 2012 2011 2012 2011

eIendeleR

immaterielle eiendeler 7  1 161  2 466  19 619  13 021 

utsatt skattefordel 15  -  -  64 894  61 322 

Varige driftsmidler 7  23 499  22 684  14 692 313  14 028 440 

investeringer i datterselskap 1  3 000 584  3 000 584  0  0 

andre finansielle anleggsmidler 8  191 048  185 589  452 396  391 552 

sum anleggsmidler  3 216 293  3 211 323  15 229 221  14 494 334 

Varer 9  196  195  125 439  140 998 

fordringer 5,10,14  4 298 803  4 110 558  1 027 868  765 106 

investeringer 11  6  7  42 215  42 232 

Bankinnskudd, kontanter o.l.  12 398  63 628  297 776  354 354 

omløpsmidler  4 311 402  4 174 389  1 493 298  1 302 688 

sum eiendeler  7 527 696  7 385 712  16 722 519  15 797 023 

egenKapITal og gjeld

aksjekapital 16, 17  300 125  300 125  300 125  300 125 

annen innskutt egenkapital  850  850  -  - 

annen egnekapital 17  1 859 597  1 855 647  5 730 027  5 248 705 

minoritetsintresser 17 0 0  588 511  536 306 

sum egenkapital 17  2 160 572  2 156 622  6 618 662  6 085 136 

utsatt skatt 15  2 213  1 181  749 714  681 012 

avsetning for forpliktelser  2 213  1 181  749 714  681 012 

langsiktig gjeld 12,18  4 050 000  3 665 000  6 364 280  5 869 910 

Kortsiktig gjeld 13,14,15  1 314 910  1 562 909  2 989 863  3 160 966 

sum gjeld  5 367 123  5 229 090  10 103 857  9 711 888 

sum egenkapital og gjeld  7 527 696  7 385 712  16 722 519  15 797 023 
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Kontantstrømanalyse

THon HoldIng as THon HoldIng KonseRn

Beløp i 1 000 kr 2012 2011 2012 2011

KonTanTsTRøm FRa dRIFTsaKTIvITeTeR

Årets resultat før skatt  4 984  -41 913  701 422  832 560 

Betalte skatter  -261  -4  -127 797  -157 220 

andel resultat fra tilknyttede selskap  -10 110  34 727 

endring i pensjonsmidler  -3 575  -11 156 

salgstap/(-gevinst) langsiktige eiendeler  -200  -29 665  5 619  22 102 

avskrivninger av anleggsmidler  9 968  8 605  316 485  296 164 

nedskrivninger av anleggsmidler  67 000  50 000  - 

endring i varelager  -1  37  15 559  -24 587 

endring i kundefordringer  -142  -2 984  -10 967  -2 853 

endring i leverandørgjeld  569  -68 804  -77 945  90 009 

endring i andre tidsavgrensninger  -93 549  -68 654  -204 080  350 673 

netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter (a)  -78 631  -136 382  654 611  1 430 420 

KonTanTsTRøm FRa InvesTeRIngsaKTIvITeTeR

utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  -9 521  -13 603  -1 135 428  -866 761 

netto utbetaling ved kjøp av datterselskaper og felleskontrollert virksomhet  -  -27 485 

innbetaling ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  242  295  6 083  17 337 

netto innbetaling ved salg av datterselskaper og fellekontrollerte virksomheter  -  - 

netto kontantstrøm fra andre investeringer  -172 753  1 487 744  -33 170  -73 251 

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B)  -182 032  1 474 436  -1 162 514  -950 161 

KonTanTsTRøm FRa FInansIeRIngsaKTIvITeTeR

opptak av ny rentebærende gjeld  2 253 614  1 400 000  1 575 594  1 627 476 

nedbetaling av rentebærende gjeld  -2 077 381  -2 150 000  -1 145 476  -2 356 680 

utbetaling ved økning i eierinteresse i datterselskap  -  - 

utbetalt utbytte  -  - 

nettoeffekt av andre kapitalendringer  33 200  -771 490 4 088  8 856 

netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C)  209 433  -1 521 490  434 206  -720 348 

nettoeffekter av valutakursendringer (d)  -  -  17 122  108 438 

netto endring i kontantstrøm (a+B+C+d)  -51 231  -183 436  -56 576  -131 651 

Kontanter og ekvivalenter 01.01  63 629  247 065  354 354  486 005 

Kontanter og ekvivalenter 31.12  12 398  63 629  297 776  354 354 

ubenyttet del av kassekreditt og andre trekkrettigheter  3 625 000  3 250 000  3 625 000  3 439 000 
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noter

Konsoliderings- og klassifiseringsprinsipper
i konsernregnskapet er investeringer i 
datterselskaper og felleskontrollerte selskaper 
konsolidert brutto etter oppkjøpsmetoden, 
hvilket innebærer at kostpris for aksjene og 
andelene er eliminert mot konsernets andel 
av selskapenes egenkapital på ervervstids-
punktet. merpris i forhold til konsernets andel 
av selskapenes egenkapital samt minoritetens 
beregnede andel av merverdien, er henført til 
respektive eiendeler og avskrevet etter 
samme avskrivningsplan som disse. merverdi 
utover identifiserbare eiendeler er oppført for 
majoritetens andel som goodwill, og avskrives 
over maksimalt 5 år.

