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ADM. DIREKTØR
Skapertrang og endring
I 2018 ble kravet om endring tydelig i flere av våre
virksomheter, og vi fikk på ny bekreftet hva som
driver oss til å levere – hver dag.

Skapertrang. Én av våre kjerneverdier og kanskje den
som i mest utpreget grad bærer i seg arven etter grunn
leggeren, Anthon Bernhard Nilsen. Den preget hans
virke og den preger oss den dag i dag. Den motiverer
oss til innsats og driver oss til å levere – hver dag.

være et marked i vekst, snudde raskt til et marked med
synkende volum. Likeledes akselererte overgangen fra
tradisjonell undervisning i klasserom til nettunder
visning. Det førte til at både strategien og organisa
sjonen måtte endres. Vi måtte tilpasse våre arbeids
prosesser, vår kompetanse og vår organisasjon til en ny
virkelighet.

Det er en god følelse av skapertrang som ligger bak
vår innsats for å lage gode virksomheter som hjelper
unge og voksne med å skaffe seg den utdanning og
kunnskap de trenger for å finne sin plass i arbeidslivet.
Det er også skapertrang som ligger bak vår innsats for
å utvikle vår virksomhet med nano-læring i nærings
livet, dvs. opplæring i viktige temaer, for eksempel
datasikkerhet, levert i mange små moduler på nett – til
brukere i 140 land.

Slike forandringer innebærer ofte tiltak som er smerte
fulle for organisasjonen og dem som berøres. Men
i en verden hvor «alt» endrer seg hele tiden, må vi
forberede oss på at slike tiltak vil bli nødvendige også
i fremtiden. Vi må lære oss å leve med dem. Da er det
viktig at vi som virksomhet og ledere er oss vårt ansvar
bevisst. Endringene må gjøres for å sikre at virksom
heten tilpasser seg og blir robuste til å møte fremtiden.
Vi må imidlertid samtidig tenke på «sosial bærekraft»,
dvs. ta vare på dem som berøres på en best mulig måte.
Vi må alltid stille oss spørsmålet: «Hvordan kan det vi
må gjøre, gjøres på en måte som skaper minst mulig
negativ virkning på dem som berøres av det vi gjør?»

Det er også et godt resultat av skapertrang å «knekke
koden» for hvordan vi kan transformere et eldre bygg
til et nytt bygg som tilfredsstiller dagens behov – og
ta vare på arkitektoniske eller andre kulturhistoriske
verdier; enten det er ønsket av oss selv eller pålagt oss
som krav av bevarings-myndighetene. Det er denne
skapertrangen som gir brensel til vår eiendomsut
vikling.

I sum ble resultatet i vår utdannings- og opplærings
virksomhet, Intendia Group, negativt i 2018, men grep
ble tatt for å sikre en bedre fremtid for denne virk
somheten. Eiendomsvirksomheten, Anthon B Nilsen
Eiendom, hadde igjen et godt år og leverte meget gode
resultater.

Men selv om skapertrangen er aldri så sterk, så må den
gi seg utslag i løsninger som er bærekraftige ikke bare
for samfunnet, men også for økonomien i det vi gjør.
For å tilfredsstille det kravet må vi alltid være innstilt
på å endre oss for å tilpasse oss den virkeligheten og
de rammebetingelsene som til enhver tid gjelder –
enten det dreier seg om etterspørselen i markedet eller
teknologiens nye muligheter.

Og skapertrangen driver oss videre.

I 2018 ble kravet om endring særlig tydelig i vår
virksomhet for fagutdanning og voksenopplæring.
Dette markedet er preget av det offentlige som den
helt dominerende kunden, og det vi forventet ville

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør
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HOVEDPUNKTER
Varierende utvikling i 2018
Hovedselskapene i Anthon B Nilsens portefølje av virksomheter viste varierende
utvikling i 2018. Eiendomsvirksomheten viste igjen sterke resultater, mens
utviklingen i utdanningsvirksomheten ikke var tilfredsstillende.

