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Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri.
Selskapet, som ble etablert i 1879, har
i dag to hovedsatsingsområder: Utvikling
og drift av private skoler i Norge og
Sverige samt utvikling og forvaltning
av eiendom i Oslo-området. I tillegg er
selskapet involvert i handelsvirksomhet
med returpapir og trematerialer.
Selskapet bygger sin virksomhet på
et sett av tydelige kjerneverdier. Alt
som gjøres skal preges av skapertrang,
langsiktighet, grundighet og redelighet.
Dette er verdier som har vært sentrale
i selskapet gjennom hele dets historie.
Historien er også gjenkjennelig i femkanten i selskapets logo. Den likesidede femkanten er det originale tømmermerket som grunnleggeren Anthon B
Nilsen registrerte for sin første virksomhet i 1884.
Anthon B Nilsen AS er 50 prosent eid
av private aksjonærer og 50 prosent av
en ideell stiftelse med et humanitært
formål.
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En samtale
om eierskap
Eierskapet i Anthon B Nilsen AS er delt mellom
brødrene Peder Chr. Løvenskiold og Nicolai H.
Løvenskiold – hver med 25 prosent av aksjene
i selskapet – og den allmennyttige stiftelsen
Reidar og Gunnar Holsts Legat med de andre
50 prosent av aksjene. Legatet ble opprettet
av grunnleggeren Anthon Bernard Nilsens etterkommere og utbyttet fra sin eierpost i Anthon
B Nilsen AS bruker legatet hvert år til å dele
ut som støtte til samfunnsnyttige prosjekter.

6

Anthon B Nilsen

En samtale om eierskap

Dette er en samtale med Peder og Nicolai om
“sameierskapet” mellom to solide kapitalister og
en allmennyttig stiftelse.

– Jeg var i nittiårene ansatt som
leder i Anthon B Nilsen Trading AS, sier
Nicolai. I tillegg hadde jeg en rekke
virksomheter og investeringer sammen
med Peder i vårt felles eide selskap.
Det jeg så i Anthon B Nilsen, var at
det selskapet, og vårt eget, ville stå
langt sterkere sammen enn hver for
seg. Den energien som Peder og jeg
som private og aktive investorer kunne
tilføre stiftelsens kapital, ville kunne gi
høyere avkastning for stiftelsen, med
sitt allmennyttige formål og for oss som
private investorer, fremholder Nicolai.
– Det å koble private kapitalister med
en ideell stiftelse var en besnærende
tanke fordi det ville berike begge
parter, sier Peder. Med vår innsats
kunne vi være en drivkraft på vegne av
stiftelsen til å utvikle stiftelsens kapital
og avkastning og vi kunne utvikle våre
egne investeringer i selskapet.
– Så det var ikke bare ideelle
motiver som lå bak ønsket om å fusjonere med en allmennyttig stiftelse?
– Nei, vi hadde ikke en ensidig ideell
innfallsvinkel på dette, fortsetter Peder.
Men vi så at vi sammen ville skape
positive effekter som ville gagne alle
aksjonærer – både stiftelsen og oss
som individuelle investorer. Og i dette
ligger det at vi gjorde et veldig bevisst
valg, nemlig at vi gjennom denne fusjonen kunne gjøre noe for vår egen kapital

samtidig som vi kunne gi noe tilbake til
samfunnet. Det er en veldig tilfredsstillende posisjon å ha.
– Et annet element ved stiftelsen,
sier Nicolai, var at den hadde samme
tidsperspektiv på sin virksomhet som
oss, nemlig evighetens perspektiv. For
oss som har røtter i skogbruksvirksomhet gjennom mange generasjoner, ligger
langsiktighet i blodet. Vi har fått det
inn med morsmelken. På samme måte
ligger langsiktighet i en stiftelses natur.
Stiftelser er etablert for å vare evig.
– Jeg føler at vi er blitt mer bevisst
på verdien av dette grepet etter hvert
som tiden har gått. Det er rett og slett
både morsomt og givende å vite at
den årlige avkastningen på stiftelsens
kapital har vært vesentlig høyere i årene
etter fusjonen enn i årene før fusjonen.
CSR
– Kan man si at et slikt sameie er
en moderne og veldig håndfast form
for å utøve selskapets CSR, eller
“corporate social responsibility” som
det heter fullt ut?
– Ja definitivt, understreker Peder.
Vår selskapsform er jo en slags hybrid
mellom en kapitalistisk virksomhet og
en ideell organisasjon, og det føler vi er
en veldig god og konkret måte å utøve
sosialt ansvar på. Vi sier ikke at andre
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selskapers CSR-policies ikke er viktige
og gode, men det blir noe eget når det
griper helt inn i virksomhetens kjerne,
nemlig eierskapet.
– I prinsippene for moderne selskapsstyring ønsker man seg aktive
eiere. Kan legatet som en ideell stiftelse være en aktiv eier?
– Legatet er en meget aktiv eier,
påpeker Nicolai. Det er representert i
styret, er engasjert og utøver kontroll
slik en eier skal. Legatet er veldig
opptatt av selskapets verdigrunnlag og
at vi utvikler selskapet i pakt med
dette verdigrunnlaget.
– Når er det en ulempe å ha en allmennyttig stiftelse som eier?
– Dersom vi kommer i en situasjon,
sier Peder, der vi ønsker å øke selskapets egenkapital, er det åpenbart at
stiftelsen ikke er en kilde til kapital.
Den begrensningen har vi imidlertid
løst på den måten at vi vil kunne ta inn
andre investorer direkte i de operative
datterselskapene dersom ny kapital
er ønskelig eller nødvendig for videre
vekst og utvikling. Men eierskapet i
morselskapet ligger fast – med de
rammene det gir.
– Har dette vært et problem for selskapet så langt?
– Nei det har det ikke vært. Vi har
for eksempel greid å øke omsetningen
i Anthon B Nilsen Utdanning fra

8

Anthon B Nilsen

En samtale om eierskap

150 millioner kroner i 2003 til nærmere
1 milliard kroner i 2013 samt bygget
opp en eiendomsportefølje uten at vi
har hentet inn ny kapital. Samtidig har
hele virksomheten i den 10 års perioden
bidratt med 60 millioner kroner til stiftelsens allmennyttige formål.
Motivasjon
– A propos de operative selskapene, føler dere at det betyr noe for
den daglige drift å ha en allmennyttig
stiftelse som eier?
– Jeg tror vi alle, ledere og ansatte,
er litt stolte hver dag over at det vi gjør
bidrar til at stiftelsen får kapital til å
oppfylle sitt formål, nemlig å yte støtte
til tiltak som i særlig grad skal hjelpe
barn og ungdommer. Det er et spesielt
ansvar å jobbe for en slik eier og det
motiverer ansatte – kanskje mer enn vi
tror. Det er ikke uten grunn vi snakker
om ”verdiskaping med mening”.
– Så sameierskapet med en ideell
stiftelse er ikke bare en slags avlat for
solide kapitalister?
– NEI, så langt der ifra. Denne hybridmodellen, som vi har snakket om, er en
vinn-vinn situasjon for eiere både med
personlige og allmennyttige formål.
Den er berikende i en dobbel forstand
av ordet og er en modell flere burde
kopiere om de kan!
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Konsernledelsen

F

Adm. direktør / Adm. direktør Eiendom
Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør Utdanning
Nicolai H. Løvenskiold
Økonomidirektør
Marianne Kvello

Året 2013

Finansdirektør
Øivind Brath Ingerø

Eiendom

Året 2013 var et godt år for
Anthon B Nilsen-konsernet.
Virksomhetene i Anthon B
Nilsen Utdanning og Anthon
B Nilsen Eiendom viste stabil
vekst, og resultatmessig viste
konsernet god fremgang.

Året 2013 var et godt år for Anthon
B Nilsen-konsernet. Driftsinntektene
økte med knappe 18 prosent til kr 1 161
millioner (2012: kr 984,2 millioner).
Virksomhetene i Anthon B Nilsen
Utdanning og Anthon B Nilsen Eiendom
viste stabil prosentvis vekst på rundt
16 prosent, mens handelsvirksomheten
i Anthon B Nilsen Scandinavia viste
en solid prosentvis vekst på drøye
62 prosent. Konsernets engasjement
i handel med returpapir er organisert
gjennom en eierandel i Anthon B Nilsen
S.A.S, og konsernregnskapet viser kun
morselskapets andel av resultatet av
denne virksomheten.
Resultatmessig viste konsernet god
fremgang. Fremgangen skyldtes stabil
drift i alle forretningsområder, mens
resultatet i 2012 var negativt påvirket
av ekstraordinære kostnader knyttet til
avvikling og restrukturering av tapsbringende virksomheter.
Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var i 2013 på kr 203,8
millioner (2012: kr 124,9 millioner).
Driftsresultat økte med 130 prosent i
2013 til kr 121,8 millioner (2012: kr 53,1
millioner). Resultat før skatt beløp seg
til kr 66,6 millioner, mens resultatet før
skatt i 2012 var et tap på kr 5,2 millioner.
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I 2013 var mye av ressursene og energien i Anthon B Nilsen Eiendom AS
rettet mot å ferdigstille større byggeog rehabiliteringsprosjekter samt å
videreutvikle driften av bygningsmassen.
• Det mest omfattende byggprosjektet
i 2013 var oppføringen av et nytt, stort
lager- og kontorbygg for Interfrukt
AL. Bygget, som er en topp moderne
distribusjonssentral for frukt og grønt i
hele Østlandsområdet, er på ca. 20 000
kvm og ligger på området Berghagan
Nord, i Ski kommune. Mot slutten av
året ble bygget solgt til et konsortium
bestående av Interfrukt og andre investorer.
• På Lahaugmoen fortsatte utviklingen av nye bygg for innkvartering på
tidsbestemte kontrakter. Denne virksomheten har truffet et stort behov i
markedet og det forventes at det vil bli
foretatt ytterligere investeringer i dette
produktet i de kommende årene.
Driftsinntektene for året beløp seg til
kr 152,3 millioner mot kr 126,1 millioner
i 2012. Økningen skyldes i det alt
vesentlige helårs leieinntekter fra
kontorbygget i Rådhusgaten 27, etter
at bygget i 2011 og 2012 hadde vært
igjennom en omfattende rehabilitering.
Effektivisering av driftsfunksjonen i selskapets ulike eiendommer, bidro også
til en positiv resultatutvikling.
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Driftsinntekter

Driftsinntekter før avskrivninger

Driftsresultat

Utdanning

Handel

2013 har vært et konsolideringsår
for Anthon B Nilsen Utdanning. Etter
betydelige oppkjøp, og også nødvendig
avvikling av aktiviteter i 2012, ble ressursene i 2013 først og fremst brukt på
kvalitets- og resultatutvikling.

Handelsvirksomheten representerer
på mange måter konsernets historie.
Fra tidligere tiders handel med et utvalg
av råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer,
er handelsaktiviteten i dag konsentrert
om handel med trematerialer, inklusiv
stillasmaterialer, for markeder i MidtØsten samt global handel med returpapir.

• NKI viste en sterk resultatforbedring i
2013. Den positive utviklingen skyldes
først og fremst omsetningsvekst både
i Nettstudiene og NKI Junglemap, samt
en effektivisering av driften i Nettstudier
og NKI Forlaget.
• I Sverige viste MedLearn sterk vekst
i 2013. Det ble ansatt en ny daglig
leder for virksomheten og selskapet
ekspanderte både geografisk og faglig.
• Vel etablerte enheter som Westerdals,
Bjørknes, Bilder, NISS, NITH og Berghs
i Stockholm viste stabil utvikling i 2013.

Resultat før skatt
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Driftsinntektene økte i 2013 med ca
16 prosent til kr 959,7 millioner. Noe
av veksten skyldtes helårseffekten
av inntekter fra Reaktorskolen og
MedLearn, men også de andre virksomhetene viste en positiv utvikling. Driftsresultatet viste også en markant økning
i 2013. I april 2014 overtok Nicolai H.
Løvenskiold som adm. direktør i Anthon B
Nilsen Utdanning AS, etter Lars Eric
Onarheim som har ledet selskapet de
siste 6 år.

Handel med trematerialer drives gjennom
selskapet Anthon B Nilsen Scandinavia
AS, med hovedkontor på Tofte, syd for
Oslo. Selskapet har også kontorer i
München, Tyskland samt Abu Dhabi og
Dubai, og driver en omfattende eksportvirksomhet fra Europa til markeder i
Midt-Østen og Sydøst Asia. Selskapet
viste sterk vekst i 2013 med en økning
av driftsinntektene på hele 63 prosent
til kr 49 millioner.
Anthon B Nilsen AS eier også 49
prosent av Anthon B Nilsen S.A.S i
Paris, som driver megling og handel
med returpapir. Virksomheten opererer
globalt med tyngden av sine innkjøp av
innsamlet papir i Europa, og i det alt
vesentlige av sitt salg til papirindustrien
i Asia. Totalt omsatte Anthon B Nilsen
S.A.S for kr 417,3 millioner i 2013.
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Anthon B Nilsen Eiendom AS
er en virksomhet for utvikling,
forvaltning og drift av eiendommer og søker til enhver
tid å ha et utvalg av prosjekter som er på forskjellige
utviklingsstadier.
Driftsinntekter

Virksomheten
Anthon B Nilsen Eiendom AS er en virksomhet for utvikling, forvaltning og drift
av eiendommer.
Forretningsidéen er å drive verdiskapende eiendomsutvikling. Hovedstrategien er å erverve og transformere
tomter og bygninger til lokaler som er
formålstjenlige for dagens og morgendagens behov og brukere.
Det satses primært på utvikling av
næringseiendommer – enten for videre
salg eller for å beholde i egen portefølje – og virksomheten konsentreres
i det alt vesentlige om prosjekter i
Oslo-området.
Adm. direktør
Peder Chr. Løvenskiold

F

Forretningsutvikling
Knut Halvor Hansen
Forvaltning
Lars Ørmen
Utvikling
Fredrik Baumann
Finans
Espen Holm
Økonomi
Marianne Kvello
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Eiendomsutvikling
Anthon B Nilsen Eiendom søker til
enhver tid å ha et utvalg av prosjekter
som er på forskjellige utviklingsstadier.
I prosjekter som ligger i selskapets
langsiktige kjerneportefølje, dreier
utviklingsarbeidet seg mye om verdiøkende aktiviteter i form av oppgraderinger og forbedring av utnyttelsesgrad.
I nye prosjekter dreier utviklingsarbeidet
seg ofte om “transformasjonsprosjekter”, eller å ”skape gull av gråstein”
for å si det på en annen måte. Det
betyr at det må skapes helt nye ideer
og konsepter for å utnytte arealer som

ikke lenger passer til dagens behov. I
slike prosjekter legges det stor vekt på
å sette utviklingen av prosjektet inn i
et større perspektiv av by- og stedsutvikling. For å skape suksess av slike
prosjekter, har selskapet alltid lagt vekt
på å ha en stab av meget kompetente
og kreative medarbeidere som gjør
virksomheten til en kunnskapsbedrift
som tar ansvar for utviklingsprosesser
fra idéfasen til ferdig produkt.
Eiendomsforvaltning
Selskapets egen eiendomsmasse, heleide og deleide bygg, er på ca. 110 000
kvm. Filosofien i forvaltningen av egne
eiendommer er at service og kvalitet i
stadig større grad vil være avgjørende
for å beholde leietakere eller skaffe
nye leietakere. Derfor legger Anthon B
Nilsen Eiendom stor vekt på å utvikle sin rolle som “vertskap” for sine
leietakere. Målet er at selskapet skal
fremstå med en profesjonell stab av
medarbeidere som arbeider for at leietakere skal få både et godt produkt og
en problemfri tilværelse i våre bygg.
Miljø
Anthon B Nilsen Eiendom legger stor
vekt på å ta miljøhensyn i alle sine
prosjekter. Dette fordrer at det innarbeides gode holdninger og gode
rutiner for miljørettet tenking både i

utvikling og drift av eiendommer. Det
fokuseres på å minimere forurensning
både av det indre og ytre miljø ved valg
av resirkulerbare materialer og ved
riktig håndtering av avfall i byggeprosesser. Alt avfall fra utvikling og
drift av eiendommer sorteres og behandles med miljøgevinster som mål.
På samme måte legges det stor vekt på
ENØK-analyser og energioptimalisering
både i planlegging og drift av eiendommer. Det brukes moderne teknologiske
løsninger for energibesparende styring
av lys, varme og ventilasjon, og varmepumper anvendes der det er mulig. I
rehabiliteringen av Rådhusgaten 27 er
det investert i en ny moderne energisentral, og i utviklingen av Lahaugmoen
har Anthon B Nilsen Eiendom tilrettelagt for et nærvarmeanlegg basert på
biobrensel. Målet med alle miljørettede
tiltak er å bidra til en bærekraftig utvikling av vår eiendomsportefølje.
Alle rutiner og prosedyrer som er
utarbeidet for å bidra til en slik
bærekraftig utvikling av eiendomsvirksomheten, er utarbeidet etter moderne
normer og standarder. Selskapet er
dessuten en pådriver av utviklingen av
miljøvennlige løsninger gjennom Grønn
Byggallianse.
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Virksomhet
Utvikling og forvaltning
av næringseiendom
Ansvarlig selskap
Anthon B Nilsen
Eiendom AS
Eiendomsmasse
Ca 110 000 kvm
Omsetning
Kr 152 millioner