investeringer i felleskontrollerte selskaper 
(joint ventures) er inkludert med forholds-
messige andeler av eiendeler, gjeld, inntekter 
og kostnader (bruttometoden).

investeringer i tilknyttede selskaper er 
balanseført netto etter egenkapitalmetoden 
som finansielle anleggsmidler. merpris i forhold 
til konsernets andel av selskapenes egenkapital 
er avskrevet etter samme avskrivningsplan 
som de underliggende eiendeler og avskriv-
ningsbeløpene er fratrukket konsernets andel 
av respektive selskapers resultat. andel av 
nettoresultatet etter skatt er tillagt eien-
delenes balanseførte nettoverdi. i morselskap-
ets regnskap er ovennevnte investeringer 
balanseført netto etter kostmetoden som 
finansielle anleggsmidler.

Ved fusjon av selskap med samme 
virksomhet og som har tilhørt konsernet over 
tid, er det lagt til grunn kontinuitet, dvs. 
videreføring av de balanseførte verdier i det 
innfusjonerte selskap. for selskaper som er 
både ervervet og fusjonert i regnskapsåret 
eller det påfølgende år er konsolideringen 
gjennomført etter oppkjøpsmetoden, dvs. 
betalt merpris utover selskapenes egenkapital 
på ervervstidspunktet er tillagt balanseført 
verdi av underliggende eiendeler.

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
Konsernets eiendommer er bokført til det 
laveste av antatt markedsverdi og nedskrevet 
verdi iht. en avskrivningsplan etter bedrifts-
økonomiske prinsipper. Konsernets over-
ordnede målsetting er knyttet til verdi-
utviklingen for konsernets eiendomsportefølje 
som helhet. Konsernet 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 eiendomsmassen 
følgelig ansett som en vurderingsenhet og 
 vurdert samlet iht. porteføljeprinsippet  
(note 7). 

aksjer og øvrige anleggsmidler balanse-
føres til kostpris med individuell nedskrivning 
når det oppstår et varig verdifall. 

fordringer vurderes til pålydende med 
fradrag for avsetning til dekning av påregnelige 
tap. 

i varehandelen er kurante varer verdsatt til 
netto utsalgspris redusert med kalkulert 
brutto fortjeneste, ukurante varer er verdsatt 
til forventet realisasjonsverdi. i konsernets 
industriselskap er kurante varer (råvarer og 
ferdigvarer) verdsatt til anskaffelseskost 
respektive tilvirkningskost, mens ukurante 
varer er verdsatt til ansaffelseskost da disse 
kan gjenbrukes i produksjon. i øvrige 
virksomheter er varebeholdningen verdsatt til 
anskaffelseskost, og andelen av ukurante varer 
antas å være ubetydelig.

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.

nåverdien av konsernets pensjons-
forpliktelser er ført som langsiktig gjeld i 
balansen. det er benyttet diskonteringssats 4,2 
% 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 kostnadssammen-
stilling samlet for konsernets eiendoms-
portefølje.

leieinntekter inntektsføres i takt med 
utleieperioden og salg av varer og tjenester 
inntektsføres på leveringstidspunktet.
renteinntekter resultatføres i den periode de 
gjelder.

Ved konsolidering av de utenlandske 
datterselskapene, omregnes resultat-
regnskapet etter gjennomsnittskurs for året. 
Balansen omregnes til kursen på balanse dagen. 
Valutadifferanser knyttet til resultat og balanse 
er ført direkte mot egenkapitalen (note 17) 

for boliger og andre arbeider på bygg eller 
anlegg som oppføres for salg, foretas det en 
løpende resultatføring for solgte andeler i takt 
med ferdigstillelse når ferdigstillelsesgraden 
minimum utgjør 20 %. for disse andeler 
resultatføres inntekter og kostnader brutto, 

mens påløpte kostnader for ikke solgte 
andeler balanseføres som varer. opptjent 
inntekt som ikke er betalt, regnskapsføres som 
kundefordring. eventuelle estimerte tap på 
solgte og usolgte prosjekter tapsføres straks 
tapet vurderes inntruffet. 

Finansiell risikostyring
Konsernets 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 finans-
avdeling. et viktig element i konsernets 
finansielle strategi er målsettingen om å 
opprettholde en solid finansiell posisjon med 
høy egenkapitalandel og betydelige likviditets-
reserver som bærende elementer.