•
•
•
•
•

Anthon B Nilsens samlede driftsinntekter i 2018 beløp seg til NOK 1 233 millioner. Korrigert for
gevinster og inntekter fra solgte virksomheter, var driftsinntektene 2,5 prosent lavere enn året før.
Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjorde NOK 214 millioner, mot NOK 172
millioner i 2017.
Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 103 millioner, mot NOK 90 millioner i 2017.
Resultatet før skatt ble NOK 60 millioner, sammenlignet med NOK 160 millioner året før.
Salg av ferdigutviklede eiendommer bidro sterkt til den positive resultatutviklingen.
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Utdanningsvirksomheten
Intendia Group opplevde betydelige utfordringer i
2018 med svikt i etterspørselen etter arbeidsmarkeds
tjenester både i Norge og Sverige. I tillegg var etter
spørselen etter fagskoIeutdanning sviktende i Norge
som følge av høy sysselsettingsgrad – og på tross av
myndighetenes gjentatte rop om forventet mangel på
faglært arbeidskraft i fremtiden.
•
•

•

•

Eiendomsvirksomheten
Eiendomsselskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS viste
god utvikling i 2018. Ledigheten i kjerneporteføljen
var lav og prosjektaktiviteten stor.
•

•

•

•

•
•

•

I 2018 hadde eiendomsvirksomheten i Anthon
B Nilsen-konsernet driftsinntekter på NOK 225
millioner. Leieinntektene var 15 % høyere enn året
før, vesentlig på grunn av en betydelig økning i
antall pendlerboliger på Lahaugmoen.
Gevinster fra salg av eiendommer bidro til at resul
tatet fra eiendomsvirksomheten i 2018 ble meget
tilfredsstillende, selv om salgsgevinstene ikke helt
nådde nivået fra året før.
I kjerneporteføljen av kontoreiendommer i Oslo
ble rehabiliteringen av Øvre Vollgate 9 ferdigstilt
i april. Likeledes ble det arbeidet med å fristille
lokaler i Øvre Vollgate 13 for å kunne starte reno
veringen av denne eiendommen i 2021.
Tidlig i 2018 ble det ferdigstilt tre nye bygg med
115 pendlerboliger på Lahaugmoen. Dette bringer
antallet pendlerboliger i permanente og betjente
bygg på Lahaugmoen opp til 500 enheter.
Arbeidet med å føre opp et kombinert kontor- og
lagerbygg på knappe 14 000 kvm på Berghagan, i
Ski kommune, pågikk for fullt gjennom året.
I første kvartal 2019 ble det inngått kontrakt om
kjøp av en næringseiendom på 180 mål i Vestby
kommune. Eiendommen og dens beliggenhet er
meget attraktiv for logistikkbygg.

Driftsinntektene i 2018 for Intendia Group beløp
seg til NOK 931 millioner. Justert for solgte virk
somheter var omsetningen 7 % lavere enn i 2017.
Den anbudsbaserte virksomheten innenfor
arbeidsmarkedstjenester i Sverige viste driftsinn
tekter nær på nivået fra 2017, mens Norge viste en
betydelig nedgang.
De søknadsbaserte skolevirksomhetene i Sverige
viste inntekter på linje med fjoråret, mens Norge
viste vekst i høyskolesegmentet og svikt i fagskole
segmentet.
Junglemap, som utvikler og leverer nettbasert
opplæringstjenester til bedriftsmarkedet, viste en
vekst på hele 55 %.
I desember 2018 forlot konsernsjef Anders
Hvarfner selskapet, og selskapets CFO, Mikael
Kaunitz, ble konstituert som konsernsjef. Samtidig
overtok Anette Sandsjø ansvaret som CFO og
Nicolai H. Løvenskiold ble valgt til ny styreleder i
Intendia Group.