2013
I 2013 var mye av ressursene og energien i Anthon B Nilsen Eiendom AS
rettet mot å gjennomføre større byggeog rehabiliteringsprosjekter samt å
videreutvikle driften av bygningsmassen.
Driftsinntektene for året beløp seg til
kr 152,3 millioner mot kr 126,1 millioner i
2012. Økningen skyldes i det alt vesentlige helårs leieinntekter fra kontorbygget i Rådhusgaten 27, etter at bygget
i 2011 og 2012 hadde vært gjennom en
omfattende rehabilitering. Effektivisering av driftsfunksjonen i selskapets
ulike eiendommer, bidro også til en
positiv resultatutvikling.
I første kvartal 2014 ble det gjennomført ytterligere organisasjonsendringer
for å styrke den videre utviklingen av
selskapet. Aktivitetene vil nå være
delt inn i to rendyrkede avdelinger:
én for eiendomsutvikling og én for
eiendomsforvaltning samt staber for
forretningsutvikling, økonomi og finans.
Med denne organiseringen tilstrebes en
ytterligere spesialisering og effektivisering av virksomheten.
Det mest omfattende byggprosjektet i
2013 var oppføringen av et nytt, stort
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lager- og kontorbygg for Interfrukt
AL. Bygget, som er en topp moderne
distribusjonssentral for frukt og grønt
for hele Østlandsområdet, er på 20 000
kvm og ligger på området Berghagan
Nord, i Ski kommune. Mot slutten av
året ble bygget solgt til et konsortium
bestående av Interfrukt og andre
investorer.
I det såkalte Sikkerhetsbygget på
Økern i Oslo, ble det gjennomført
omfattende rehabiliteringsarbeider og
tilpasninger for leietakerne Allkopi og
Nasjonalmuseet. Rehabiliteringsarbeider
startet også i Brenneriveien 5, en eiendom i Vulkan-området i Oslo.
På Lahaugmoen fortsatte utviklingen av
nye bygg for innkvartering på lengre kontrakter. Denne virksomheten har truffet et
stort behov i markedet, og det forventes
at det vil bli foretatt ytterligere investeringer i dette produktet i de kommende
årene. Arbeidet med å markedsføre
Lahaugmoen som et mulig område for
lokalisering av Norges nye beredskapssenter, fortsatte med uforminsket styrke.
Det forslaget selskapet har presentert
for myndighetene, omfatter i første omgang bare en tredjedel av den 250 mål
store eiendommen Lahaugmoen.

For selskapets utviklingsprosjekt Tofte
Strand i Hurum, startet arbeidet med en
reguleringsprosess for en båthavn, som
vil være en viktig del av de planer som
foreligger for området. Et annet viktig
element er myndighetenes beslutning
om å inkludere et alternativ med bro
mellom Hvitsten i Østfold og Filtvet
i Hurum, i den konseptvalgutredning
som nå skal gjennomføres for en ny
forbindelse over Oslofjorden.
Utsikter
Markedet for næringseiendom forventes
å forbli relativt stabilt i 2014, men det
forventes fortsatt en skarp konkurranse
om de mest attraktive utviklingsprosjektene. Anthon B Nilsen Eiendom har ved
inngangen til inneværende år en bred og
differensiert portefølje av eiendommer
med solide leietagere i ulike bransjer.
Ledigheten i porteføljen er lav. Dette
gir en soliditet som betraktes som et
godt konkurransefortrinn når det kommer til finansiering av utviklingsprosjekter. Utviklingsporteføljen på ca.
200 000 kvm og potensialet som ligger
i utvikling av kjerneporteføljen, gir rom
for mange nye prosjekter.
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Noen utvalgte
eiendommer
og prosjekter
Anthon B Nilsen kvartalet

Vulkan-området

Etter en omfattende rehabilitering og
utvikling som ble sluttført i 2012, fremstår bygningsmassen i Rådhusgaten 27
og Øvre Vollgate 7 som 20 000 kvm
topp moderne kontorlokaler i Oslos
“Central Business District”. Lokalene er
fullstendig renovert og det er lagt stor
vekt på å skape energi- og miljøeffektive lokaler med store, åpne flater
med høy utnyttelsesgrad. I 2013 har
det vært arbeidet aktivt med utleie av
restarealer og garasjearealer, og ved
utgangen av året var bygget fullt utleid.
Likeledes har det vært gjennomført tilpasninger av ulike fasiliteter, som blant
annet ny kantine, for bedre å tilfredsstille leietagernes behov.

På det gamle industriområdet ved
Akerselva i Oslo har Anthon B Nilsen
Eiendom, sammen med Aspelin Ramm,
gjort et stort utviklingsarbeid for å
skape et levende miljø der kreative
og kulturelle virksomheter skal kunne
berike hverandre og skape merverdier
for brukerne.

Sammen med andre gårdeiere i området,
organisert i interesseorganisasjonen
“Festningskvartalene”, har Anthon B
Nilsen Eiendom vært en pådriver for
en oppgradering av hele gatemiljøet
i området, med nyplanting av trær,
benker etc. som skaper en vakker
overgang mellom sentrumsmiljøet og
festningsvollene på Akershus.
I tillegg til Rådhusgaten 27 og Øvre
Vollgate 7 består Anthon B Nilsen
kvartalet av Øvre Vollgate 9. Dette er
en mindre, fullt utleid bygning som vil
bli rehabilitert når det er funnet
tilfredsstillende løsninger på de krav
Riksantikvaren har fremsatt til fredning
av deler av bygget.
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Anthon B Nilsen Eiendoms portefølje på
Vulkan-området består av det sentralt
plasserte Nye Broverkstedet samt
Brenneriveien 5 som ligger i utkanten
av området. Nye Broverkstedet er et
kombinert bygg for idrett, utdanning og
kontor. Bygget er utleid på lange kontrakter, men har fortsatt et potensial for
videre utvikling.
I løpet av 2013 ble det gjort forberedende arbeider for en omfattende rehabilitering av Brenneriveien 5.
Bygningen ligger sentralt plassert blant
strøkets mange kreative virksomheter
og miljøer, som Høyskolen for Arkitektur
og Design, DogA-senteret, Westerdals,
kulturscenen Blå og Hausmania. Anthon
B Nilsen har samarbeidet med foreningen Kulturmarked Brenneriveien om
utvikling av nærområdet.
Et annet bidrag til miljøet og livet i
området er kafeen Brenneriet som
i januar 2014 åpnet i første etasje i
Brenneriveien 5. Kafeen selger kaffe
fra alle verdenshjørner samt smørbrød

og kaker. Denne kafeen er forskjellig
fra andre kafeer i Oslo. Brenneriet er
nemlig et arbeidsmarkedstiltak som er
utviklet i et samarbeid mellom velferdsetaten i Oslo, ansatte og beboere i
Ullevålsveien 34 – som er en bolig
for utviklingshemmede – og Anthon B
Nilsen Eiendom. Kafeen skal være åpen
gjennom hele oppussingsperioden, og
den vil forhåpentligvis spille en viktig
rolle når nye leietakere skal finnes etter
rehabiliteringen av bygget.
Hans Burums vei
På Bekkestua i Bærum, har Anthon B
Nilsen Eiendom bearbeidet et tidligere
kontor/ undervisningsbygg for ny bruk.
Det eksisterende bygg ble i sin helhet
leiet ut til NTG/NTGU og er senere
solgt. Den ubebygde del av tomten er
reservert til kontor/undervisning og det
pågår prosesser om den videre utvikling
av eiendommen.
Sikkerhetsbygget/
Hans Møller Gasmanns vei
Sikkerhetsbygget på Økern i Oslo er et
bygg på ca. 25 000 kvm som rommer
mange leietagere i data- og telekommunikasjonsbransjen. I løpet av 2013
ble det gjennomført en omfattende rehabilitering av bygget og det ble tegnet
nye, langsiktige leieavtaler, bla. med
Nasjonalmuseet og Allkopi.
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Brutto areal (ca kvm)

Lahaugmoen Næringspark, Skedsmo

36 000

Sikkerhetsbygget, Oslo

25 000

Anthon B Nilsen kvartalet, Oslo

21 000

Hurum Fabrikker, Tofte

15 000

Nye Broverkstedet, Vulkan, Oslo

9 000

Brenneriveien 5, Vulkan, Oslo

3 000

Bogstadveien 54, Oslo

2 000

Totalt

Tofte Strand

Lahaugmoen
Lahaugmoen er en tidligere militærleir
på 280 mål som er ferdig regulert for
utvikling til næringsformål eller andre
allmennyttige formål. Totalt er tomten
regulert for en bygningsmasse på
140 000 kvm og ytterligere 15 000 kvm
fjellhaller, noe som gir rom for mange
spennende utviklingsmuligheter. En
del av tomten er utnyttet til kontor- og
logistikklokaler, mens en annen del av
området utvikles til en omfattende og
moderne innkvarteringsvirksomhet for
temporær arbeidskraft. Denne virksomheten består i dag av 240 hybelenheter
og det er besluttet å bygge 3 nye bygg
med ytterligere 140 enheter. Planen
er å utvikle Norges mest moderne
innkvarteringstilbud og omfatter opp
til 750 boenheter. I tillegg kommer
servicefunksjoner som bistro/kantine,
småforretninger, vask og renhold og
andre tilbud som gjør livet lett for både
kort- og langtidsboende.
Eiendommen Lahaugmoen egner seg
også spesielt godt for virksomheter
som krever høyt sikkerhetsnivå. Derfor markedsføres Lahaugmoen som et
ideelt sted for lokalisering av det nye
nasjonale beredskapssenteret som
planlegges i regi av Justis- og beredskapsdepartementet og Politiet. Området som er velegnet for å huse
et beredskapssenter er primært et
ubebygd område på opptil 100 mål
som ligger i den vestre delen av
eiendommen.
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Mot slutten av 2013 ble det inngått
avtale om salg av et av de eksisterende
byggene i næringsparken. Bygget er
på ca. 4 000 kvm, og transaksjonen er
gjennomført primo 2014.
Berghagan Nord
Dette er en eiendom på drøye 70 mål
beliggende ved Regnbuen næringspark
i Ski kommune, syd for Oslo. Eiendommen har en strategisk interessant beliggenhet og mer enn halvparten av den er
ferdig regulert til næringsformål.
I 2013 fortsatte oppføringen av et avansert, kombinert lager og distribusjonssenter for frukt og grønt på nærmere
20 000 kvm. Mot slutten av året ble
bygget solgt, og eies nå av leietakeren
Interfrukt og et nytt eiendomssyndikat.
Eiendommen omfatter også en parsell på
ca 20 mål som vil bli regulert for næring.
Bogstadveien
Sammen med den opprinnelige eieren
av Bogstadveien 54 i Oslo, det tradisjonsrike bakeriet Baker Hansen, har
Anthon B Nilsen Eiendom startet arbeidet med å tilrettelegge for utvikling av
eiendommen når bakeriproduksjonen
flytter ut høsten 2014. Planen er å
konvertere bygget til moderne kontorlokaler og butikklokaler i 1. og 2. etasje.

Prosjektet på Tofte i Hurum omfatter
transformasjon av et område med tradisjonell industri til et nytt og moderne
område med en kombinasjon av næringsvirksomhet og boliger. Det foreligger
en godkjent reguleringsplan for utbygging av et totalt areal på 80 000 kvm.
Utbyggingen vil bli en kombinasjon av
næringslokaler og lokaler for boliger og
fritidsboliger. Næringsvirksomheter som
vil passe godt i området, er virksomheter for rekreasjon, kurs, konferanse og
kulturopplevelser, samt annen handel
og servicevirksomhet. Planforslaget gir
videre rom for 450 – 500 leiligheter.
I tillegg vil det bli anlagt en stor,
moderne småbåthavn med marina som
en del av prosjektet, og området vil når
det er ferdig, fremstå som et helt nytt
tettsted på Hurum. Som et ledd i dette
arbeidet ivrer Anthon B Nilsen Eiendom
også for ideen om at en ny bro over
Oslo-fjorden bør legges mellom
Hvitsten og Filtvet. En slik plassering
for en integrert bro for vei og bane vil
gi helt nye perspektiver for utvikling av
Hurum som et avlastningsområde for
veksten i Oslo-regionen. Et viktig skritt
for dette prosjektet var at myndighetene i januar 2014 besluttet at en bro
mellom Hvitsten og Filtvet var en av
fire muligheter som skulle utredes
videre i en konseptvalgutredning.
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Skolene i Anthon B Nilsen
Utdanning legger vekt
på å tilby karriereorientert
utdanning som gjør studentene i stand til å konkurrere
med suksess i dagens
arbeidsmarked.

Styremedlemmer
i Anthon B Nilsen
Utdanning AS:
Lars Buer, styreleder
Øivind Brath Ingerø,
Peder Chr. Løvenskiold,
Marit Reutz,
Sigrun Elisabeth Vågeng

Driftsinntekter

Virksomhet

F

Virksomhet
Utvikling og drift av
private skoler og
utdanningsinstitusjoner
Ansvarlig selskap
Anthon B Nilsen
Utdanning AS
Adm. direktør
Nicolai H. Løvenskiold
(fra april 2014)
Omsetning
Kr 961 millioner
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Anthon B Nilsen Utdanning AS
driver 10 utdanningsinstitusjoner som
tilbyr masterprogrammer, bachelorprogrammer, fagskoleutdanninger og videregående utdanningsløp innen en rekke
fagområder. I tillegg tilbys et omfattende
kursprogram for privatmarkedet og
bedriftsmarkedet. Totalt sett har virksomheten nærmere 40 000 studenter
og/eller kursdeltakere på heltids- eller
deltidsstudier. Videre gjennomfører mer
enn 200 000 ansatte i bedrifter over
hele verden nettbaserte kurs, såkalt
“nanolæring” – eller læring basert på
stort antall korte moduler – i regi av
NKI Junglemap. Med virksomhet i både
Norge og Sverige, er Anthon B Nilsen
Utdanning en av de største private leverandører av utdanning i Skandinavia.
Selskapets strategi har vært å investere
i skoler med en etablert posisjon og et
vel etablert merkenavn. Med innsats
av selskapets samlede ressurser innen
pedagogikk, drift og økonomistyring,
videreutvikles skolene til å bli markedsledere innen sine ulike områder.
Skolene i Anthon B Nilsen Utdanning
legger alle vekt på å tilby karriereorientert utdanning som gjør studentene
i stand til å konkurrere med suksess
i dagens arbeidsmarked, eller til å
kvalifisere seg til videre utdanning.