Kredittrisiko
Konsernets kredittrisiko relaterer seg i 
hovedsak til risikoen for at konsernet blir 
påført tap som følge av at leietakere/kunder 
ikke betaler avtalt leie/forpliktelse. Konsernets 
eiendommer er leid ut til et stort antall 
leietakere fra ulike bransjer. Thon holding 
konsernet vurderes å ha solide leietakere i 
tillegg til at både betalings- og sikkerhets-
prosedyrene 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 fastsatt 
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 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 rentereguleringsprofil til 
renteforventninger og til definerte målsetnin-
ger for renterisiko. for å redusere resultat-
effekten 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 renteregulering balanseres.
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note 1 – datterselskap/konsernselskaper

datterselskaper ervervsår Forretningskontor eierandel/stemmerett selskapets resultat selskapets egenkapital

Bergen hotell & restaurantdrift as 1985 oslo 100 % 15 700 17 288

Blålyng as 1984 oslo 100 % -25 208 91 172

Bogstadveien 20 ans 1991 oslo 100 % 15 898 127 377

Boutique 31 as 1985 oslo 100 % -2 084 7 521

Charlottenberg shopping Center aB 2004 sverige 100 % 14 205 25 907

Conrad langaard as 1985 oslo 100 % 5 255 28 003

Cooly as 1995 oslo 100 % 9 046 32 194

dronningensgt. 21 ans 1991 oslo 100 % 7 347 41 796

easy as 1984 oslo 100 % 5 593 4 791

fastighets aB 2010 sverige 100 % 11 538

follo fjernvarme as 2005 oslo 100 % -45 620 55 217

hallingdal hotelldrift as 2009 oslo 100 % -13 517 234

hausmannskvartalet eiendom as 2004 oslo 100 % 8 722 75 161

hotel Bristol as 1978 oslo 100 % -1 966 34 793

hotel Bristol stephanie sa 1995 Belgia 100 % 17 887 515 128

hotelthon as 1993 oslo 100 % 4 678 3 653

hulstkamp properties BV 1987 nederland 100 % 1 877 18 873

investhon as 1986 oslo 100 % 15 240 359 458

Kaffestugan Tøcksfors hB 2004 sverige 100 % 85 787

Ks as phønix invest 2005 oslo 100 % 133 8 488

mecca as 1985 oslo 100 % -26 354 8 182

nordby Køpcenter aB 2007 sverige 55 % 4 523 39 590

norsk pantlotteri as 2011 oslo 60 % -2 858 23 644

norsk underholdningsspill as 1996 oslo 100 % 1 653 36 828

olav Thon eiendom sør as 2007 Kristiansand 53 % -2 130 8 854

orvelin shoppingcenter aB 2004 sverige 55 % -255 59 570

polar hotell & restaurantdrift as 1984 oslo 100 % 31 2 453

rainbow hotels as 1991 oslo 100 % 1 018 16 778

resthon as 1984 oslo 100 % 858 5 408

scandia hotel rotterdam BV 1987 nederland 100 % 3 993 54 715

semb as 1996 oslo 100 % -1 746 14 457

sinsenterrasse 2/4 as 1992 oslo 100 % 1 608 16 133

skarvet as 1998 oslo 100 % 2 870 11 046

ski Kinosenter as 2003 oslo 90 % 2 951 1 623

stormgård as 1989 oslo 100 % 99 510 857 284

Thon Belgium sa 1988 Belgia 100 % -20 821 164 326

Thon Bygg as 1984 oslo 100 % 1 320 18 046

Thon eiendomsdrift as 1985 oslo 100 % 7 098 3 643 467

Thon gardemoen as 2006 oslo 100 % -2 061 3 712

Thon hotellbygg as 1990 oslo 100 % 151 708 2 988 693

Thon hotel nordlys as 2004 oslo 100 % -552 4 453

Thon hotels as 2005 oslo 100 % 3 986 96 338

Thon hotels aB 2007 sverige 100 % -5 855 809

Thon netherlands holdings BV 1994 nederland 100 % 21 603 545 461

Thon ski as 1993 oslo 100 % 84 895 604 337

Thon stanhope hotel sa 1995 Belgia 100 % 6 755 326 506

Thon sverige aB 2004 sverige 100 % -2 157 8 770

Thongård as 1988 oslo 100 % 136 584 1 381 441

Time park as 2007 oslo 100 % 268 2 049
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Torval as 1997 oslo 100 % -6 492 9 771

Tøcksfors shopping Center aB 2004 sverige 100 % 4 508 24 171

unger fabrikker as 1991 fredrikstad 100 % 7 858 117 007

Vats as 2007 oslo 100 % 55 405 294 415

Vestre strandgate 36 ans 2008 Kristiansand 52 % 487 26 548

Vica alta hotell as 2008 alta 100 % -797 2 358

Vidda as 2004 oslo 100 % -2 409 9 563

West park as 2012 oslo 100 % 41 226

Ämte fastighetsaktiebolag aB 2006 sverige 100 % 3 780 8 296

Ål appartementshotell ans 1998 oslo 100 % -1 725 21 395

Felleskontrollerte selskaper ervervsår Forretningskontor eierandel/stemmerett selskapets resultat selskapets egenkapital