Handelsvirksomheten
Handelsvirksomheten i Anthon B Nilsen Scandinavia
AS viste resultater i 2018 på linje med foregående år.
•
•

•
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Driftsinntektene økte med 5 prosent til NOK 76
millioner. Resultatet var på linje med året før.
I løpet av 2018 ble det klart at det ikke var mulig
å oppnå tilfredsstillende marginer på salg av kom
posittbaserte terrassegulv i det tyske markedet, og
denne virksomheten ble avviklet.
Etter dette er hovedproduktet i handelsvirksom
heten handel med fiberplater.
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ANTHON B NILSEN EIENDOM

Virksomheten
I eiendomsforvaltning legges det stor vekt på at
service og kvalitet er avgjørende for leietakernes
tilfredshet. Derfor utvikles og tilbys det tjeneste- og
driftskonsepter som understreker selskapets rolle som
«vertskap» for å gi leietakerne en merverdi utover å få
dekket sitt arealbehov. Et eksempel på et tjenestekon
sept som gir slike merverdier, er konseptet «Frydefull
jobb» som tilbys i den mer enn 20 000 kvm store
kontoreiendommen i Anthon B Nilsen-kvartalet i Oslo
sentrum. I dette konseptet inngår tjenester som felles
resepsjon, møteromsenter og konferansebetjening,
kiosk, renseritjenester, sykkelgarasje og sykkelutlån,
treningsfasiliteter og garderober.

Anthon B Nilsen Eiendom utvikler og forvalter
næringseiendom i Østlandsområdet. Forretningsidéen
er – sammen med oppdragsgiver eller i egen regi – å
erverve og utvikle tomter og bygninger til arealer som
er formålstjenlig for dagens og morgendagens behov.
Virksomheten legger vekt på å være en reell partner
for oppdragsgiver i hele utviklingsprosessen – fra start
til ferdig bygg.
Virksomhetens portefølje består i det alt vesentlige
av næringseiendommer i ulike utviklingsfaser. Totalt
forvalter virksomheten 60 000 kvm næringseiendom
og har ytterligere 170 000 kvm under regulering og
utvikling.

2018
Året 2018 ble igjen et godt år for eiendomsvirksom
heten i Anthon B Nilsen-konsernet. Dette skyldes
primært at ledigheten i kjerneporteføljen var tilnærmet
lik null samt god gjennomføring og avslutning av
utviklingsprosjekter. Det ble i løpet av 2018 også gjen
nomført salg av eiendommer som ga god uttelling for
Anthon B Nilsen Eiendom og selskapets partnere.

I utvikling av eiendommer legger selskapet vekt på å
følge en helhetlig tanke som ivaretar mange interesser
og hensyn – ikke bare spesifisering av kvadratmeter
og bruksformål. Fokus på konseptdrevet eiendomsut
vikling har gitt gode resultater både for nyutviklinger,
og for omdanning av eldre eiendommer og bygninger
til arealer som passer dagens og morgendagens behov.
For å skape suksess av slike prosjekter har Anthon
B Nilsen Eiendom alltid lagt vekt på å ha en stab av
meget kompetente og kreative medarbeidere. Det
er fagpersoner som trives med krevende utviklings-
oppgaver og som «står» løpet helt til mål.

Leieinntektene fra eiendomsporteføljen økte med
drøye 15 prosent i 2018. Økningen skyldes i det alt
vesentlige ferdigstillelse og utleie av tre nye bygg med
totalt 135 pendlerboliger på Lahaugmoen. Det ble også
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gjennomført salg av to eiendommer, noe som bidro til
samlede driftsinntekter fra eiendomsvirksomheten i
2018 på NOK 225 millioner. Dette var NOK 94 mil
lioner mer enn i 2017, men salgsgevinster fra deleide
prosjekter i 2017 førte til et resultat før skatt i 2017
som var rundt NOK 25 millioner bedre enn i 2018.