Selskapets mål er å bli den ledende
aktøren innen privat etterutdanning i
Skandinavia.
2013
2013 har vært et konsolideringsår for
Anthon B Nilsen Utdanning. Etter betydelige oppkjøp og restrukturering av
aktiviteter i 2012, ble ressursene i 2013
først og fremst brukt på kvalitets- og
resultatutvikling. Dette arbeidet viste
gode resultater med en markant økning
i driftsresultatet. Driftsinntektene økte
i 2013 med ca. 16 prosent til kr 960,9
millioner. Noe av veksten skyldtes
helårseffekten av inntekter fra Reaktorskolen og MedLearn, men også de
andre virksomhetene viste en positiv
utvikling.
Vel etablerte enheter som Westerdals,
Bjørknes, Bilder, NISS, NITH og Berghs
i Stockholm viste stabil utvikling i 2013.
Markedsforholdene for disse skolene er
gode, og alle leverte tilfredsstillende
resultater både faglig og økonomisk.
NKI viste en sterk resultatforbedring
i 2013 etter en betydelig snuoperasjon.
Den positive utviklingen skyldes først
og fremst omsetningsvekst både
i Nettstudiene og NKI Junglemap,
samt en effektivisering av driften i
Nettstudier og NKI Forlaget. I 2013 ble
det også gjennomført et omfattende

internt arbeid i NKI som, etter skolens
mening, avdekket rettsstridige handlinger gjennomført av en eller flere
ansatte i samarbeid med en konkurrerende aktør. Dette er forhold som
NKI vil prøve for retten i 2014.
I Sverige viste MedLearn sterk vekst
i 2013. Det ble ansatt en ny daglig
leder for virksomheten og selskapet
ekspanderte både geografisk og faglig.
Når det gjelder faglig utvikling, fikk
selskapet godkjenning som yrkeshøyskole både for tannhelse og ambulansefag. Det er ventet at den positive
utviklingen vil fortsette også i årene
som kommer.
I april 2014 tiltrådte Nicolai H.
Løvenskiold som adm. direktør i Anthon
B Nilsen Utdanning AS etter Lars Eric
Onarheim, som forlater selskapet etter
6 år som leder.
Utsikter
Markedet for private, postgymnasiale
utdanningstjenester forventes å forbli
stabilt de neste årene, og det ventes en
fortsatt vekst i omsetning i Anthon B
Nilsen Utdanning i 2014.

der og se nye muligheter som vokser
frem i samfunnet. Dette er bakgrunnen
for at Westerdals, NITH og NISS i 2013
lanserte et prosjekt for et nærmere
samarbeid – med et mål om å smelte
sammen både faglig, organisasjonsmessig og fysisk i løpet av de nærmeste årene. Det er ventet at de første
konkrete resultatene av dette vil se
dagens lys i 2014.
Det er også ventet at nettlæring –
eller e-læring – vil fortsette å vokse
i tråd med menneskets stadig sterkere tilvenning til bruk av nettbaserte
løsninger. Som en av Nordens ledende
aktører på nettbasert undervisning, er
NKI meget godt posisjonert til å dra
nytte av denne utviklingen.
I motsetning til høyskole- og fagskolesektoren som ansees som lite
konjunkturfølsomme, vil virksomheter
som Reaktorskolen og MedLearn være
noe mer følsomme for konjunktursvingninger. Det er imidlertid rom for videre
ekspansjon for disse enhetene ved å
utvide sine virksomheter til nye
områder både faglig og geografisk.

Ledelsen vil fortsette å fokusere på
kvalitet i undervisning og faglig innhold
i de enkelte utdanningsløpene. Samtidig
vil skolene måtte tilpasse seg nye tren-
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Lærestedene i
Anthon B Nilsen
Utdanning
Berghs School of Communication
(Stockholm)
Berghs School of Communication er
godkjent etter Yrkeshøgskoleloven i
Sverige og tilbyr ett- og toårig diplomutdanning for områdene Art Director,
Tekstforfatter, Grafisk Design, Scriptforfatter, Prosjektleder og Produksjonsleder samt Markedskommunikasjon og
PR. Bachelorgradstudier tilbys i samarbeid med skoler i USA og Australia. I
tillegg tilbys et omfattende kursprogram
av kortere varighet for alle spektre
innenfor kommunikasjon og media.
Skolen har rundt 3 000 heltids og deltids studenter.
Bilder Nordic School of Photography
Bilder Nordic School of Photography
er en fagskole som tilbyr utdanning og
kursvirksomhet av ulik varighet innen
fotografering og annen visuell kommunikasjon. Skolen har et studietilbud
som dekker både klassiske fototradisjoner for trykte medier samt fotografering for nye digitale media. I en verden
som stadig endrer seg, både når det
gjelder teknologi og uttrykksform, tilbyr
skolen målrettede utdanninger som kombinerer fotografi, kommunikasjonslære,
nye medier og forretningsdrift. Skolen
har et stort innslag av internasjonale
lærekrefter.

Bjørknes
Bjørknes Privatskole tilbyr privatistundervisning innenfor studieretninger
for allmenne, økonomiske og administrative fag til elever som trenger
studiekompetanse eller ønsker å
forbedre seg i ulike fag.
Bjørknes Høyskole har internasjonalt
rettede programmer på høyskole- og
universitetsnivå innenfor medisin og
ernæring, fysioterapi og kiropraktikk,
media, psykologi og freds- og konfliktstudier. Disse programmene tilbys i form
av egne høyskolestudier eller i tett samarbeid med utenlandske læresteder.
Bjørknes har rundt 3 250 heltids og deltids studenter.
MedLearn (Sverige)
MedLearn leverer grunnutdannelse,
yrkesutdannelse og videreutdannelse
for helsesektoren i Sverige. Dette inkluderer høyskoleløp for personell til
tannhelsesektoren og ambulansesektoren. Kursene leveres på mer enn
60 ulike steder i Sverige og MedLearn
driver også en nettbutikk for litteratur
og materiell knyttet til studiene.
Skolen har hvert år rundt 4 000 studenter på kurs.

Skolen har rundt 250 heltids og deltids
studenter.
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Reaktorskolen

NKI
NKI Nettstudier er Nordens største
leverandør av nettbasert undervisning.
Med sine nettstudier tilbyr NKI en omfattende portefølje av kurs og studier
innen videregående skole, yrkesrettet
utdanning, fagskoleutdanninger og
universitets- og høyskolestudier. Det
er ventet at nettlæring – eller e-læring
– vil øke i utbredelse i fremtiden og
NKI har foretatt store investeringer i
utvikling av en “state-of-the-art” pedagogisk plattform for virksomheten.
NKI Junglemap tilbyr en læringsplattform for nettbasert opplæring
kalt “Nano-learning”. Dette er en pedagogisk tilnærming som innebærer at
kurs bestående av en systematisk rekke
av mange små moduler, leveres på nett.
Virksomheter leverer sine tjenester til
et stort antall ledende norske og internasjonale virksomheter.
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IT og konsulentbransjen, bl.a. har
Accenture inngått en avtale om utdanning av kandidater på bachelorprogrammet, en såkalt Industribachelor. Skolen
vil i fremtiden bli en del av den nye
høyskolen Westerdals – Oslo School of
Art, Communication and Technology.
Skolen har rundt 600 heltids og deltids
studenter.
Nordisk Institutt for Scene og Studio
– NISS

NKI hadde i 2013 ca. 10 000 studenter.
NKI Junglemap har over 800 000
brukere.

NISS er en høyskole som tilbyr yrkesrettede bachelorutdanninger for film
og TV, lydproduksjon, populærmusikk
og visuell kunst. I tillegg tilbys diplomstudier innen skuespill, prosjektledelse,
lys og scene, fagskoleutdanninger innen
make-up og spesialeffekter samt kortere
kurs innenfor skolens ulike fagområder.
Skolen vil i fremtiden bli en del av
den nye høyskolen Westerdals – Oslo
School of Art, Communication and
Technology.

Norges Informasjonsteknologiske
Høgskole – NITH

Skolen har rundt 450 heltids og deltids
studenter.

NITH er en høyskole som tilbyr et bredt
utvalg av studiemuligheter innenfor
informasjonsteknologi på bachelor- og
masternivå. Innenfor bachelorprogrammene kan studentene velge fordypning
i interaktiv design, spilldesign, programmering, digital markedsføring og e-business. Mastergrad kan tas i Information
System Design og Business System
Integration. Skolen har samarbeidsavtaler med flere ledende selskaper i

Treider
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Otto Treider Private Gymnas er en
videregående skole med mange valgmuligheter innenfor utdanningsprogrammet for studiespesialisering. Dette gir
generell studiekompetanse etter fullført
og bestått 3-årig utdanning. I tillegg til
det ordinære studietilbudet, legger skolen til rette for at de elever som ønsker
det kan kombinere utdanningen med

dans, håndball eller fotball, i samarbeid
med bl.a. Bårdar Danseinstitutt,
Bækkelagets Sportsklub og Lyn Fotball.
Treider Fagskoler er en moderne fagskole med studietilbud innen reiseliv,
regnskap, administrasjon og salg/service.
Skolen tilbyr yrkesrettet utdanning som
fører studentene raskt ut i arbeid etter
endte studier. Utdanningene kan tas på
dagtid eller kveldstid over ett eller to
semestre.
Treider Jus tilbyr privatistundervisning i
1. avdeling av jusstudiet ved Universitetet
i Oslo. Studentene ved Treider Jus avlegger eksamen som privatister ved det
juridiske fakultet.
Idefagskolen er en kreativ fagskole
med kompetanse på de fleste medieområdene. Det tilbys fagutdanning
innenfor områder som foto, animasjon,
mediedesign, eksponeringsdesign og
TV-produksjon.
School of Fashion Industry (SoFI).
Treider Fagskoler var den første skolen
i Norge som kunne tilby fagskolegodkjent utdanning for motekonsulenter.
I 2013 valgte skolen å legge denne
utdanningen under et eget navn:
SoFI – School of Fashion Industry – og
samtidig starte opp en toårig fagskoleutdanning for moteindustrien.

Reaktorskolen er en ledende leverandør
av yrkesrettede voksenopplæringstjenester. Virksomheten har kontorer over
hele landet. Hovedkunden er NAV og
på oppdrag fra NAV tilbyr Reaktorskolen
jobbklubber, fagkurs med jobbsøk og
individuelle programmer. Målet for alle
kursene og programmene er å få deltakerne ut i jobb.
Totalt deltok i 2013 rundt 10 000
personer på kurs arrangert av
Reaktorskolen.
Westerdals School of Communication
Westerdals School of Communication
er Norges ledende høyskole innen
kommunikasjon og kreativitet, og tilbyr
6 ulike bachelorgrader; Art Direction,
Eksponeringsdesign, Grafisk Design,
Film og TV, Experience & Event samt
Tekst & Skribent. Skolen flyttet i 2011
inn i et helt nytt og skreddersydd bygg
på det spennende Vulkan-området i
Oslo. I fremtiden vil skolen bli en del
av den nye høyskolen Westerdals –
Oslo School of Art, Communication
and Technology.
Skolen har rundt 550 heltids og deltids
studenter.

Treider-skolene har rundt 3 500 studenter.
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Klarer du ikke å tyde overskriften? Er
ingressen vanskelig å lese? Ikke fortvil.
Vi er mange som har det slik. Til tross
for, eller på grunn av, den voldsomme
utviklingen, så lider brorparten av
voksne mennesker under en eller annen
grad av digital analfabetisme. Vi klarer
ofte å bruke verktøyene rundt oss, men
mange av oss skjønner samtidig svært
lite av hvordan det hele egentlig fungerer.
Så mens du med et forsiktig smil lar et
yngre familiemedlem hjelpe deg med å
skru av shuffle-funksjonen i Spotify, kan
det være lurt å huske Darwins ord: “Det
er ikke den sterkeste som overlever,
det er heller ikke den mest intelligente,
men den som er dyktigst til å tilpasse
seg endringer.” Bare vent til du må synkronisere retinabrillene med bilen før du
kjører hjem fra påskefjellet.
Morgendagens løsninger
I løpet av de siste 10–15 årene er
hverdagen i stadig sterkere grad blitt
gjennomsyret av teknologisk nybrottsarbeid, og de færreste er ikke lenger
i tvil om hvorvidt internett er kommet
for å bli eller mobiler egner seg som
lommebok. Likevel har utdanningsinstitusjonene vegret seg for å ta del i den
nye virkeligheten. De tradisjonelle faginndelingene har holdt stand, og når
ulike fagmiljøer har samarbeidet, har det
ofte vært på bakgrunn av individuelle og
ikke institusjonelle initiativ. Dette blir
det snart en endring på – med sammenslåingen av skolene Westerdals, NISS
og NITH til Westerdals – Oslo School

of Art, Communication and Technology.
Målsettingen er å skape Nordens ledende høyskole for digitale og kreative
fag. Mye av energien ligger i det som
vil skje når den kreative innholdsproduksjonen ved Westerdals og NISS
møter NITHs teknologiske verdenssyn.
I forretningsverdenen har vi allerede
sett at alt kan skje når teknologi møter
innhold. Grenser viskes ut, ulike aktører
tråkker på hverandres tær, tradisjonelle
skillelinjer opphører over natta, egoer
utfordres og karrierer går til grunne.
Et velkjent eksempel er hvordan en
ambisiøs, ung mann revolusjonerte
bokbransjen.
I 1994 forlot 30 år gamle Jeff Bezos
sin jobb i et hedgefond på Manhattan.
Den tidligere Princeton-studenten hadde
regnet ut at bruken av internett hadde
økt med 230 000 prosent året før. Han
følte at tiden var inne for å starte en
online bokhandel. Valget falt ikke på
bøker av ren kjærlighet til litteratur,
men fordi de var lette å finne og tålte
mye under frakten, i tillegg fantes det
langt flere titler enn en fysisk bokhandel kunne ha på lager. Navnet på den
nye online bokhandelen ble Amazon.
I New Yorker-artikkelen Cheap Words
(17. & 24. februar, 2014) gjenforteller
George Packer en samtale mellom
Bezos og en bokhandler fra Kansas
City. Året var 1995, stedet var en
bokmesse i Chicago, der bokhandleren
stoppet opp ved Amazons skilt med
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påskriften: “Earth’s Biggest Bookstore”,
og spurte:
“Hvor er verdens største bokhandel?”
“Cyberspace,” svarte Bezos.
“Vi startet en webside i fjor. Hvem er
dine leverandører?”
“Ingram, og Baker & Taylor.”
“Våre også. Hvilken database bruker
du?”
“Books in print.”
“Vi også. Så hva gjør deg til verdens
største?”
“Vi har flest affiliate linker.” (en type
online markedsføring).
Bokhandleren fra Kansas City
vurderte dette svaret, før han spurte:
“Hva er din forretningsmodell?”
Bezos svarte at Amazon planla å selge
bøker for å samle data om velstående,
utdannede kunder. Bøkene ville prises
lavt for å øke salgsvolumet. Etter å ha
samlet data om millioner av kunder,
ville Amazon være i stand til å finne
ut hvordan de kunne selge alt billig på
internett.
Før Google, og lenge før Facebook,
hadde Bezos skjønt at et internettselskaps største verdi lå i kundedataen
det samlet inn. På den tiden hadde de
fleste forlagshus knapt rukket å oppdage internett.
Nesten 20 år senere, etter at Amazon
forlengst har etablert Kindle og Amazon
Publishing, og Bezos akkurat har introdusert droner som morgendagens
naturlige leveringsalternativ, forklarer
han på 60-minutes: “Amazon is not
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happening to bookselling. The future is
happening to bookselling.”
Bokbransjen ble utfordret av Amazon.
Musikkbransjen av Spotify. Filmbransjen
av Netflix. Bilbransjen av Tesla. Universitetene av Khan Academy og Coursera.
Daglivarekjedene av Godtlevert. Bankene av PayPal. Oversetterne av Google
Translate. Mobiloperatørene av Skype.
Taxiselskapene av Lyft. Listen vokser
stadig. Og alle eksemplene er ikke
nødvendigvis gode. Men de illustrerer
likevel poenget: Teknologien serverer
de etablerte utfordringer på løpende
bånd, og vi må alle følge med i timen,
noe studentene ved nye Westerdals
– Oslo School of Art, Communication
and Technology vil få gode muligheter
til å gjøre. For hva fikk alle vi andre
mens dinosaurene vurderte hvordan
de skulle forholde seg til den teknologiske utviklingen. Vordende filmskapere
fikk iPhone, RED-kameraer, tilgang til
profesjonelle redigeringsverktøy og
YouTube. Musikerne fikk Garageband
og Soundcloud. Unge forfattere fikk
blogger og selvpublisering. Industridesignere fikk billige 3D-programmer og
3D-print-ere. Listen er langtfra utfyllende, og alle eksemplene er langtfra
gode, men de illustrerer likevel poenget:
vi fikk alle muligheten til å produsere
innhold, samarbeide med likesinnede fra
hele verden og dele vårt innhold som
aldri før. Og når alt forandrer seg og alt
er flytende, så er det to ting som blir
vesentlig: Å skjønne seg på teknologien og lære seg å lage innhold som