Bystasjonen Bingo as 2008 Bergen 50 % -245 521

linne hotell as 2007 oslo 50 % -4 369 -1 180

moloveien Brygge as 1998 oslo 50 % -132 21 368

morast fastighet aB 2012 sverige 50 % 211 382

statsråd mathisens vei 8 as 2010 oslo 50 % 1 772 7 722

statsråd mathisens vei 10 as 2010 oslo 50 % 1 119 6 270

storsenter Bingodrift as 2005 oslo 50 % 1 061 1 038

Vestheimgaten 4B as 2005 oslo 50 % 1 484 735

Vettre hotelldrift as 2000 lysaker 50 % -2 613 -1 139

Vettre hotell eiendom as 2000 oslo 50 % -6 915 21 446

Youngstorget 3 as 1997 oslo 50 % -317 9 794

Åsgårdstrand hotell ans 3 as 2005 oslo 50 % -348 -12 024

Tilknyttede selskap ervervsår Forretningskontor eierandel/stemmerett selskapets resultat selskapets egenkapital

angvik investor as 2004 molde 25 % -6 129 186 583

angvik areal as 2012 gjemnes 20 % -340 29 645

Berlin property invest as 2007 oslo 23 % -4 685 38 090

Bodø sentrum as 2006 Bodø 25 % 0 30 097

Kristiania Byggeselskap 2005 oslo 21 % 38 771 10 364

marcus Thranes gt. 13 as 1986 oslo 45 % 0 857

rygge sivile lufthavn as 2006 rygge 40 % 5 734 138 792

sameiet Karl Johans gt. 2 1999 oslo 43 % 5 484 2 665

stockflethsgate 58 as 2005 oslo 31 % 2 407 3 838

Youngstorget parkeringshus as 2006 oslo 21 % 1 107

nordlysattraksjon as 2011 alta 20 % -130 364

note 2 – øvrige driftsinntekter
 morselskapet  Konsernet

2012 2011 2012 2011

salgsinntekter boligprosjekter 0 0 213 370 70 317

administrasjonshonorar 201 235 188 119 66 915 65 469

felleskostnader, viderebelastet leietaker 2 835 2 835 167 666 175 749

gevinst ved avgang anleggsmidler 200 102 4 111 8 540

andre driftsinntekter 13 355 14 979 227 921 190 142

sum 217 624 206 034 679 982 510 216
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note 3 – lønnskostnader, godtgjørelser mv.
 morselskapet  Konsernet

2012 2011 2012 2011

lønninger 101 749 90 847 910 471 838 746

arbeidsgiveravgift 15 274 13 662 156 520 140 042

pensjonskostnader 2 995 2 359 22 278 15 897

andre ytelser 2 079 2 313 18 564 21 099

Viderefakturerte personalkostnader -2 067 - -10 895 -9 807

sum 120 030 109 181 1 096 938 1 005 978

antall årsverk i selskapet: 180

antall årsverk i konsernet: 2.732

Ytelser til ledende personer:

adm.dir. styret

lønn 1 575 70

annen godtgjørelse 234

det foreligger ikke avtaler vedrørende kompensasjon ved fratreden eller avtaler utover ordinær oTp vedrørende pensjon for administrerende direktør, styre-
formann eller styremedlemmer.

det foreligger for selskapet ingen form for bonusavtaler, aksjeopsjonsordninger eller incentivavtaler.

samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte i selskapet utgjør kr. 0..

Revisjonshonorar/-tjenester for året 2012 morselskapet Konsernet

lovpålagt revisjon 93 5 077

andre attestasjonstjenester - 97

skatterådgivning - 94

andre tjenester utenfor revisjonen 36 307

sum 129 5 575

morselskapet og konsernets norske selskaper som har ansatte er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
selskapenes pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov..

morselskapet Konsernet

pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser: 2012 2011 2012 2011

utbetalte pensjoner/oTp premie/afp premie 2 995 2 359 25 293 20 917

endring i pensjonsforpliktelser - - -3 014 -5 020

netto pensjonskostnader 2 995 2 359 22 278 15 897

Konsernet har uforsikrede pensjonsforpliktelser for 1 person pr 31.12.2012. 
pensjonsavtalen er effektiv og har følgelig løpende årlige utbetalinger. 
Konsernet har forsikrede pensjonsforpliktelser (kollektiv pensjon) for 2 av sine datterselskap som omfatter totalt 119 personer. 
Beregningen av pensjonsforpliktelsene er basert på 4,2 % diskonteringsrente og 0,0 % reguleringssats av årlige pensjoner..

morselskapet Konsernet

pensjonsforpliktelser 2012 2011 2012 2011

uforsikrede pensjonsforpliktelser - - 4 378 6 592

forsikrede pensjonsmidler - - -8 277 -6 916

sum 0 0 -3 899 -324

Konsernets forsikringsordninger er overfinansiert. overfinansieringen er vurdert og det er i regnskapsføringen forutsatt at deler av overfinansieringen kan 
benyttes.
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note 4 – øvrige driftskostnader
morselskapet Konsernet