ANTHON B NILSEN

Øvre Vollgate 9 gjennomgikk i 2017/2018 en om
fattende rehabilitering. Det første planinitiativet
for denne rehabiliteringen ble tatt allerede i 2008.
Bevaringsmyndighetene hadde imidlertid innsigelser
mot utbyggers ønske om å rive den gamle bebyggelsen,
og dette førte til en lang prosess med bearbeiding av
planene og diskusjoner med myndighetene. Anthon
B Nilsens syn er at bevaring av arkitektur må gjøres
gjennom utvikling av eiendommer til et bruksformål
som er tilpasset dagens behov. Bevaringsmyndighetene
mente imidlertid at hele bygget måtte beholdes i sin
opprinnelige form – noe som ikke ville være økono
misk bærekraftig. Løsningen ble et kompromiss der
frontbygget mot gaten ble beholdt mens hele den
øvrige bygningen kunne rives. Dette ga en meget
krevende byggeprosess – men et meget godt resultat.

Markedet for investering i nye prosjekter har vært
stramt i 2018. Selskapet så i løpet av året på et titalls
prosjekter, men fant ikke prosjekter som det mener er
priset slik at det gir rom for tilfredsstillende avkastning.
Selskapet valgte imidlertid å øke sitt engasjement i
Lahaugmoen Næringspark ved å kjøpe ut en
minoritetsaksjonær. I første kvartal 2019 inngikk
selskapet også en avtale om å erverve en eiendom på
180 mål i Vestby, syd for Oslo. Eiendommen vil med
sin beliggenhet være veldig attraktiv for utbygging til
logistikkformål.

Som stor utleier i Øvre Vollgate har Anthon B Nilsen
Eiendom også utarbeidet en masterplan for å gjøre
hele gaten mer attraktiv. En helt sentral del av denne
utviklingen er oppføringen av en glasspaviljong i flere
plan som binder sammen Rådhusgatens nedre og øvre
plan ved blomstertrappen. Leietaker i den nye pavil
jongen vil tilby et spennende café- og restaurantkon
sept som åpner våren 2019.

Miljøfyrtårn i 2019
Et viktig mål for ABNE ble oppnådd da selskapet ble
sertifisert som et Miljøfyrtårn i februar 2019.
Miljøfyrtårn er et digitalt verktøy for miljøledelse som
hjelper private og offentlige virksomheter med å ta
miljøansvar og holde fokus på implementering av tiltak
med positive miljøeffekter. For ABNE innebærer det å
være et Miljøfyrtårn systematisk arbeid med miljøtiltak
i alle ledd og metodisk jobbing med tiltak i hverdagen.
Et Miljøfyrtårn skal oppfylle fastsatte miljøkriterier
og gjennomføre tiltak for å sikre miljøvennlig drift.
Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering,
energibruk, innkjøp og transport, er det selskapets mål
å oppnå en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og
imøtekomme økende miljøkrav i samfunnet.

I første kvartal 2019 er det også ført forhandlinger med
leietagerne i Øvre Vollgate 13 for å legge til rette for at
arbeidet med en rehabilitering av denne eiendommen
kan komme i gang i 2022.
Den kreative aksen langs Akerselva
Eiendomsselskapets gjenværende eiendom langs
Akerselva er Broverkstedet på Vulkan, et bygg fylt med
arealer for kultur, undervisning og idrett. Bygget er
fullt utleid, og det har gjennom 2018 vært arbeidet
med vurderinger av mulighetene for videre utvikling
av eiendommen eller realisering. Valget falt på realiser
ing og eiendommen ble i april 2019 solgt til Aspelin
Ramm som var Anthon B Nilsen Eiendoms utviklings
partner for Vulkan-området.