Årsrapport

2013

37

Filosofen

F

Det føles riktig å ta med noen ord fra
Marshall McLuhan, mannen som forutså
skolesammenslåingen allerede på
1960-tallet.
“Innumerable confusions and a feeling
of profound despair invariably emerge
in periods of great technological and
cultural transition.”

er tilpasset denne nye verden. Fagene
smelter sammen. Utdanner du deg
innen kommunikasjon så er det en
selvfølge at du lærer deg å samarbeide
med personer med teknologisk kompetanse, hvis du vil overleve. Når alle
kan produsere og dele, blir det enda
viktigere å skjønne hvorfor og hvordan.
Utdanner du deg til kunstner kan det
være en stor fordel å lære å samarbeide
med teknologer og andre fagfolk. Se
bare på en av verdens mest anerkjente
kunstnere, dansk-islandske Olafur
Eliasson. I hans transdisiplinære studio
i Berlin jobber kunstnere, metallurger,
håndverkere, arkitekter, filmskapere,
ingeniører, arkivister, økonomer, kokker,
fotografer, kommunikatører, teknikere,
kunsthistorikere, grafiske designere,
industridesignere og en rekke andre
side om side på prosjekter som er
avhengig av tverrfaglig samarbeid.
Eliassons eksempel er langtfra unikt,
men det er et godt eksempel på moderne kunstnere som avkrefter myten
om den lidende kunstneren i ensom
majestet i sitt atelier. Det må ikke
være analogt for å være ordentlig kunst
lenger. Du kan bruke datamaskin og
kalle deg kunstner. Du kan i bunn og
grunn gjøre hva du vil, så lenge du ser
utover gårsdagens grenser og heller
kaster deg over alle mulighetene som
har dukket opp i løpet av de siste 10–15
årene. Gjennom tverrfaglighet kan vi
utforske det ukjente og oppdage nye
sammenhenger. Et mer eller mindre
kjent eksempel på dette (i skolesam-
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menheng) er kurset “Laboratory of
Literary Architecture” som arkitekten,
læreren, illustratøren og forfatteren
Matteo Pericoli har holdt ved Scuola
Holden i Turin og Columbia University.
På dette kurset samarbeider “creative
writing” (i mangel av en god oversettelse) - studenter og arkitektstudenter
om å lage fysiske modeller av den
“litterære arkitekturen” i en tekst.
Gjennom øvelsene opparbeider studentene evnen til å se verden gjennom nye
briller. Hvilken personlighet skjuler seg
i Operaens hvite flater? Er Galleri Oslos
struktur en manifestasjon av sorg eller
lengsel?
Hvis noen i dag representerer fremtidens prototype på en uteksaminert
elev fra Westerdals – Oslo School of
Art, Communication and Technology, så
er det kanskje Lena Dunham. Skaperen
av HBO-suksessen Girls skriver manus,
spiller hovedrollen, regisserer enkelte
episoder, og er en del av produsentteamet. At hun i tillegg har hatt en
finger med i markedsføringen av serien,
er det sikkert trygt å anta.
Det ville på et eller annet sted i denne
teksten vært naturlig å nevne kunstnere
som utelukkende benytter informasjonsteknologi i sine prosjekter. Men, jeg
velger heller å sitere Aaron Betsky,
tidligere kurator for arkitektur, design
og digitale prosjekter ved San Francisco
Museum of Modern Art, som fortalte
journalisten Susan Orlean: “This is the
world young artists and art students live

in. The way we represent our world is
more and more digitally based and networked. If art is in any way reflecting our
world, it will have to adopt and adapt
these techniques and technologies.”
Og så, et lite eksperiment, for deg som
skulle finne på å lese denne årsrapporten en gang i fremtiden, mange år
fra nå. I skrivende stund, 2. mars 2014,
dominerer det California-baserte teknologiselskapet Google, internett. Selskapets kjernetjeneste er søk, men de tilbyr
også en mengde andre tjenester. Søketjenesten har ca. 1,2 milliarder unike
brukere hver måned. Et Google-søk på
sammenslåingen av Westerdals, NISS
og NITH gir 891 treff. Et Google-søk på
Westerdals – Oslo School of Art,
Communication and Technology gir
74 100 treff. Lever du i en verden der
Google fortsatt styrer informasjonen på
nett via søk, så prøv disse to søkeordvariantene. Det kan fungere som en
slags kvantitativ suksessindikator på
skolesammenslåingen, så lenge du tar
hensyn til utviklingen i algoritmer og alt
annet som påvirker søkeresultatene. Er
du usikker på hva som påvirker informasjonen kan du alltids gå inn på skolens hjemmeside og sjekke om det
finnes muligheter for en etterutdanning
som gjør deg mer operativ i den digitale
verden du lever i!

“We shape our tools, and afterwards our
tools shape us.”
“Ads are the caveart of the twentieth
century.”
“Our “Age of Anxiety” is, in great part,
the result of trying to do today´s tools
– with yesterday´s concept”
“The user is the content.”
“I think of art, at its most significant,
as a DEW line, a Distant Early Warning
system that can always be relied on to
tell the old culture what is beginning to
happen to it.”
“The medium is the message.”

Og skulle du lure på hva overskriften
betyr, er svaret “Kunnskap er fremtidens
kapital.”
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Fakta om nye Westerdals
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NISS, Westerdals og NITH skal i løpet av sommeren 2014
slås sammen til høyskolen Westerdals – Oslo School of Art,
Communication and Technology. Målet er å skape Nordens
ledende høyskole for digitale og kreative fag.
Den nye høyskolen vil ha i overkant av 1 600 studenter og tilby et
tyvetalls studieløp fra oppstart. Det vil opprettes fem fakulteter:

Rektoren
NITHs Bjørn Jarle Hanssen
blir første rektor ved
Westerdals – Oslo School
of Art, Communication and
Technology. Her deler han noen
tanker rundt den forestående
sammenslåingen, og gir et innblikk i hvorfor én skole vil være
sterkere enn tre.
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•
•
•
•
•

– Hva er drivkreftene bak sammenslåingen?
– Vi identifiserte allerede for flere
år siden at det mest interessante vi
kunne gjøre for å utvikle oss videre, var
å inngå samarbeid med Westerdals og
NISS. Deretter så vi at dette kan ta tid,
for det er snakk om mange mennesker
som skal bli fortrolige med hverandre.
Det er en logikk i dette her. For det
første er det åpenbart at det blir mer
og mer teknologi i de kreative disipliner,
og det blir behov for mer kreativitet i
de teknologiske disipliner. Dette er en
utvikling vi ikke kan stoppe, men som
vi må være med på å stimulere. For det
andre er vi små hver for oss, og vi lever
i en verden der de vi konkurrerer med
blir stadig større. Samtidig er det et økt
krav til profesjonalisering og internasjonalisering. Vi har studietilbud som
vi tror vi kan vise frem for å rekruttere
studenter og ansatte fra utlandet, men
som liten aktør med begrensede ressurser er det vanskelig å få noe trykk
på det.
– Men man kunne jo tenke at avstanden mellom et diplomstudium i
skuespillerkunst og et masterstudium
i “applied computer science” er for
stort til at det kan finnes noe felles
kryssningspunkter i disiplinene eller
kompetansen?

– Dette er ytterpunktene. På den
annen side ser vi jo at et viktig innhold
her er “internett of things”. Hvordan vi
bygger intelligente systemer. Systemer
der vi bygger intelligens inn i det som
tradisjonelt har vært frittstående komponenter eller aktiviteter. F.eks. Google
Gear som registrerer og gir en mengde
informasjon om aktivitetene dine. Det er
veldig mange ting vi gjør i dagligdagse
sammenhenger som tilføres noe ekstra
gjennom informasjonsteknologi. Så
informasjonsteknologi er jo etter hvert
noe som gjennomsyrer hele tilværelsen
vår. På godt og vondt.
– Så det er kanskje like mye teknologiens inntog i de andre disiplinene
som vil være det fruktbare her, som
det er kreative disipliners inntog i
teknologien?
– Jeg vil si at det er begge deler. Det
ligger utrolige muligheter for utvikling i
denne sammensmeltingen.
– Ser man her realiseringen av noe
vi snakket om for kanskje 10 år siden,
da temaet var “the 4 Cs conversion” –
computer, communication, corporation
& consumer? At alt kom til å smelte
sammen i konvergensen?
– Ja. Og nå er det jo allerede skjedd.
Det er mye vi snakket om for 10–15 år
siden, som vi trodde skulle skje. Vi trodde
jo at mobilen skulle bli lommeboken, men

Kommunikasjon
Teknologi
Musikk & scene
Film & TV
Ledelse

det ble den ikke den gang og nå er det i
ferd med å skje. Og det er jo alltid sånn
at vi som teknologer ofte er i stand til å
lage mye mer enn forbrukere vil ha..
– Men hva kommer først her. Er det
teknologien som driver trendene, eller
er det trendene som skaper teknologien?
– Jeg tror ikke det finnes et godt svar
på det. Jeg tror det er sånn at vi har mer
teknologi enn det vi har gode anvendelser for. Og teknologi blir ofte tatt i bruk
på forbausende måter som vi som utviklere av teknologi ikke hadde forutsett.
Det beste eksempelet jeg vet om, er
SMS-systemet som ble laget som et
system der man skulle sende meldinger
mellom teknikere som skulle administrere dette nye mobilsystemet, og plutselig oppdages det at på et knotete
tastatur med 10 taster så begynner folk
å sende meldinger, og de sender millioner av meldinger. Ingen hadde forventet at det skulle skje.
– Jeg tror vi har veldig mye teknologi
som vi ikke vet hva vi skal bruke til. Det
er mange tilfeldigheter som avgjør hva
som blir tatt i bruk.
– Vil du si at det er et følt behov,
dette å bringe fagene nærmere hverandre?
– Ja, absolutt. Spesielt dette med
å etablere treffpunkter er viktig. Da
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skjer det ting, og jeg tror at i slike
kunnskapsmiljøer hvor du har flinke
kreative mennesker, så skal du ikke
styre dem, men heller gi dem mulighet
til å prøve ut ting. Det er da det fungerer best.
– Når vi lager denne fusjonen skal
vi bygge på det vi har av styrke og
tyngde, men samtidig bryte litt opp i
strukturen for å kombinere ting på en
ny måte. Sette sammen ting på en ny
måte, men samtidig ta vare på de gode
fagmiljøene. Utifra 3 skoler skal det bli
5 fakulteter. Dagens studenter skal få
fullføre sine løp. Men vi vil fra høsten
av begynne å utvikle nye studietilbud.
Der har vi en del ideer allerede om
hvilke retninger vi ønsker å gå. Samtidig
er det viktig at vi klarer å samlokalisere
oss, så vi får naturlige treffpunkter for
studenter og ansatte.
– Noen vil si at ved å føre IT inn i
kunst, så redder man den?
– Kunst eksisterer i en kontekst, og
den konteksten vi har i dag er annerledes enn den vi hadde for 30 år
siden. Det er forstemmende å se hvor
lite opptatt en del av de tradisjonelle kunstutdanningene i Norge er
av teknologi. Teknologi er et verktøy
og det er klart at du kan gjøre veldig
mange spennende ting hvis du tar det
i bruk. Vi ser at det er mange flinke og
dyktige kunstnere som gjør det i dag,
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men det er ikke fordi de har lært det i
studiene sine, det er fordi de har lært
det på egenhånd. Så der tror jeg nok
vi kan tilføre noe. Vi har et fakultet for
utøvende kunst i den nye høyskolen og
det skal være ganske annerledes enn
Kunsthøyskolen.
– Ser vi to linjer her? Den ene utdannelse som svar på endring i behov
i samfunnet, og den andre Norge som
en del av verden, det internasjonale
samfunnet, en spiller i det større
samfunn?
– Ja, begge deler er riktig. Internasjonalisering er også et viktig element
i denne utviklingen, og det er også noe
myndighetene har store forventninger
til. Vi oppmuntres ved insentiver til å
drive internasjonal virksomhet og få
avtaler med internasjonale institusjoner,
få studentene våre til å reise ut og få
internasjonale studenter til å reise til
Norge. Dette tilfører oss mye, og det
vil bidra til å gjøre den nye skolen til en
leder i Norden.

kunst:
oppøvd evne, dyktighet; akrobatisk
prestasjon, knep som krever øvelse;
fantasifull, nyskapende virksomhet som
er estetisk uttrykk for indre eller ytre
opplevelser; kunstverk ... av germansk
kunsti “kunnskap, viten, innsikt”,
avledet av kunnan “kunne”, som vi på
norsk finner igjen i verbet kunne ...
kommunisere:
meddele, gi underretning; være i
forbindelse, på talefot med; ta imot
nattverden, gå til alters. Av latin
communicare “dele, ha felles med en;
meddele en noe” ...
teknologi:
læren om og studiet av praktiske
framgangsmåter i håndverk og industri;
bearbeiding av råvarer; bruk av vitenskapelige resultater for å oppnå
bestemte mål; metoder og redskaper en
tar i bruk i teknologi. Gjennom fransk
technologie av seingresk tekhnología
“avhandling om grammatikk, en kunst”
avledet av tekhnológos “som omhandler retorikkens kunst”, som bygger
på tékhne “kunst, ferdighet” ...
Fra Norsk Etymologisk Ordbok av Yann
de Caprona.
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Verdiskaping
med mening
For de ansatte i Anthon B Nilsen
AS gir det en ekstra mening til
arbeidet å vite at halvparten av
de resultatene som skapes, ender
opp som støtte til gode formål.
Dette skyldes at halvparten av
aksjene i selskapet eies av et
legat – opprettet av grunnleggerens etterkommere – som nettopp
har som formål å dele ut midler
til allmennyttige formål.

44

Anthon B Nilsen

Verdiskaping med mening

Grunnkapitalen i legatet – Reidar og
Gunnar Holsts Legat – er 50 prosent
av aksjene i Anthon B Nilsen AS. Fra
avkastningen på denne kapitalen deles
det årlig ut midler til frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter.
Legatets hovedlinje er å støtte tiltak til
fordel for barn og ungdom, og legatet
har sitt eget styre som forvalter legatets midler. I 2013 ble det delt ut ca.
6,5 millioner kroner i støtte til rundt 95
ulike prosjekter. I løpet av de siste 10
årene har eierskapet i Anthon B Nilsen
AS tilført legatet mer enn 60 millioner
kroner som igjen har kommet allmennyttige formål til gode.

som er friske, likevel blir rammet. De
blir rammet følelsesmessig og de blir
rammet ved at sykdommen i den nærme
familie setter mange grenser for hvordan
de kan forme og leve sitt eget liv.
Denne problemstillingen har
Kreftforeningen tatt tak i – med støtte
fra Reidar og Gunnar Holsts Legat.

Røde Kors, Redningsselskapet,
Norske Kvinners Sanitetsforening og
Kreftforeningen er noen av institusjonene som tradisjonelt er mottakere
av støtte fra legatet til gjennomføring
av tiltak for barn og ungdommer. Mange
av disse tiltakene bidrar til å gi barn og
unge aktivitetsmuligheter de ellers ikke
ville hatt.