2012 2011 2012 2011

Vedlikeholdskostnader 3 456 3 074 330 196 256 501

felleskostnader (viderebelastet leietaker) 2 835 2 835 167 666 175 749

felleskostnader (utleiers andel) - - 28 921 33 914

leiekostnader 12 256 436 771 171 461 142 945

Tap ved avgang av varige driftsmidler - 5 9 730 30 642

andre driftskostnader 65 566 42 045 1 072 063 866 858

sum 84 114 484 730 1 780 036 1 506 610

note 5 – langsiktige tilvirkningskontrakter
morselskapet Konsernet

2012 2011 2012 2011

inntektsført på løpende prosjekter - - 213 370 70 317

Kostnader på igangværende prosjekter - - 169 478 39 250

netto resultat på igangværende prosjekter - - 43 891 31 066

opptjente ikke fakturerte inntekter inkl. kundefordr. - - 241 172 27 233

forskuddsfakturert produksjon inkl. kundefordr. - -

Balanseførte tilvirkningskostnader som vare - - 28 029 15 287

note 6 – Finansinntekter & -kostnader
morselskapet Konsernet

2012 2011 2012 2011

Finansinntekter

renter fra konsernselskaper 306 416 279 335 - -

Konsernbidrag 44 400 33 200 - -

andre renteinntekter 519 770 8 615 14 001

Valutagevinster 64 957 42 283 23 688 21 429

andre finansinntekter 1 752 13 429 28 873 24 173

gevinst ved avhendelse verdipapirer - 29 564 12 19 730

sum 418 045 398 581 61 188 79 334

Finanskostnader

Tap ved avhendelse verdipapirer - - - -2 543

Verdiendring av finansielle anleggsmidler -1 -67 002 -2 -2

renter til konsernselskaper -129 023 -95 959 - -

andre rentekostnader -279 534 -280 953 -337 182 -351 580

Valutatap -8 508 -16 138 - -

andre finanskostnader -7 569 -6 650 -27 018 -8 195

sum -424 635 -466 701 -364 203 -362 320
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note 7 – varige driftsmidler
morselskapet varige driftsmidler

Fast eiendom løsøre Rettigheter sum

anskaffelseskost pr 01.01 176 90 546 5 216 95 938

- herav balanseførte lånekostnader -

Tilgang - 9 521 - 9 521

- herav balanseførte lånekostnader -

avgang - -1 219 - -1 219

anskaffelseskost pr 31.12 176 98 848 5 216 104 240

akkumulerte avskrivninger pr 31.12 0 -75 524 -4 055 -79 579

Balanseført verdi pr 31.12 176 23 323 1 161 24 661

Årets avskrivninger 0 8 664 1 305 9 968

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 12 232 24 12 256

Konsernet varige driftsmidler Immatrielle eiendeler

Fast eiendom løsøre sum goodwill Rettigheter sum

anskaffelseskost pr 01.01 15 228 400 1 780 092 17 008 492 21 335 17 291 38 627

- herav balanseførte lånekostnader 228 552

Tilgang 928 840 197 688 1 126 529 -474 9 373 8 899

- herav balanseførte lånekostnader 23 040

avgang -37 538 -23 835 -61 373 - - -

- herav balanseførte lånekostnader -

anskaffelseskost pr 31.12 16 119 703 1 953 946 18 073 648 20 861 26 665 47 526

oppskrivninger pr. 01.01 4 277 - 4 277 - - -

samlede avskrivninger på oppskrivninger 31.12 -7 474 - -7 474 - - -

akkumulerte avskrivninger pr 31 12 -1 926 088 -1 348 535 -3 274 623 -20 985 -6 921 -27 906

samlede nedskrivninger pr 31 12 -96 516 -7 000 -103 516

Balanseført verdi pr 31.12 14 093 901 598 411 14 692 312 -124 19 744 19 620

Årets avskrivninger 165 807 148 378 314 185 153 2 147 2 300

Årets nedskrivninger 43 000 7 000 50 000 - - -

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 149 781 21 679 171 461 0 0 0

for selskapet og konsernet:

økonomisk levetid 10-100 år 3-10 år 5 år

Valgt avskrivningsplan lineær lineær lineær
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note 8 – andre finansielle anleggsmidler
morselskapet Konsernet

2012 2011 2012 2011

andre fordringer 2 155 2 696 26 627 30 096

investeringer i tilknyttede virksomheter 86 004 80 004 158 123 142 110

lån til tilknyttede og felleskontrollerte selskaper 100 000 100 000 107 581 107 681

pensjonsmidler - - 3 899 324

investeringer i aksjer 1) 2 889 2 889 156 166 111 341

sum 191 048 185 589 452 396 391 552
1) Konsernet eier aksjer eller andeler i selskaper hvor eierandelen er over 10% til en samlet bokført verdi på tkr. 23 539.

note 9 – varebeholdning
morselskapet Konsernet

2012 2011 2012 2011

råvarer - - 26 755 53 090

egentilvirkede ferdigvarer - - 34 550 38 181

Boliger for videresalg - - 28 029 15 287

Varer for videresalg 196 195 36 105 34 439

sum 196 195 125 439 140 998

note 10 – Kortsiktige fordringer
morselskapet Konsernet

2012 2011 2012 2011

Kundefordringer 4 056 4 058 462 543 453 889

fordringer på konsernselskaper 4 271 106 4 084 448 - -

forskuddsbetalte kostnader 3 581 3 263 119 239 117 436

opptjent ikke fakturert inntekt 5 050 3 636 301 198 27 233

andre fordringer 15 010 15 153 144 887 166 547

sum 4 298 803 4 110 558 1 027 868 765 106

note 11 – Investeringer i finansielle omløpsmidler
morselskapet Konsernet

Balanseførtverdi markedsverdi Balanseførtverdi markedsverdi

2012 2012 2012 2012

omløpsaksjer :

norske aksjer (hver under 10% eierandel) 6 6 42 215 104 699
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note 12 – langsiktig gjeld
morselskapet Konsernet