I og med at kreft i sine ulike former
dessverre rammer stadig flere – og
rammer mennesker i alle aldersgrupper
– blir det stadig flere barn og unge som
lever i en situasjon der en nær dem, far,
mor eller søster eller bror, er alvorlig
syk eller har gått bort på grunn av sykdommen. Det skaper store utfordringer
for barna, og det er ikke alltid noen de
kan snakke med om disse problemene.
Nyere forskning viser at syv at ti barn
av kreftrammede føler at de ikke blir
sett i sorgen. Og de vil ikke selv ta opp
et tema som kan være belastende for
foreldrene – “de har allerede så mye
vondt å tenke på”.

Sykdom rammer ikke bare den syke

Møteplassen Treffpunkt

For mange barn og unge påvirkes livet
og livsutfoldelsen av at de har syke
mennesker rundt seg. Det kan være at
en av foreldrene er syk eller de kan ha
alvorlig syke søsken. I slike situasjoner
kan det være at andres sykdom tar så
mye ressurser og oppmerksomhet at de

For mer enn fem år siden startet derfor
den første møteplassen Treffpunkt. Det
var i Bergen. Senere er det startet
Treffpunkt i Kreftforeningens regi over
hele landet og målgruppen er barn og
unge fra 6 – 16 år som er pårørende til
noen som har kreft eller som er gått

bort på grunn av kreft. Hensikten med
initiativet er å skape en åpen møteplass
der barn og unge som er pårørende, kan
møte andre som opplever det samme.
”Hei, jeg heter Julie og er elleve år. Jeg
er her fordi pappa døde av kreft”. Det
sitter ni barn rundt bordet på Treffpunkt i Bergen. Hver samling begynner
med en samtale om noe som kan være
vanskelig – gjerne foreslått av en av
deltakerne: “Er det greit å være glad
når alle de voksne rundt meg er triste”,
”hvordan skal jeg unngå å være redd
for at andre vonde ting skal skje” og
lignende. I tillegg legges det opp til
andre aktiviteter som fungerer som adspredelse for den enkelte og brobygger
mellom alle. Med støtte fra Reidar og
Gunnar Holsts Legat ble det i 2013
arrangert Treffpunkt på 22 steder i
landet og over 200 barn bruker nå
Treffpunktene jevnlig.
For å gi barn og unge som er pårørende
til kreftsyke pasienter et pusterom i en
hverdag preget av sykdom eller sorg,
arrangerer Kreftforeningen også en rideleir én gang i året. På rideleieren i 2013
deltok det over 60 barn fra hele landet i
alderen 8–16 år – og flere hadde ønsket
å være med dersom kapasiteten hadde
vært større. Å stelle og ri en hest er i seg
selv en adspredelse – å gjøre det sammen med andre med samme utfordringer
i hverdagen, er ekstra berikende.

Det finnes også andre organisasjoner
som med støtte fra Reidar og Gunnar
Holsts Legat, prøver å gjøre livet lettere
for kreftpasienter og deres pårørende.
Støtteforeningen for Kreftrammede
gjør en stor innsats med innsamling av
midler som brukes til aksjonen “Barnas
jul”. Disse midlene kanaliseres ut
til barneavdelingene på alle landets
sykehus og settes inn der for å gjøre
julen så trivelig som mulig for de barna
og pårørende som må tilbringe julen på
sykehus.
Legatet gir også årlig støtte til
Fransiskushjelpens tilbud kalt
Familiehjelperen. Dette er et tilbud til
familier som opplever å være i en akutt
krise og har problemer med å opprettholde rutiner og hverdagens aktiviteter
på grunn av at en i familien er rammet
av kreft. Støtten som gis omfatter
leksehjelp, matlagning og aktiviteter
med barna – kort og godt det som skal
til for å opprettholde barnas rutiner i
hverdagen.
Det gir, som sagt, en ekstra mening
til arbeidet for de ansatte i Anthon B
Nilsen å vite at innsatsen i arbeidsdagen bidrar til at barn og unge som er
syke får en bedre hverdag og mer
energi til å kjempe videre.
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Styrets
medlemmer

Karl Nysterud

Einar Grette

Medlem av styret siden 1990, styreleder 1998–2000 og siden fra
2004–2014.

Medlem av styret siden 2012.

Utdannet sivilingeniør fra NTNU med
tilleggsutdannelse fra NHH og IMI i
Frankrike. 30 års erfaring fra elektroteknisk industri, bl.a. som adm. dir. i
National Industri og National Elektro,
samt viseadm. dir. i EB og ABB Norge.
Adm. dir. i Teknologibedriftenes
Landsforening fra 1994 til 2005.
Arne Baumann
Medlem av styret siden november 2013.
Er utdannet Siviløkonom fra BI og har en
MBA fra University of Wisconsin, USA.
Har lang ledererfaring innen eiendomsutvikling, industriproduksjon, økonomi
og finans. Jobber i dag som Konserndirektør - Næringseiendom i OBOS, og
er adm. direktør i OBOS Forretningsbygg AS.
Gunnar Grette
Medlem av styret siden 2000.
H.r.advokat og tidligere mangeårig partner i Advokatfirmaet Grette. Har bred
erfaring fra styrearbeid, bla. som styreleder i Frank Mohn AS, styremedlem og
leder av bedriftsforsamlingen i ABB AS,
styreleder i Engelschiøn Marwell Hauge
AS, styremedlem i Peterson AS og
Løvenskiold Vækerø AS. Er styreleder i
Reidar og Gunnar Holsts Legat.
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Advokat og partner i advokatfirmaet
Selmer DA. Bred erfaring med
finansiering, omfattende eiendoms- og
selskapsoverdragelser, herunder rådgivning overfor ledelse, styre, tilrettelegger og finansieringskilde.
Torstein Hokholt
Medlem av styret siden november 2013.
Statsautorisert revisor. Variert yrkeserfaring fra Ernst & Young, med ulike
oppgaver i inn- og utland. Bred ledererfaring, hvorav 20 år som adm. direktør, og Nordisk leder fra 2005 frem til
2012. Er i dag engasjert i egen virksomhet innenfor eiendom og finans.
Einar Joys
Medlem av styret siden 1990, styreleder
2000–2004.
Advokat H MNA. Lang erfaring som
leder innen ulike bransjer, bl.a. som
adm. dir. i Det norske Oljeselskap AS,
adm. dir. i Den norske Amerikalinje,
adm. dir. i Vinmonopolet samt adm.
dir. for Anthon B Nilsen AS fra 1994 til
2000.
Alexandra Morris
Medlem av styret siden november 2013.
Har økonomiutdannelse fra University
of St. Gallen, Sveits og Norges
Handelshøyskole. Har omfattende
arbeidserfaring fra finanssektoren,
og jobber i dag som Senior portefølje
forvalter i ODIN Forvaltning.
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Årsberetning 2013
for Anthon B Nilsen AS

Virksomhet

Redegjørelse for årsregnskapet

Anthon B Nilsen AS er et selskap med
en 134 år lang historie. I dag er selskapet engasjert i utdanningsvirksomhet,
utvikling og forvaltning av eiendom samt
handel med returpapir og bygningsmaterialer. Selskapet har hovedkontor i
Oslo. Utdanning driver i det alt vesentlige sin virksomhet i Norge og Sverige.
Eiendomsvirksomheten drives i Norge.
Handelsvirksomheten er en internasjonal virksomhet, og dette forretningsområdet drives fra Paris, Abu
Dhabi, Dubai, Munchen og Hurum i
Norge.

Anthon B Nilsen-konsernet oppnådde
en god vekst i driftsinntektene både i
eiendomsvirksomheten, utdanningsvirksomheten og handelsvirksomheten i
2013.
Resultatet for konsernet ble langt
bedre enn året før. Dette skyldes en
sterk resultatforbedring i utdanningsvirksomheten og et fortsatt godt
resultat for eiendomsvirksomheten.
Samlede driftsinntekter ble 1 161 mill.
kr i 2013, mot 984 mill. kr i 2012.
Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjorde 204 mill. kr,
mot 125 mill. kr i 2012.
Driftsresultatet (EBIT) ble 122 mill. kr i
2013 mot 53 mill. kr i 2012 – en økning
på 69 mill. kr.
Netto finansposter var minus 55 mill.
kr, sammenlignet med minus 58 mill. kr
i 2012.
Konsernets resultat før skatt var 67
mill. kr, sammenlignet med minus 5
mill. kr for 2012.
Konsernets totalbalanse var 1 915 mill.
kr pr. 31. desember 2013, mot 1 870
mill. kr året før. Egenkapitalen var på
371 mill. kr, som gir en egenkapitalandel (basert på bokførte verdier) på
19,4 prosent. Den verdijusterte egen-
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kapitalen er betydelig høyere. Netto
rentebærende gjeld var 1 155 mill.
kr mot 1 060 mill. kr året før. Netto
rentebærende gjeld blir redusert i 2014
ved gjennomføring av endelig oppgjør i
forbindelse med eiendomssalg.
Morselskapet Anthon B Nilsen AS
hadde i 2013 en omsetning på 43 mill.
kr, sammenlignet med 18 mill. kr året
før. Driftsinntektene i 2012 var lave på
grunn av manglende leieinntekter under
rehabilitering av selskapets eiendom i
Oslo sentrum. Driftsresultatet (EBIT)
ble 14,5 mill. kr, sammenlignet med
minus 6,5 mill. kr i 2012.
Netto finansposter utgjorde totalt
2,9 mill. kr i 2013, sammenlignet med
8,7 mill. kr i 2012. Resultat før skatt ble
17,4 mill. kr, sammenlignet med 2,2 mill.
kr i 2012.
Styret mener at årsregnskapet gir et
rettvisende bilde av konsernets resultat,
balanse og finansielle stilling. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning
av fortsatt drift, og styret bekrefter at
grunnlaget for fortsatt drift er til stede,
jfr. regnskapslovens § 3-3.
Forretningsområdene
Utdanning
Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABN
Utdanning) er en av Skandinavias større
leverandører av privat utdanning og kursvirksomhet. Gjennom sine utdanningsinstitusjoner tilbyr virksomheten fag-

skolediplomer, bachelor programmer
og master programmer innenfor kreative, administrative og tekniske fag,
samt helsefag. I tillegg tilbys en rekke
kurs av kortere og lengre varighet innen
ovennevnte områder. ABN Utdanning
tilbyr også videregående utdanningsløp.

transformasjon av eiendommer fra
opprinnelig til ny bruk, men omfatter
også nybygg innen blant annet lager/
kombinasjonsbygg, skolebygg og andre
typer næringsbygg. Det settes fokus på
miljø, konseptutvikling og arkitektur for
å skape god by- og stedsutvikling.

De fleste av virksomhetene i ABN
Utdanning retter seg mot det norske
markedet. Utenfor Norge er ABN
Utdanning etablert med to skoler i
Sverige og har som mål å vokse i
det nordiske markedet.

Samlet areal av heleide og deleide
bygg utgjør ca. 110 000 m², og virksomheten har i tillegg ca. 190 000 m2 i utbyggbare arealer i prosjekter som er
ferdig regulert.

Utdanningsvirksomheten viste en
betydelig omsetningsvekst i 2013.
Driftsinntektene endte på 960 mill.
kr mot 828 mill. kr i 2012, en økning
på ca. 16 prosent.

ABN Eiendom hadde (inkludert konsernets samlede eiendomsmasse) i
2013 en omsetning på 152,3 mill. kr
sammenlignet med 126,1 mill. kr i 2012.
Virksomheten leverte et tilfredsstillende
resultat i 2013.

Veksten var drevet av en tilfredsstillende inntektsutvikling i de etablerte
skolene, samt omsetning fra skoler
kjøpt i løpet av 2012, som var inkludert
i konsernet bare deler av 2012.

Konsernet inngikk avtaler om 3
eiendomssalg i 2013, hvorav ett ble
gjennomført i 2013, med tilfredsstillende gevinst. De to øvrige salgene er
gjennomført og regnskapsført i 2014.

Virksomheten leverte et tilfredsstillende resultat i 2013.

Handel
Konsernets virksomhet innen handel
omfatter en 49 prosent eierandel i
Anthon B Nilsen S.A.S, et fransk selskap som driver handel med returpapir
og returplast, samt det heleide selskapet Anthon B Nilsen Scandinavia AS,
som driver handel med byggevarer.

Eiendom
Anthon B Nilsen Eiendom AS (ABN
Eiendom) er et eiendomsselskap med
kompetanse og aktivitet innen eiendomsutvikling, forvaltning og drift.
Utviklingsprosjektene består i det alt
vesentlige av næringseiendom i Osloområdet, og er i stor grad rettet mot

Anthon B Nilsen S.A.S. hadde i 2013 en
omsetning på 417 mill. kr.

Anthon B Nilsen Scandinavias virksomhet omfatter kjøp av byggevarer
fra europeiske produsenter og salg til
Midt-Østen, Afrika og Fjerne Østen.
Selskapet har hatt en stabil utvikling
og økt aktivitet i 2013. Omsetningen
utgjorde 49 mill. kr, en betydelig økning
fra 30 mill. kr i 2012.
Finansiell risiko
Konsernets likviditetsbeholdning
var 53 mill. kr pr. 31. desember 2013.
I tillegg tilkommer trekkfasiliteter på
30 mill. kr, som gir en samlet likviditetsreserve på 83 mill. kr. Konsernets
likviditetsplasseringer har lav risiko
gjennom plasseringer i bank.
Konsernet er utsatt for valutarisiko
innen forretningsområdet Handel.
Denne risiko reduseres løpende gjennom kjøp av sikringsinstrumenter.
Konsernets gjeld er i stor grad
rentesikret på lange kontrakter, slik at
endring i rentenivå har mindre effekt på
selskapets løpende renteutgifter. Ved
utgangen av 2013 er cirka 46 prosent
av konsernets langsiktige gjeld rentesikret, med gjennomsnittlig rentebindingstid på cirka 3,8 år.
Konsernet har plassert sine låneengasjementer hos flere banker, og er i
dag en prioritert kunde med god stilling
hos disse.
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Kredittrisikoen er for eiendomsvirksomheten knyttet til leietakernes evne til å
betale sine forpliktelser. Det er selskapets oppfatning at leiekontraktsmassen
er solid. Utdanningsvirksomheten har
løpende noe tap på krav knyttet til
studieinntekter, men er ut fra fordringsmassens sammensetning lite sårbar for
vesentlige tap på enkeltfordringer. Handelsvirksomheten reduserer sin kredittrisiko ved bruk av remburs og gjennom
kredittforsikring.
Markedsmessig er konsernets virksomheter ulikt eksponert mot nasjonale og
internasjonale konjunktursvingninger.
Utdanningsvirksomheten drives hovedsakelig i Norge og Sverige, og er samlet
lite konjunkturfølsom. Eiendomsvirksomheten arbeider med næringseiendom i
det norske markedet og er eksponert
mot svingninger i etterspørselen etter
næringslokaler i Norge. På den annen
side er virksomheten preget av langsiktige og stabile kontrakter med solide
leietakere. Handelsvirksomheten er
en global aktivitet og virksomheten er
tydelig eksponert mot svingninger i de
internasjonale konjunkturene.
Personal, arbeidsmiljø og likestilling
Konsernets virksomhet er basert på
klart definerte kjerneverdier. Disse er
kommunisert til alle medarbeidere, og
beskriver måten konsernet driver på, og
måten samarbeidet skal utøves, både
internt blant medarbeiderne og eksternt
overfor omverden. Det er en bevisst
holdning til HMS aktiviteter i konsernet.
Det arbeides kontinuerlig for å utvikle et
godt arbeidsmiljø.
Gjennomsnittlig antall årsverk i 2013 var
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730 i konsernet, og 7 i morselskapet.
Sykefraværet er lavt. I morselskapet har
sykefraværet vært ubetydelig (mindre
enn 1 %). Det er ikke registrert ulykker
eller skader.
Konsernet vektlegger en inkluderende
kultur der det er den enkelte medarbeiders rolle, kompetanse, erfaringsnivå
og innsats som er i fokus, uavhengig av
kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse,
religion eller livssyn. Det er selskapets
målsetting å være en arbeidsplass der
det råder likestilling mellom kvinner og
menn. Morselskapets ledelse består av
25 prosent kvinner, og 75 prosent menn.
Tilsvarende tall for morselskapets styre
er 14 prosent og 86 prosent.

jekter, samt i eksisterende bygningsmasse. Pr 31.12.2013 har tilsammen
5 prosjekter vært omfattet av rammeavtalen, med en beregnet samlet årlig
energibesparelse på 4,6 mill. kWh.
Økonomiske tilskudd fra Enova til disse
prosjektene utgjør 4,2 mill. kr.