2012 2011 2012 2011

gjeld til kreditinstitusjoner 1) 3 300 000 3 100 000 5 603 325 5 295 674

obligasjonslån 2) 750 000 565 000 750 000 565 000

annen gjeld - - 10 955 9 235

sum 3) 4 050 000 3 665 000 6 364 280 5 869 909

1) Vektet gj.snittlig rente vedr. gjeld til kredittinstitusjoner er på 5,2 % i noK, 1,9 % i eur, 4,6 % i seK. Vektet gj.snittlig rentebindingsperiode er 6,5 år.
2) flytende niBor + 1,05 %, forfall 2015 for mnoK 350. flytende niBor +1,17%, forfall 2015 for mnoK 400.

3) avdragsstrukturen for samlet gjeld er :

År morselskapet Konsernet

2013 35 000 75 410

2014 85 000 293 888

2015 835 000 897 443

2016 85 000 995 062

2017 3 010 000 3 064 854

senere 0 1 037 623

4 050 000 6 364 280

pantstillelser og garantier mv. morselskapet Konsernet

gjeld som er sikret ved pant i eiendeler : 2012 2012

- gjeld til kredittinstitusjoner 3 300 000 4 467 970

- obligasjonslån 750 000 750 000

sum 4 050 000 5 217 970

Balanseført verdi av de pantsatte verdier:

- Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 338 761

- løsøre 208 237

- aksjer 0

sum - 4 546 998

Thon holding as' pantegjeld er sikret med pant i eiendommer i datterselskaper og nærstående selskaper.

den bokførte verdien på eiendommene er tilsammen tkr. 3.568.258

morselskapet har i forbindelse med konsernkontoavtale med kredittramme på kr 50 mill. stillet garanti på vegne av de deltakende datterselskaper.

morselskapet har stillt garanti på til sammen tkr. 1.430.590 på vegne av datterselskap, hvorav tkr. 1.254.660 er i utenlandsk valuta (eur 110,5 mill. og seK 518,8 
mill.)
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note 13 – Kortsiktig gjeld
morselskapet Konsernet

2012 2011 2012 2011

rentebærende sertifikatlån 1 025 000 1 000 000 1 025 000 1 000 000

annen rentebærende kortsiktig gjeld 190 000 450 000 698 994 855 798

Betalbar skatt 2 261 110 722 127 797

påløpt rente 22 371 67 277 43 478 78 693

leverandørgjeld 13 860 12 945 290 811 368 756

skyldige offentlige avgifter 11 940 10 552 144 009 135 744

forskudd fra kunder 284 138 323 105 319 554

annen gjeld til konsernselskap 1 214 8 - -

annen gjeld 50 240 21 727 353 744 274 623

sum 1 314 910 1 562 909 2 989 863 3 160 965

note 14 – mellomværende med foretak i samme konsern 

morselskapet Konsernet

2012 2011 2012 2011

fordringer på datterselskap 4 271 106 4 084 448 - -

fordringer på felleskontrollerte og tilknyttede selskap 100 000 100 000 107 581 107 681

annen kortsiktig gjeld på konsernselskaper 1 214 8 - -
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note 15 – skatt
 

 morselskapet  Konsernet

spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 31.12 .2012 31.12 .2011 31.12.2012 31.12.2011

forskjeller som utlignes:

anleggsmidler 3 430 4 424 2 760 754 2 603 833

omløpsmidler 4 473 -207 11 052 -14 643

gjeld - - -473 -1 042

underskudd til fremføring - - -257 817 -202 742

sum 7 903 4 217 2 513 516 2 385 406

forskjeller som ikke utlignes:

oppskrivninger - - 28 852 29 498

pensjonsforpliktelser - - 4 224 -1 922

sum - - 33 076 27 576

sum midlertidige forskjeller 7 903 4 217 2 546 591 2 412 982

forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt - - -98 971 14 366

forskjeller som inngår i utsatt skatt 7 903 4 217 2 645 562 2 398 616

utsatt skatt 2 213 1 181 749 714 681 012

utsatt skattefordel 64 894 61 322

Betalbar skatt fremkommer slik: 2012 2011

ordinært resultat før skattekostnad 4 984 -41 913

permanente forskjeller -1 292 26 332

endring midlertidige forskjeller * -3 686 16 512

grunnlag betalbar skatt 6 931

Betalbar skatt i resultatet 2 261

Betalbar skatt i balansen 2 261

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2012 2011 2012 2011

Betalbar skatt 2 261 127 340 143 539

endring i utsatt skatt * 1 032 -4 623 60 772 70 894

Årets totale skattekostnad 1 034 -4 362 188 112 214 433

anvendt skattesats 28 % for selskaper i norge, avvikende for de utenlandske datterselskapene.

innenfor et skattekonsern er utsatt skattefordel utlignet mot utsatt skatt i balansen. 
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note 16 – aksjekapital og aksjonærinformasjon 

aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 300.125.000 fordelt på 300.125 aksjer, hver pålydende kr. 1.000,-.
Vedtektene inneholder ingen bestemmelser om stemmerett eller rettigheter om utstedelse av nye aksjer.

pr. 31.12.12 var samtlige aksjer eiet av Thon gruppen as.

note 17 – egenkapital

morselskapet aksje-
kapital

Innskutt
egenkapital

annen
egenkapital

sum

egenkapital pr 31.12.2011 300 125 850 1 855 647 2 156 622

Årets resultat 3 950 3 950

egenkapital pr 31.12.2012 300 125 850 1 859 597 2 160 572

Konsernet aksje-
kapital

annen
egenkapital

minoritets-
interesser

egenkapital
sum

egenkapital pr 31.12.2011 300 125 5 248 705 536 306 6 085 136

Årets endring i egenkapital:

avsatt utbytte -293 -293

Årets resultat 457 541 55 768 513 309

omregningsdifferanser (valuta) og øvrige endringer 23 780 -3 271 20 510

egenkapital pr 31.12.2012 300 125 5 730 027 588 511 6 618 662

note 18 – valuta og valutarisiko

Konsernet har direkte og indirekte økonomisk risiko knyttet til utvikling i valutakurser.

fremmedkapitalfinansieringen av konsernets utenlandske selskaper foretas primært i lokal valuta, mens konsernets valutaeksponering knyttet til egenkapitalen i 
de utenlandske datterselskapene sikres delvis ved hjelp av finansielle sikringsinstrumenter

det er i 2012 netto inntektsført agio med tkr. 56.449 i morselskapets regnskap. i konsernregnskapet er den del av agioen som er knyttet til reduksjon i egen-
kapitalen i de utenlandske datterselskapene eliminert med tkr. 38 600. 



Thon holding - ÅrsrapporT 2012

side 24



Thon holding - ÅrsrapporT 2012

side 25





Thon holding - ÅrsrapporT 2012

side 27

Key figures

Figures in NOK mill. kr. 2012 2011 2010

opeRaTIons

rental income (external) 1 175 1 135 1 092

operating income 4 894 4 635 4 591

operating profit 994 1 150 1 171

net interest expense 329 338 326

profit before tax 701 833 854

CapITal sTRuCTuRe

Book value of equity 6 619 6 085 5 493

equity ratio 40% 39% 35%

Total assets 16 723 15 797 15 737

lIguIdITY

liquid reserves 1) 3 974 3 839 2 659

amortization next 12 months 1 101 1 631 619

Cash flow from operating activities 2) 932 1 017 973

net interest-bearing debt / Cash flow from operating activities 7.2 6.6 7.0

interest coverage ratio 3) 4.1 4.3 4.5

deBT poRTFolIo

interest-bearing debt (ex.loan from shareholder) 7 378 6 860 7 551

foreign exchange loan 29% 30% 26%

average duration debt (years) 4.0 4.7 6.0

average interest rate (including margin) 5.2% 5.0% 4.7%

hedged interest-bearing debt (> 1 year) 68% 72% 65%

pRopeRT poRTFolIo

net investments 1 130 849 956

annual rental value 1 750 1 660 1 610

Vacancy rate 1% 1% 2%

Book value property portfolio 14 094 13 459 12 898

implicit gross yield 12% 12% 12%

HoTell 4)

number of rooms 10 434 10 054 9 986

revenue per available room 447 464 452

room rates 816 833 834

occupancy rate 55% 56% 54%

a change in accounting principles etc. means that some figures differ from those given in previous annual reports. 

1) Cash, bank deposits and short-term investments + Committed credit lines
2) (operating profit + depreciation and amortization expenses) / net interest expenses
3) (operating profit - depreciation - share of results of associated companies) / net interest expenses
4) Thon hotels