Oslo, 23. april 2014
Anthon B Nilsen AS

Disponering av resultat
Morselskapets årsresultat etter skatt på
kr 17 393 957 foreslås disponert som
følger:
Avsatt til utbytte
Overført annen
egenkapital

kr 14 000 000

Sum

kr 17 393 957

Einar Grette
Styremedlem

Alexandra Morris
Styremedlem

Einar Joys
Styremedlem

Arne Baumann
Styremedlem

Torstein Hokholt
Styremedlem

Gunnar Grette
Styremedlem

kr 3 393 957

Miljø
Konsernet har fokus på miljø og miljøvennlige tiltak. Dette gjenspeiler seg
i bruk av miljøvennlige materialer ved
nybygg og rehabiliteringer, samt i en
kontinuerlig utvikling av selskapets
driftsrutiner. Det legges vekt på ENØKanalyser og energi-optimalisering både
i planlegging og drift av eiendommer.
Likeledes brukes det moderne teknologiske løsninger for energibesparende
styring av lys, varme og ventilasjon,
og varmepumper anvendes der det er
mulig. Selskapet er også opptatt av å
legge til rette for god miljøbevissthet
i skolene virksomheten driver og hos
andre leietakere, eksempelvis når det
gjelder energiforbruk og avfallshåndtering.
Eiendomsvirksomheten inngikk i 2009
en rammeavtale med Enova SF om å
redusere energibehovet og konvertere
oppvarmingsbehov til fornybare energikilder i nye bygg og rehabiliteringspros-

Utsikter
Utsiktene for konsernets virksomhetsområder er gode. Konsernet har god
kontantstrøm fra driften. Hensyntatt
merverdier ut over den bokførte
egenkapitalen er soliditeten god.
Innen ABN Utdanning forventes fortsatt
god etterspørsel etter selskapets mange
studietilbud. ABN Utdanning utvikles
på basis av en sterk tro på at markedet
for privat utdanning vil vokse som et
supplement til utdanning i offentlig regi
i Norden.

Karl-Olaf Nysterud
Styrets leder

Peder Chr. Løvenskiold
Administrerende direktør

Innen ABN Eiendom forventes noe lavere
aktivitet etter mange år med høy investeringstakt. Markedet for næringseiendom
har vært bra de siste årene, og vi forventer en fortsatt positiv utvikling.
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Anthon B Nilsen – Balanse pr. 31. desember

Morselskap

Konsern

2013
2012		
Note
			
Driftsinntekter og driftskostnader
0
0
Salgsinntekter		
38 223 966
14 590 841
Leieinntekter		
0
0
Gevinst ved salg av datterselskap		
5 066 821
3 860 566
Andre driftsinntekter		
43 290 787

18 451 407

Sum driftsinntekter

0
12 895 620
9 385 501
0
0
6 528 176

0
12 984 146
4 917 491
0
0
7 069 139

Innkjøpte varer og tjenester		
Personalkostnader
3,15
Ordinære avskrivninger
5,6,7,8
Nedskrivninger
5
Tap ved avgang datterselskap		
Andre driftskostnader
3,12,14

28 809 297

24 970 776

Sum driftskostnader		

14 481 490

(6 519 369)

Driftsresultat		

			
Finansinntekter og finanskostnader
			
Inntekt på investering i datterselskap
14 483 044
14 025 191
og tilknyttet selskap
11 162 234
12 750 532
Finansinntekter
(22 759 199)
(18 074 007)
Finanskostnader

2

10
4
4

Morselskap

2013

2012

985 476 849
108 199 514
36 274 354
31 025 284

834 060 759
86 174 019
34 865 594
29 144 497

1 160 976 001

984 244 869

136 427 729
521 612 253
76 843 689
5 104 242
0
299 209 792

103 964 094
459 424 770
71 841 168
0
13 488 187
282 458 951

1 039 197 705

931 177 170

121 778 296

53 067 699

(1 999 127)
13 508 919
(66 639 227)

(659 115)
7 095 670
(64 702 925)

2 886 079

8 701 716

Netto finansposter		

(55 129 435)

(58 266 370)

17 367 569

2 182 347

Ordinært resultat før skattekostnad		

66 648 861

(5 198 671)

26 388

3 128 153

Skatter

(13 131 663)

(2 040 337)

17 393 957

5 310 500

53 517 198

(7 239 008)

0

0

(19 036 472)

(6 966 832)

17 393 957

5 310 500

34 480 726

(14 205 840)

18

Ordinært resultat		
Herav minoritetsinteresser

20

2013
2012
			
0
0
0
0
0

			
Overføringer og disponeringer:
14 000 000
10 000 000
Avsatt til utbytte
3 393 957
(4 689 500)
Overført annen egenkapital
17 393 957
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Sum

Regnskap og noter

0

EIENDELER
Immaterielle eiendeler
Goodwill
Andre immaterielle eiendeler

2013

2012

5
5

270 940 853
24 606 841

282 265 738
18 830 056

Sum immaterielle eiendeler		

295 547 694

301 095 794

1 211 977 358
33 848 118
1 589 172
17 532 500

1 155 258 231
31 328 913
1 541 654
15 468 227

			
Varige driftsmidler
415 771 722
401 360 452
Tomter, bygninger og annen eiendom
6 861 758
2 814 642
Driftsløsøre og inventar
325 000
277 482
Andre anleggsmidler
0
0
Aktiverte kostnader
422 958 480

404 452 576

Note

6,17
7,17
7
8

Sum varige driftsmidler		

			
Finansielle anleggsmidler
195 290 547
180 470 026
Aksjer i datterselskap
164 124 205
192 924 995
Lån til datterselskap
7 783 404
6 810 104
Investeringer i tilknyttet selskap
152 686
446 587
Investeringer i andre aksjer
19 441 887
22 975 031
Andre fordringer
3 104 190
2 915 247
Pensjonsmidler

1 264 947 148 1 203 597 025

9,17
12
10
11
11,12,17,21
15

0
0
11 732 282
1 488 009
32 965 996
22 667 527

0
0
11 225 332
1 661 588
36 907 748
18 705 919

389 896 919

406 541 990

Sum finansielle anleggsmidler		

68 853 814

68 500 587

812 855 399

810 994 566

Sum anleggsmidler		

1 629 348 656

1 573 193 406

13,17

5 556 142

6 822 234

			
Fordringer
3 326 254
203 455
Kundefordringer
12,17
14 586 404
19 309 983
Fordringer konsernselskap		
13 001 622
12 256 286
Andre fordringer
17

126 503 133
0
100 194 231

110 235 751
0
41 134 547

226 697 364

151 370 298

53 212 238

138 284 784

285 465 744

296 477 316

			
Varer
28 296
0
Varebeholdning

30 914 280
Årets resultat		

Konsern

31 769 724

Sum fordringer		

			
Bankinnskudd og lignende
13 318 036
16 905 535
Bankinnskudd og kontanter

17

44 260 612

48 675 259

Sum omløpsmidler		

857 116 011

859 669 825

SUM EIENDELER		

1 914 814 400 1 869 670 722
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Anthon B Nilsen – Kontantstrømoppstilling

Morselskap

2013

Konsern

Note

2013

2012

			
Innskutt egenkapital
91 760 000
91 760 000
Aksjekapital (12 400 aksjer à kr 7 400) 19,20
128 994 232
128 994 232
Annen innskutt egenkapital
20

91 760 000
128 994 232

91 760 000
128 994 232

220 754 232

220 754 232

20

74 770 627

70 674 925

20

75 141 603

77 564 620

370 666 462

368 993 777

15 311 556
24 418 168

13 732 423
22 269 795

39 729 724

36 002 218

1 101 730 281
61 546 531

1 084 472 083
60 268 935

1 163 276 812

1 144 741 018

44 906 490
71 545 502
0
5 794 455
33 148 347
26 039 403
159 707 205

53 955 593
51 882 495
0
7 771 583
34 103 719
21 215 243
151 005 076

341 141 402

220 754 232

2012

220 754 232

EGENKAPITAL OG GJELD

Morselskap

Sum innskutt egenkapital		

			
Opptjent egenkapital
90 770 475
87 376 518
Annen egenkapital
0

0

311 524 707

308 130 750

Minoritetsinteresser

Sum egenkapital		

			
Avsetning for forpliktelser
14 739 318
12 538 455
Pensjonsforpliktelser
28 760 103
28 786 491
Utsatt skatt
43 499 421

41 324 946

3,15
18

Sum avsetning for forpliktelser		

			
Annen langsiktig gjeld
391 810 000
400 490 000
Gjeld til kredittinstitusjoner
33 976 587
37 970 280
Øvrig langsiktig gjeld
425 786 587

438 460 280

16,17
16,21

Sum annen langsiktig gjeld		

			
Kortsiktig gjeld
40 000 000
50 000 000
Gjeld til kredittinstitusjoner
17
12 865 269
1 846 370
Leverandørgjeld		
4 743 690
5 645 330
Gjeld til konsernselskaper		
0
0
Betalbar skatt
18
713 669
688 727
Skyldige offentlige avgifter		
14 000 000
10 000 000
Avsatt utbytte
20
3 982 668
3 573 422
Annen kortsiktig gjeld		

2013
17 367 569
0
0
(40 768)
0
9 385 501
55 000
126 307
(28 296)
(3 122 800)
11 018 899
2 011 920
4 392 317

Konsern

2012			
2013
2 182 347
Ordinært resultat før skattekostnad		
66 648 861
0
Betalte skatter		
(11 508 557)
0
Resultatandel i tilknyttet selskap		
1 999 127
15 491
Tap/(gevinst) ved realisasjon av aksjer		
(36 315 122)
0
Tap/(gevinst) ved salg av driftsmidler		
(567 333)
4 917 491
Av- og nedskrivninger driftsmidler		
81 947 931
50 000
Nedskrivning finansielle anleggsmidler		
55 000
0
Effekt av valutakursendringer		
(3 946 712)
0
Endring av varebeholdningen		
(899 846)
(203 454)
Endring kundefordringer		
(16 267 382)
(11 287 522)
Endring leverandører		
37 401 808
3 673 203
Endring pensjoner		
(2 382 475)
(4 067 919)
Endring i andre tidsavgrensninger		
(1 463 612)
Netto likviditetsendringer fra driften		

2012
(5 198 670)
(10 386 419)
659 115
(21 331 641)
(1 294 831)
71 841 168
50 000
(488 306)
(419 005)
1 685 646
6 661 162
(1 074 226)
5 126 610

41 165 649

(4 720 363)

114 701 688

45 830 603

0
2 651 620
(15 848 822)
334 670
0
(27 891 406)
0
0
(11 199 210)
40 000 000

(197 466)
1 975 598
(177 397)
98 525
0
(121 920 349)
0
0
(53 000 000)
10 660 000

Utbetalinger av langsiktig fordringer		
(59 000)
Innbetaling på langsiktige fordringer		
2 780 595
Utbetalinger ved kjøp aksjer		
(42 057 547)
Innbetaling ved salg aksjer		
9 011 626
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler
(12 532 466)
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler		
(305 085 767)
Innbetalinger ved salg av driftsmidler		
1 053 734
Innbetalinger ved salg andre investeringer
0
Utbetaling av langsiktig fordring konsernselskap
0
Innbetaling på langsiktig fordring konsernselskap
0

(4 709 268)
3 065 820
(166 248 912)
73 368 874
(12 777 552)
(200 031 925)
783 116
1 056 282
0
0

(11 953 148)

(162 561 089)

Netto kontantstrøm fra investeringer		

0
(12 800 000)
30 000 000
(40 000 000)
(10 000 000)

110 000 000
(10 630 000)
55 000 000
(5 000 000)
(14 000 000)

Økning langsiktig gjeld		
Nedbetalt på langsiktig gjeld		
Økning kortsiktig gjeld		
Nedbetalt kortsiktig gjeld		
Utbetaling av utbytte		

251 107 969
(55 896 186)
30 484 192
(40 000 000)
(21 215 243)

290 974 116
(71 501 016)
56 321 292
(58 106 300)
(24 565 446)

319 933 709

(32 800 000)

135 370 000

Netto fra finansaktiviteter		

164 480 732

193 122 646

(346 888 825) (305 493 565)

76 305 296

71 753 849

Sum kortsiktig gjeld		

545 591 304

551 539 075

Sum gjeld		

1 544 147 938 1 500 676 945

(3 587 499)

(31 911 452)

Netto endring kontantstrøm		

(67 706 405)

(66 540 316)

857 116 011

859 669 825

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		

1 914 814 400 1 869 670 722

16 905 535
0

48 816 987
0

Likvider pr. 01.01		
Likvider endret konsernsammensetning		

138 284 784
(17 366 141)

177 663 922
27 161 178

13 318 036

16 905 535

Likvider pr. 31.12		

53 212 238

138 284 784

Oslo, 23. april 2014
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Noter til
regnskapet
for 2013

Andre salgsinntekter og
driftsinntekter
Andre inntekter resultatføres på opptjeningstidspunktet.
Goodwill
Merverdier ved oppkjøp av nye datterselskaper som ikke kan henføres til
bestemte eiendeler, er oppført som
goodwill. Goodwill avskrives over antatt
økonomisk levetid.

Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar
med regnskapsloven og utarbeidet etter
norske regnskapsstandarder.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet viser samlet økonomisk resultat og finansielle stilling
når morselskapet og datterselskapene
betraktes som én økonomisk enhet.
Konsernregnskapet bygger direkte på
regnskapstallene for nevnte selskaper
og dekker perioden 1. januar - 31. desember.
Ved konsolideringen er alle interne
resultat- og balanseposter eliminert.
Elimineringen av aksjer i datterselskaper er basert på oppkjøpsmetoden.
Dette innebærer at aksjene elimineres
mot bokført verdi av egenkapitalen i
datterselskapene på kjøpstidspunktet.
Vurdering og klassifisering av
eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk
er klassifisert som anleggsmidler. Andre
eiendeler er klassifisert som omløps-
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midler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier
lagt til grunn. Avdrag på lån med forfall
innen et år er inkludert i langsiktig
gjeld.

dagskurs. Omregningsdifferanser er ført
direkte mot egenkapitalen.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig
verdi når verdifallet forventes ikke å
være forbigående. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på
etableringstidspunktet.

Offentlige tilskudd
Selskaper i konsernet har mottatt
statstilskudd knyttet til undervisning.
Tilskuddet etter gjeldene satser for de
enkelte studier resultatføres over den
perioden støtten gjelder for. Tildelingen som er knyttet til enkeltvedtak
resultatføres det år vedtaket fattes
for. Øremerkede tilskudd føres som en
reduksjon av anskaffelseskost ved anvendelse (anskaffelse), mens generelle
tilskudd resultatføres som inntekt det
år tilskuddet gjelder for.

Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Resultatregnskapet for utenlandske datterselskap er omregnet til gjennomsnittskurs,
mens balanseposter er omregnet til

Regnskap og noter

Studieinntekter
Studieinntektene forskuddsfaktureres
og periodiseres over antall måneder
studiene varer.

Leieinntekter
Leieinntekter forskuddsfaktureres
og periodiseres over leieperioden.
Felleskostnader faktureres á konto
gjennom året og avregnes etter åres
slutt. Netto felleskostnader er oppført
som driftskostnad.