Thon holding - ÅrsrapporT 2012

side 28

Income statement

THon HoldIng as THon HoldIng KonseRn

Amounts in 1000 kr note 2012 2011 2012 2011

rental income  2 409  412 936  1 174 607  1 135 013 

room revenue  -  -  1 598 852  1 562 688 

sales of goods  8 095  11 548  1 440 238  1 426 743 

other income 2, 5  217 624  206 034  679 982  510 216 

Total operating income  228 128  630 518  4 893 679  4 634 660 

raw materials and consumables used 9  -2 442  -1 795  -655 892  -675 636

payroll expences 3  -120 030  -109 181  -1 096 938  -1 005 978

depreciation and amortisation expences 7  -9 968  -8 605  -316 485  -296 164

Write-downs 7  -  -  -50 000  - 

other operating expences 3,4,5  -84 114  -484 730  -1 780 036  -1 506 610

Total operating expences  -216 554  -604 311  -3 899 352  -3 484 388

operating profit  11 574  26 207  994 327  1 150 272 

income from associates 0 0 -34 727 2 569

financial income 6 398 581 344 920 79 334 44 081

financial expences 6 -466 702 -347 180 -362 320 -362 746

net financial items -68 121 -2 261 -317 713 -316 096

profit before taxes  4 984  -41 913  701 422  832 559 

Taxes 15  -1 034  4 363  -188 113  -214 433

profit for the period  3 950  -37 551  513 309  618 126 

majority interests 17 0 0  457 541  569 188 

minority interests 17 0 0  55 768  48 938 

 application of profit   

 group Contribution 0 0

 Transferred to other equity  3 950  -37 551

 3 950  -37 551
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Balance

THon HoldIng as THon HoldIng KonseRn

Amounts in 1000 kr note 2012 2011 2012 2011

FIXed asseTs

intangible fixed assets 7  1 161  2 466  19 619  13 021 

deffered tax assets 15  -  -  64 894  61 322 

Tangible assets 7  23 499  22 684  14 692 313  14 028 440 

Tangible assets 1  3 000 584  3 000 584  0  0 

financial fixed assets 8  191 048  185 589  452 396  391 552 

Total fixed assets  3 216 293  3 211 323  15 229 221  14 494 334 

inventories 9  196  195  125 439  140 998 

debtors 5,10,14  4 298 803  4 110 558  1 027 868  765 106 

investments 11  6  7  42 215  42 232 

Bank deposits, cash in hand, etc.  12 398  63 628  297 776  354 354 

Total current assets  4 311 402  4 174 389  1 493 298  1 302 688 

Total assets  7 527 696  7 385 712  16 722 519  15 797 023 

eQuITY and lIaBIlITIes

share capital 16, 17  300 125  300 125  300 125  300 125 

paid in capital  850  850  -  - 

retained earnings 17  1 859 597  1 855 647  5 730 027  5 248 705 

minority interests 17 0 0  588 511  536 306 

shareholders' equity 17  2 160 572  2 156 622  6 618 662  6 085 136 

deffered tax 15  2 213  1 181  749 714  681 012 

provisions  2 213  1 181  749 714  681 012 

long term liabilities 12,18  4 050 000  3 665 000  6 364 280  5 869 910 

Current liabilities 13,14,15  1 314 910  1 562 909  2 989 863  3 160 966 

Total liabilities  5 367 123  5 229 090  10 103 857  9 711 888 

Total equity and liabilities  7 527 696  7 385 712  16 722 519  15 797 023 
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Cash flow

THon HoldIng as THon HoldIng KonseRn

Amounts in 1000 kr 2012 2011 2012 2011

CasH FloWs FRom opeRaTIng aCTIvITIes  4 984  -41 913  701 422  832 560 

profit (loss) before taxes  -261  -4  -127 797  -157 220 

Taxes paid  -10 110  34 727 

share of profit (loss) of associated companies  -3 575  -11 156 

Change in pesnion liabilities  -200  -29 665  5 619  22 102 

gain (loss) on sale of assets  9 968  8 605  316 485  296 164 

deprecitation of fixed assets  67 000  50 000  - 

Write-down of fixed assets  -1  37  15 559  -24 587 

Change in inventories  -142  -2 984  -10 967  -2 853 

Change in trade debtors  569  -68 804  -77 945  90 009 

Change in creditors  -93 549  -68 654  -204 080  350 673 

Changes in other accruals  -78 631  -136 382  654 611  1 430 420 

net cash flows provided by operating activities -136 382 8 027 1 459 389 860 537

CasH FloWs FRom InvesTIng aCTIvITIes

purchase of intangible assets and property, plant and equipment  -9 521  -13 603  -1 135 428  -866 761 

acquisition of subsidiaries and joint ventures, net of cash acquired  -  -27 485 

proceeds from sale of intangible assets and property, plant and equipment  242  295  6 083  17 337 

proceeds from sale of subsidiaries and joint ventures, net of cash proceed  -  - 

Change in other investments  -172 753  1 487 744  -28 920  -73 251 

net cash flows provided by investing activities  -182 032  1 474 436  -1 158 264  -950 161 

CasH FloWs FRom FInanCe aCTIvITIes

new short-/long term debt  2 253 614  1 400 000  1 575 594  1 627 476 

repayment of short-/long term debt  -2 077 381  -2 150 000  -1 145 476  -2 356 680 

payment due to incrase in ownership interests in subsidiaries  -  - 

dividens paid  -  - 

net effect of other capital changes  33 200  -771 490  -162  8 856 

net cash flows from finance activities  209 433  -1 521 490  429 956  -720 348 

effects on exchange rate changes on cash and cash equivalents  -  -  17 122  108 438 

net increase (decrease) in cash and cash equivalents  -51 231  -183 436  -56 576  -131 651 

Cash and equivalents as at 01.01.  63 629  247 065  354 354  486 005 

Cash and equivalents as at 31.12.  12 398  63 629  297 776  354 354 

undrawn credit lines within established certificate and credit facilities  3 625 000  3 250 000  3 625 000  3 439 000 





Thon holding as 
stenersgata 2
postboks 489 sentrum
0105 oslo

Tlf: 23 08 00 00
faks: 23 08 01 00

Web: www.olavthon.no
e-post: firmapost@olavthon.no

foretaksnr : 938 050 287

21
31

04
1 

• 
Bo

lt 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
a

s 
• 

bo
ltc

om
m

un
ic

at
io

n.
no