Andre immaterielle eiendeler
Aktiverte kostnader til web-utvikling og
web produkter er oppført som andre
immaterielle eiendeler og avskrives over
antatt økonomisk levetid.
Varige driftsmidler
Forretningseiendommer, driftsløsøre
og inventar avskrives over forventet
økonomisk levetid. Avskrivningene
er som hovedregel lineære. Tomter,
boliger, prosjekter og andre anleggsmidler avskrives ikke, men nedskrives
ved forventet varig verdifall. Aktivering
av kostnader på leide lokaler avskrives
over leiekontraktens løpetid.
Investering i datterselskap og
tilknyttet selskap
Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap er i morselskapet bokført etter kostmetoden. Investeringene
blir nedskrevet til virkelig verdi dersom
verdifallet ikke er forbigående. Mottatt
utbytte og andre overskuddsutdelinger
fra selskapene inntektsføres som annen
finansinntekt i morselskapet. I konsernregnskapet er tilknyttede selskap bokført etter egenkapitalmetoden.
Investering i andre aksjer
Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har

betydelig innflytelse balanseføres til
anskaffelseskost. Investeringene blir
nedskrevet til virkelig verdi dersom
verdifallet ikke er forbigående. Mottatt
utbytte og andre overskuddsutdelinger
fra selskapene inntektsføres som
finansinntekt.
Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesbasert
pensjonsforsikring beregnes etter
lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningene er basert
på en rekke forutsetninger herunder
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra
folketrygden, fremtidig avkastning på
midlene samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang.
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig
verdi fratrukket pensjonsforpliktelsene i
balansen. Endringer i forpliktelsene som
skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene fordeles over minimum
antatt gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid hvis avviket ved årets
begynnelse overstiger 10% av det
største av brutto pensjonsforpliktelser
og pensjonsmidler.
Pensjonskostnader knyttet til innskuddsbasert tjenestepensjon er ikke
fondsbasert og kostnadsføres løpende i
henhold . til mottatte fakturaer.
Varebeholdning
Varebeholdningen er vurdert til det
laveste av anskaffelseskost og netto
salgspris. Netto salgspris er estimert
salgspris ved ordinær drift fratrukket
estimerte utgifter til ferdigstillelse,
markedsføring og distribusjon.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer
oppføres til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til
tap gjøres på grunnlag av en individuell
vurdering av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for
å dekke antatt tap.
Forskuddsbetalte kostnader som periodiseres over leieperioden er oppført
som langsiktige fordringer.
Skatter
Skatter kostnadsføres når de påløper,
det vil si at skattekostnaden er knyttet
til det regnskapsmessige resultat
før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt
(skatt på årets skattepliktige inntekt)
og endring i netto utsatt skatt.
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er
oppført etter en individuell vurdering.
For konsernet er det enkelte selskap
vurdert for seg. For konsernets norske
selskaper er utsatt skatt og utsatt skattefordel presentert netto i balansen.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet
etter den indirekte metoden. Kontanter
og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige
likviditetsplasseringer.
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Note nr. 2 - Driftsinntekter

Note nr. 4 - Finansinntekter og finanskostnader

Morselskap

Konsern

2013
2012			
			 Pr. virksomhetsområde
0
0
Handel
			 Utdanning
0
0		 Studieinntekter
0
0		 Offentlige tilskudd til utdanning
43 290 787
18 451 407
Eiendom
43 290 787

18 451 407

Sum

			 Geografisk fordeling
43 290 787
18 451 407
Norge
0
0
Resten av verden
43 290 787

18 451 407

Sum

Morselskap

2013

2012

48 995 598

30 157 391

828 244 513
131 454 055
152 281 835

704 279 477
123 680 094
126 127 907

1 160 976 001

984 244 869

1 005 183 045
155 792 956

890 539 077
93 705 792

1 160 976 001

984 244 869

Morselskap

2013
2012			
			
Andre finansinntekter
10 078 204
1 727 082
Renteinntekter konsern
610 235
968 967
Andre renteinntekter
96 052
4 234
Gevinst ved salg aksjer
284 640
49 039
Valutagevinst
93 103
1 210
Annen finansinntekt
11 162 234

12 750 532

			
0
202 717
22 522 608
17 642 850
55 284
19 725
55 000
50 000
126 307
154 845
0
3 870
22 759 199

Note nr. 3 - Personalkostnader og godtgjørelser

Konsern

18 074 007

2013

2012

0
5 570 370
96 052
7 495 404
347 093

0
5 591 110
4 234
1 108 824
391 502

Sum

13 508 919

7 095 670

Andre finanskostnader
Rentekostnader konsern
Andre rentekostnader
Tap ved salg aksjer
Nedskrevet finansielle anleggsmidler
Valutatap
Andre finanskostnader

0
62 970 951
55 284
55 000
558 390
2 999 602

0
61 337 165
0
50 000
772 394
2 543 366

66 639 227

64 702 925

Sum

Konsern

2013
2012			
			 Personalkostnader
7 549 698
6 981 367
Lønninger
1 427 115
1 236 520
Folketrygdavgift
3 444 198
4 424 182
Netto kostnad pensjoner
0
0
Lønnskostnader innleid
474 609
342 077
Andre ytelser
12 895 620

12 984 146

7

7

Sum
Antall årsverk

2013

2012

369 915 405
63 113 812
34 416 210
41 646 494
12 520 332

318 439 562
53 038 802
27 072 951
46 931 088
13 942 367

521 612 253

459 424 770

730

640

Note nr. 5 - Immatrielle eiendeler
Konsern

Goodwill fordelt på virksomhetsområde og geografisk fordeling
				
				

Bokført verdi
31.12.12

Tilgang /avgang i år

Avskrivninger
i år

Bokført verdi
31.12.13

Utdanningsselskaper Norge		
Utdanningsselskaper Sverige		

234 203 754
48 061 984

0
20 222 996

(26 626 944)
(4 920 937)

207 576 810
63 364 043

				

282 265 738

20 222 996

(31 547 881)

270 940 853

Administrerende direktør har mottatt lønn og annen godtgjørelse på til sammen kr 2 371 661. I tillegg til å være med i selskapets ordinære pensjonsordning er det regnskapsført en direkte pensjonsforpliktelse knyttet til en avtale om førtidspensjon
for administrerende direktør.
Det er utbetalt kr 340 000 i godtgjørelse til styret i 2013.
Kostnadsført revisjonshonorar i morselskapet for 2013 utgjør kr 275 000. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med
kr 210 000. Kostnadsført revisjonshonorar til konsernrevisor utgjør kr 2 319 731. I tillegg kommer honorar for særattestasjoner på kr 284 924 samt annen bistand på kr 809 415. Beløpene er inklusiv kostnadsført merverdiavgift.
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Bokført verdi av goodwill knytter seg i sin helhet til konsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS. Avskrivningsplan i underliggende konsern varierer mellom 5 - 20 år. Utdanningsinstitusjonene har sterke merkenavn og har gjennom mange år
opparbeidet gode posisjoner i markedet.
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Note nr. 5 - Immatrielle eiendeler (forts.)

Note nr. 7 - Driftsløsøre og inventar

		
Goodwill
			

Andre immatrielle
eiendeler

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01
Avgang ferdig avskrevet
Tilgang i år

374 052 397
(10 027 268)
20 222 996

28 325 415
(962 024)
13 848 960

Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.
Akkumulert av- og nedskrivninger pr. 31.12.

384 248 125
(113 307 272)

41 212 351
(16 605 510)

Bokført verdi pr. 31.12.
Årets avskrivninger
Årets nedskrivning
Avskrivningsperiode

270 940 853

24 606 841

26 724 739
4 823 142

7 543 308
281 100

5 - 20 år

5 år

		

Morselskap

Konsern

19 503 461
5 170 549
(14 169)

110 333 712
17 132 284
(7 110 507)

24 659 841
(17 798 083)

120 355 489
(86 507 371)

Bokført verdi pr. 31.12.13

6 861 758

33 848 118

Årets avskrivninger

1 123 433

13 974 251

20-33%

20-33%

Anskaffelseskost pr. 31.12.12
Tilgang i år
Avgang i år
Anskaffelseskost pr. 31.12.13
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.13

Avskrivningssats

Andre anleggsmidler er investering i kunst som er oppført til kostpris. Årets tilgang utgjør kr 47 518.

Note nr. 6 - Tomter, bygninger og annen eiendom
Note nr. 8 - Aktiverte kostnader
Morselskap

Tomter

Boliger

Bygninger

Prosjekter

Sum
		Konsern

Anskaffelseskost pr. 31.12.12
Tilgang i år
Overført bygninger ved ferdigstillelse

6 859 930
0
0

225 000
716 629
0

466 662 384
553 240
17 883 357

1 224 354
21 956 710
(17 883 357)

474 971 668
23 226 579
0

Anskaffelseskost pr. 31.12.13
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.13

6 859 930
0

941 629
0

485 098 981
(82 426 525)

5 297 707
0

498 198 247
(82 426 525)

6 859 930

941 629

402 672 456

5 297 707

415 771 722

Bokført verdi pr. 31.12.13
Årets avskrivninger

0

0

Avskrivningssats			
Konsern

Tomter

Boliger

Anskaffelseskost pr. 31.12.12
Tilgang/avgang datterselskap
Tilgang i år
Overført bygninger/tomt i år

121 233 503
(15 089 383)
0
0

225 000
0
716 629
0

Anskaffelseskost pr. 31.12.13
Akk. avskrivninger pr. 31.12.13

106 144 120
0

Bokført verdi pr. 31.12.13

Anthon B Nilsen

Bygninger

941 629

993 543 738

0

0

24 804 927

Regnskap og noter

Anskaffelseskost pr. 31.12.13		
Akkumulert avskrivninger pr. 31.12.13		

33 479 381
(15 946 881)

Bokført verdi pr. 31.12.13		

17 532 500

Årets avskrivninger		

3 796 464

8 262 068

Prosjekter

Sum

Aktiverte kostnader blir avskrevet over gjenværende løpetid på leiekontraktene.

1 114 530 812
108 144 444 1 344 133 759
(5 777 399) (180 953 496) (201 820 278)
79 338 191 202 040 280
282 095 100
17 883 357
(17 883 357)
0

941 629 1 205 974 961
0 (212 431 223)

Avskrivningssats			

0

27 997 155
(557 554)
6 039 780

2-3 %

106 144 120

Årets avskrivninger
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8 262 068

Anskaffelseskost pr. 31.12.12		
Avgang i år		
Tilgang i år		

111 347 871 1 424 408 581
0 (212 431 223)
111 347 871 1 211 977 358
0

24 804 927

2-3 %
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Note nr. 9 - Aksjer og andeler i datterselskap

Note nr. 9 - Aksjer og andeler i datterselskap (forts.)

Datterselskap:
ForretningsEierandel/
		
kontor
stemmerett
				

Anthon
Anthon
Anthon
Anthon

B
B
B
B

Nilsen
Nilsen
Nilsen
Nilsen

Eiendom AS
Oslo
Investor AS
Oslo
Utdanning AS
Oslo
Scandinavia AS Hurum

72
100
70
100

%
%
%
%

Selskapets
egenkap.
100 %

Selskapets
resultat*
100 %

Anskaffelseskost
31.12.13

Bokført
verdi
31.12.13

174 075 056
52 420 505
85 324 274
1 094 939

13 515 642
(919 981)
2 731 156
511 779

84 842 102
55 466 368
54 220 518
761 559

84 842 102
55 466 368
54 220 518
761 559

							
195 290 547
*Datterselskapene er morselskap i underliggende konsern. Resultatet gjengitt ovenfor er kun morselskapets resultater.

Konsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS eier:

Anthon B Nilsen Skoledrift AS
Bjørknes AS
Bjørknes Høyskole AS
Scandinavian International Executive School AS
Westerdals Høyskole AS
Otto Treider Private Gymnas AS
Treider Fagskoler AS
Bilder Nordic School of Photography AS
Idefagskolen AS
Treider College AS
NISS Høyskole AS
Nordisk Institutt for Scene og Studio AS
Nordisk Institutt for Scene og Studio, kursavdelingen AS
NISS Drift AS
Westerdals Kompetanse AS
NKI AS
NKI Forlaget AS
NKI Junglemap AS
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole AS
Anthon B Nilsen Skolebygg AS
NITH Kurs AS
Reaktorskolen AS
Anthon B Nilsen Utbildning AB
Berghs School of Communication AB
New School Stockholm AB
Bilder Nordic School of Photography Sverige AB
Medlearn AB

Konsernet Anthon B Nilsen Investor AS eier:

Gasmannsvei Eiendom KS
Gasmannsvei Eiendom AS
Hans Møller Gasmannsvei 9 AS
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Forretningskontor

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Nøtterøy
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Konsernets eierandel

100
91
83
46
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
91
100
100
100
100
100
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Forretningskontor

Konsernets eierandel

Oslo
Oslo
Oslo

100 %
100 %
100 %

Konsernet Anthon B Nilsen Eiendom AS eier:

Bjørndalen Eiendom AS
Nye Broverkstedet AS
Brenneriveien 5 AS
Sportomten AS
Øvre Vollgate 9 AS
HBV 30 Holding AS
Hans Burumsvei 30 Utvikling AS
Løvenskioldsgate 1 Holding AS
ABNE Prosjekt 7 AS
Tofte Strand AS
Hurum Holding AS
Hurum Miljø AS
Kallumveien 16 AS
Anthon B Nilsen Eiendom Drift AS
Felt W2 AS
Lahaugmoen Holding AS
Lahaugmoen AS
Lahaugmoen Infrastruktur AS
Felt Z AS
Felt Z 1 AS
Felt W 1 AS
Felt V AS

Forretningskontor

Konsernets eierandel

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Hurum
Hurum
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

100,0
100,0
100,0
90,1
90,1
90,1
90,1
85,1
100,0
90,1
90,1
90,1
100,0
100,0
53,9
57,5
35,7
35,7
35,7
35,7
35,7
35,7

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Konsernet har bestemmende innflytelse i datterselskapene gjennom eier og stemmeandel på mer enn 50% i hvert ledd.
I 2013 ble datterselskapet Anthon B Nilsen Fastighets AB solgt per 1. januar og Regnbuen Syd AS per 23. desember.
Regnbuen Syd AS’ resultat frem til salgstidspunktet er konsolidert inn i konsernregnskapet. Det er inngått avtale i 2013
om salg av Kallumveien 16 AS i januar 2014.
I 2013 har konsernet kjøpt ut minoritetene i Hurum Miljø AS og i Medlearn AB. Ullevål Stadion Eiendomsdrift AS har
fusjonert inn i Bjørknes Høyskole AS.
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Note nr. 12 - Fordringer

Note nr. 10 - Aksjer i tilknyttede selskaper
Morselskap
ForretningsEierandel/
		
kontor
stemmerett
				

Selskapets
egenkap.
100 %

Selskapets
resultat
100 %

Anskaffelseskost
31.12.13

Bokført
verdi
31.12.13

Av totale fordringer forfaller følgende senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
Morselskap

Anthon B Nilsen S.A.S.

Paris

49,32 %

25 225 801

(4 235 845)

7 783 404

Konsern

7 783 404

Konsern					
ABN SAS Paris

Eierandel 31.12.13						
49,32 %
Bokført verdi pr. 31.12.12						
11 225 332
Kjøpt 8,58% i 2013						
973 300
Kursjustering						
1 532 777
Andel årets resultat						
(1 999 127)

31.12.13
164 124 205
9 935 563
0
174 059 768

31.12.12			
192 924 995
Lån til datterselskap
12 587 183
Langsiktige andre fordringer
0
Kundefordringer
205 512 178			

31.12.13
0
10 405 563
5 600 781

31.12.12
0
13 204 178
22 153 978

16 006 344

35 358 156

Langsiktige fordringer er inkludert med følgende periodiserte kostnader
		

Morselskap

Konsern

8 412 250
(881 524)

11 826 446
(1 220 157)

7 530 726

10 606 289

Bokført verdi pr. 31.12.13						
11 732 282
Bokført verdi pr. 31.12.12
Årets kostnadsføring
Bokført verdi pr. 31.12.13

Note nr. 11 - Investering i aksjer
				
Antall aksjer
Eierandel
Kostpris
						
31.12.13

Bokført verdi
31.12.13

Aksjer og andeler eid av morselskapet
Diverse mindre aksjeposter					
407 686

152 686

SUM MORSELSKAP					
407 686

152 686

Aksjer eid av datterselskap
Kridomini AS			
58
15,70 %
58 000
Kridomini II AS			
72
21,60 %
72 000
Steel-Link AS			
255
25,00 %
25 000
Andre aksjer					
1 180 323

58 000
72 000
25 000
1 180 323

SUM KONSERN					
1 743 009

1 488 009

Langsiktige periodiserte kostnader knytter seg til utleie av eiendom og er periodisert over leieperioden.

Note nr. 13 - Varebeholdning
Morselskap

31.12.13
0
28 296

31.12.12			
0
Varer under tilvirkning
0
Ferdig tilvirkede varer og handelsvarer

28 296

Det er gitt lån til Kridomini AS og Kridomini II AS på henholdsvis kr 6 959 546 og kr 2 880 000.

Konsern

0

Sum varebeholdning

2013
25 062
0
25 062

Anthon B Nilsen
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31.12.12
2 236 133
4 586 101

5 556 142

6 822 234

Note nr. 14 - Leieavtaler
Morselskap
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31.12.13
180 483
5 375 659

2012
0
292 964

Konsern

Årets leiekostnad
Leie av inventar og utstyr
Leie av eiendom og parkering

292 964			

2013
7 023 725
78 860 956

2012
6 843 094
62 258 510

85 884 681

69 101 604
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Note nr. 15 - Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse

Note nr. 15 - Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse (forts.)

Konsernets norske virksomheter dekker sine pensjoner via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskap. Pensjonsordningen er oppført i balansen i henhold til Norsk Regnskapsstandard.

Konsern			2013
				
Sikrede

2013
Usikrede

2013
SUM

2012
SUM

De økonomiske beregninger av pensjonsforpliktelsene er basert på følgende kriterier: Diskonteringsrente 4,1 %, forventet
avkastning 4,4 %, lønnsøkning 3,75 %, økning av folketrygdens grunnbeløp 3,5 %, samt økning av utbetalinger til pensjonister med 0,6 %. Pensjonsordningen i morselskapet omfatter 8 ansatte og 20 pensjonister. I tillegg har morselskapet usikret
pensjonsordning for 2 personer.

Årets pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening			
6 276 029
Rentekostnad på forpliktelsen			
6 230 246
Avkastning på pensjonsmidler			
(5 415 015)
Amortisering av estimatavvik1 			
213 542
Arbeidsgiveravgift			1 595 934
Årets administrasjonskostnader			
1 414 058

1 188 073
598 584
0
545 623
0
275 181

7 464 102
6 828 830
(5 415 015)
1 759 165
1 595 934
1 689 239

9 307 431
6 964 886
(6 849 034)
3 606 859
1 259 306
1 320 603

Total pensjonskostnad			

11 314 794

2 607 461

13 922 255

15 610 051

				31.12.13
				
Sikrede

31.12.13
Usikrede

31.12.13
SUM

31.12.12
SUM

0
167 506 392
(16 314 501) (197 829 660)
3 655 600
41 954 822
(2 300 346)
(4 275 583)

141 269 710
(163 985 154)
31 184 550
(3 495 610)

Totalt for konsernet omfattes 80 ansatte og 79 pensjonister av ytelsespensjonsordninger. Tre datterselskap har i tillegg
usikrede pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordninger.

Morselskap			2013
				
Sikrede

Årets pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening			
751 266
Rentekostnad på forpliktelsen			
758 782
Avkastning på pensjonsmidler			
(578 642)
Amortisering av estimeringstap			
297 063
Arbeidsgiveravgift			
131 328
Årets administrasjonskostnader			131 608
Total pensjonskostnad			

1 491 405

2013
Usikrede

2013
SUM

2012
SUM

1 188 073
580 943
0
182 415
249 431
0

1 939 339
1 339 725
(578 642)
479 478
380 759
131 608

2 283 849
1 385 507
(837 499)
989 021
399 292
136 953

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser
Verdi av estimerte pensjonsmidler			 167 506 392
Pensjonsforpliktelse			 (181 515 159)
Ikke resultatført virkning av estimatavvik		
38 299 222
Arbeidsgiveravgift			 (1 975 237)

2 200 862

3 692 267

4 357 123

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser			

22 315 218

(14 959 247)

7 355 971

4 973 496

Herav overfinansierte ordninger			
Herav underfinansierte ordninger			

22 667 527
(352 309)

0
(14 959 247)

22 667 527
(15 311 556)

18 705 919
(13 732 423)

				31.12.13
				
Sikrede

31.12.13
Usikrede

31.12.13
SUM

31.12.12
SUM

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser
Verdi av estimerte pensjonsmidler			
19 010 601
Pensjonsforpliktelse			 (21 930 067)
Ikke resultatført virkning av estimatavvik		
6 435 301
Arbeidsgiveravgift			
(411 645)

0
(16 121 751)
3 655 600
(2 273 167)

19 010 601
(38 051 818)
10 090 901
(2 684 812)

16 728 884
(32 677 650)
8 574 334
(2 248 776)

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser			

3 104 190

(14 739 318)

(11 635 128)

(9 623 208)

Herav overfinansierte ordninger			
Herav underfinansierte ordninger			

3 104 190
0

0
(14 739 318)

3 104 190
(14 739 318)

2 915 247
(12 538 455)
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Konsernselskapet Otto Treider Private Gymnas AS og Treider College AS betaler i tillegg en pensjonspremie til Statens
Pensjonskasse for ansatte som er medlemmer der. Disse pensjonsforpliktelsene er ikke aktuarberegnet.
De andre ansatte i de norske selskapene har innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjon som oppfyller kravene i loven.
Den årlige innbetalingen tilsvarer kostnaden. Konsernets virksomhet utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar med
lokal praksis og lovregler.
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Note nr. 16 - Langsiktig gjeld

Note nr. 18 - Skattekostnad

Morselskap

Konsern

			
31.12.13
31.12.12
Forfall mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt
348 410 000
330 490 000
Gjeld til kredittinstitusjoner
12 360 000
16 480 000
Øvrig langsiktig gjeld

31.12.13
601 765 521
12 360 000

31.12.12
684 986 696
16 480 000

360 770 000

614 125 521

701 466 696

346 970 000

Sum

Note nr. 17 - Pantstillelser og granatier
Morselskap

31.12.13
391 810 000
40 809 369
432 619 369

Konsern

31.12.12
400 490 000
11 006 670

Bokført gjeld som er sikret ved pant
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner og renter

411 496 670		

			
Bokført verdi av eiendeler stillet
			
som sikkerhet
414 830 093
401 135 452
Tomter, bygninger og annen eiendom
0
0
Driftsløsøre
0
0
Varebeholdning
0
0
Fordringer
0
0
Bankinnskudd
414 830 093

401 135 452		

			
Andre opplysninger om pant og garantier
10 000 000
40 000 000
Trekkfasilitet bank- ubenyttet
0
0
Trekkfasilitet byggelån - ubenyttet
0
0
Avgitte garantier
415 777
408 068
Bundne bankinnskudd til dekning av trukket skattetrekk
0
0
Andre bundne bankinnskudd

31.12.13
1 101 130 282
49 442 599

31.12.12
1 083 672 083
19 264 220

1 150 572 881 1 102 936 303

1 114 452 540
24 039 565
5 483 715
129 622 877
3 274 642

1 046 062 859
25 492 569
0
119 494 927
18 850 999
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2012

Ordinært resultat før skattekostnad					
17 367 569
Permanente forskjeller utbytte og gevinst salg aksjer				 (14 225 440)
Andre permanente forskjeller					
142 067
3 % Inntekt på utbytte					
425 807
Endring midlertidige forskjeller					
8 057 603

2 182 347
(14 026 247)
251 135
420 787
(63 036 481)

Skattepliktig årsresultat (underskudd)					
11 767 606
Overført framførbart underskudd					
(11 767 606)

(74 208 459)
74 208 459

Grunnlag betalbar skatt					
0

0

Betalbar skatt (skattesats 28 %)					
0

0

Morselskap					
2013

2012

Avstemming mellom regnskapsført skattekostnad og beregnet
skattekostnad basert på nominell skattesats 28%
Nominell skattekostnad av resultat før skattekostnad				
Skatt knyttet til skattefrie inntekter etter fritaksmetoden			
Skatt knyttet til permanente forskjeller					
Skatt knyttet til 3% inntekt av inntekter etter fritaksmetoden			
Endret utsatt skatt fra 28% til 27% per 31.12.13				

(1 493 081)
(3 983 123)
6 395 779
119 226
(1 065 189)

611 057
(3 923 011)
65 980
117 821
0

Regnskapsført skattekostnad (inntekt)				

(26 388)

(3 128 153)

1 276 873 339 1 209 901 354

30 000 000
0
50 498 028
1 442 519
709 520

50 000 000
198 955 470
49 797 008
4 305 988
921 200

Morselskapet har i tillegg stillet aksjer i et datterselskap bokført til kr 54 220 518 som sikkerhet for datterselskapets gjeld
til kredittinstitusjoner. Bokført gjeld i datterselskapet er kr 155 943 655 (kr 180 084 018 i 2012). Morselskapet har i tillegg
stillet garanti for datterselskapers gjeld til kredittinstitusjon på kr 71 000 000.
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Morselskap					
2013

Morselskap

Konsern

2013
0
0
(26 388)

2012
0
0
(3 128 153)

(26 388)

(3 128 153)

Årets skatter i resultatregnskapet:
Betalbar skatt på årets resultat
Endring skatt tidligere år
Årets endring utsatt skatt
Sum skattekostnad (inntekt)

Morselskap

2013
7 418 773
28 000
5 684 890

2012
8 660 208
4 758
(6 624 629)

13 131 663

2 040 337

Konsern

2013
0
0
0

2012
0
0
0

0

0

Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt - utlignet
Betalbar skatt
Betalt forskuddsskatt utland

2013
637 149
7 418 773
(2 261 467)

2012
2 479 606
8 660 208
(3 368 231)

Sum

5 794 455

7 771 583
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Note nr. 18 - Skattekostnad (forts.)

Note nr. 20 - Egenkapitalutvikling

Morselskap

Morselskap			
Aksjekapital
Annen innskutt
					egenkapital

Konsern

31.12.13
31.12.12			
			 Midlertidig forskjeller
169 886 784
173 679 988
Varige driftsmidler
0
0
Fordringer
0
0
Varelager
7 151 852
8 939 815
Gevinst og tapskonto
(3 901 904)
(1 410 803)
Regnskapsm. avsetninger
425 830
411 165
Inntektsført utbytte
173 562 562
(67 043 661)
0

181 620 165
(78 811 267)
0

106 518 901

102 808 898

28 760 103

28 786 491

31.12.13

31.12.12

210 212 590
(6 940 996)
933 875
7 917 082
32 888 342
587 563

208 419 368
(9 242 182)
206 919
9 623 570
33 174 430
411 165

245 598 456
(163 568 353)
8 407 559

242 593 270
(184 442 281)
21 383 936

Netto grunnlag utsatt skatt

90 437 662

79 534 925

Utsatt skatt

24 418 1682

2 269 795

Sum midlertidige forskjeller
Ligningsmessig underskudd
Herav ikke med i grunnlag

Morselskapets aksjekapital er pr. 31.12.13 på kr 91 760 000, bestående av 12 400 aksjer á kr 7 400.
Selskapet har kun en aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.
Antall aksjer

Eierandel

Reidar og Gunnar Holst Legat					
Løvenskiold Invest I AS					
Løvenskiold Invest II AS					

6 200
3 100
3 100

50 %
25 %
25 %

Sum					
12 400

100 %

Løvenskiold Invest I AS og Løvenskiold Invest II AS er nærstående parter til Anthon B Nilsen AS, da selskapene er eid av
henholdsvis administrerende direktør Peder Chr. Løvenskiold og direktør Nicolai H. Løvenskiold.

Regnskap og noter

128 994 232
0
0

87 376 518
17 393 957
(14 000 000)

308 130 750
17 393 957
(14 000 000)

91 760 000

128 994 232

90 770 475

311 524 707

Konsern		
Aksjekapital
Annen innskutt
				egenkapital

Annen
egenkapital

Minoritetsinteresser

Sum

128 994 232
0
0
0
0
0
0
0

70 674 925
(1 546 159)
(14 622 018)
655 256
3 976 829
(4 848 932)
(14 000 000)
34 480 726

77 564 620
1 586 186
(10 598 294)
(223 463)
1 893 599
(2 078 114)
(12 039 403)
19 036 472

368 993 777
40 027
(25 220 312)
431 793
5 870 428
(6 927 046)
(26 039 403)
53 517 198

128 994 232

74 770 627

75 141 603

370 666 462

Egenkapital pr. 31.12.12			
91 760 000
Årets resultat			
0
Avsatt til utbytte			
0
Egenkapital pr. 31.12.13			

Egenkapital pr. 31.12.12		
91 760 000
Endring eierandel minoriteter		
0
Kjøp av minoritetsandeler		
0
Kursdifferanser utenlandske datterselskap
0
Prinsippendringer		0
Korrigering av feil tidligere år		
0
Utbytte		0
Årets resultat		0
91 760 000

Note nr. 21 - Transaksjoner med nærstående

Selskapets aksjonærer er:					

Anthon B Nilsen

Sum

Egenkapital pr. 31.12.13		

Note nr. 19 - Antall aksjer og aksjeeiere
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Annen
egenkapital

Lån til nærstående
Selskapet har gitt lån til nærstående med kr 4 938 993 til Løvenskiold Gran AS og kr 4 938 993 til Gemini AS. Disse lån
renteberegnes med 3 måneders Nibor og tilbakebetales med årlige avdrag over 7 år. Til sikkerhet for lånet er aksjene til
Løvenskiold Invest I AS og Løvenskiold Invest II AS i Anthon B Nilsen Eiendom AS, stilt som pant.
Selskapet har gitt lån til ledende ansatte i Anthon B Nilsen S.A.S. på til sammen kr 2 033 175. Det er for alle lån stillet
sikkerhet i form av pant i aksjer i Anthon B Nilsen S.A.S.
Lån fra aksjonærer
Selskapet har en gjeld til aksjonæren Reidar og Gunnar Holst Legat på kr 32 960 000. Rentesatsen tilsvarer 3 måneders
Nibor. Lånet skal tilbakebetales med årlige avdrag over 10 år.
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Art Direction og design

Kontakt
Anthon B Nilsen

Lid & Wiken AS
Eva Sætereng Wiken
Natasha Lid Bjørdalsbakke
hello@lidwiken.no
www.lidwiken.no
Illustrasjon
Christina Magnussen
/ byHands
christina@gala.as
www.gala.as
Art Directior, designer
og illustratør er alle
utdannet ved Westerdals
School of Communication

Hovedkontor

Handel

Trykkeri

Anthon B Nilsen AS
Rådhusgata 27
Postboks 776, Sentrum
0106 Oslo
Telefon: +47 24 14 54 00
Telefaks: +47 24 14 54 01
www.abn.no

Anthon B Nilsen S.A.S
29, Rue d’Astorg
FR-75008 Paris
Frankrike
Telefon: +33 1 42 66 39 50
Telefaks: +33 1 42 66 33 10
Email: c.lelong@abnilsen.com

Nilz & Otto Grafisk AS
www.nilzotto.no

Eiendom

Anthon B Nilsen Scandinavia AS
Postboks 26
3481 Tofte
Telefon: +47 32 79 53 33
Telefaks: +47 32 79 18 44
www.abns.no

Anthon B Nilsen Eiendom AS
Rådhusgata 27
Postboks 74, Sentrum
0101 Oslo
Telefon: +47 24 14 54 90
Telefaks: +47 24 14 54 91
www.abne.no

Papir
300g Munken Lynx
130g Munken Lynx
120g Colorit 93

Utdanning
Anthon B Nilsen Utdanning AS
Rådhusgata 27
Postboks 776, Sentrum
0106 Oslo
Telefon: +47 915 13 185
www.abnu.no
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