Selskapet mener at miljøsertifiseringen vil bidra til en
mer positiv holdning overfor miljøet blant de ansatte,
forhåpentligvis også blant leietakere og leverandører.
Samlet bidrar Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter til
lavere utslipp og mindre miljøbelastninger.

Lahaugmoen
2018 var det første året på lang tid uten at det ble
arbeidet med oppføring av større industribygg på
Lahaugmoen. Det skyldes at den eksisterende regul
eringen for eiendommen ikke gir rom for flere bygg i
segmentene industri, lager eller logistikk.

Noen sentrale eiendommer
og prosjekter
Anthon B Nilsen kvartalet
Eiendommene i det såkalte Anthon B Nilsen kvartalet
er den største og viktigste delen av kjerneporteføljen.
Konsernets eiendomsmasse i området består av et
signalbygg på drøye 15 000 kvm i Rådhusgaten 27/
Øvre Vollgate 7, et bygg på 3 000 kvm i Øvre Vollgate
9 og et bygg i Øvre Vollgate 13 på 5 400 kvm.

Et annet suksesskonsept på Lahaugmoen er bygging
av pendlerboliger. Totalt er det i løpet av de siste
årene etablert rundt 500 boenheter i 15 permanente
bygg. Det siste nybygget ble levert i januar 2018.
Byggene leies ut på lange kontrakter til entreprenører
og tjenesteleverandører som også driver kantinevirk
7
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somhet i et eget kantine- og servicebygg. Konseptet
med pendlerboliger er et svar på markedets behov for
kostnadseffektive hybler med god standard og en total
service som tilfredsstiller et økende behov for gode
boforhold for temporær eller mobil arbeidskraft.
Berghagan
Berghagan i Ski kommune er en eiendom med be
tydelig utviklingspotensial. I 2017 inngikk Anthon
B Nilsen Eiendom en avtale med elektrogrossisten
Berggård Amundsen om oppføring av et nytt kon
tor- og lagerbygg på 14 000 kvm på eiendommen.
Prosjektet ble i 2018 solgt til finansielle investorer,
og bygget vil ferdigstilles medio 2019. I tillegg har
Anthon B Nilsen Eiendom, sammen med OBOS
Forretningsbygg, ervervet andeler av en tilgrensende
tomt på nærmere 60 mål som i dag er bebygget med
lager- og kontorarealer. En mulighetsstudie for hele
området vil bli ferdigstilt i løpet av 2019.
Hurum Brygge
Hurum Brygge er et spennende utviklingsprosjekt
beliggende på sydspissen av Hurum-halvøya. I dette
området, vest for Tofte, lå tidligere Hurum Papir
fabrikk, en virksomhet som ble avviklet på begynnelsen
av 2000-tallet. Det har senere vært arbeidet med ulike
scenarier for utvikling av området og i løpet av 2017
ble det utarbeidet en masterplan med en visjon om å
utvikle en «kystby» med boliger, fritidsboliger, rekrea
sjonstilbud og noe stedstilpasset næringsaktivitet,
inklusiv båthavn og marina. Totalt kan området bebyg
ges med 67 000 kvm.
I løpet av 2018 er ulike deler av masterplanen videre
utviklet. På begynnelsen av 2019 besluttet Anthon B
Nilsen Eiendom å ferdiggjøre konkrete planer for å
realisere et første delprosjekt på eiendommen. Dette
prosjektet dreier seg om bygging av 63 leiligheter samt
riving av alle gamle industribygg – med unntak av
noen få fredede teglstensbygninger. Det forventes at
dette prosjektet kan starte i løpet av 2019.
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INTENDIA GROUP

Virksomheten
Intendia Group er en ledende aktør innenfor privat
utdanning og opplæring med 12 sterke merkevarer
i Norge og Sverige. Omsetningen fordeler seg med
rundt 50 prosent på hver av de to markedene. Hovedvekten av virksomheten ligger innenfor yrkesutdanning, voksenopplæring og arbeidsmarkedstjenester. I
tillegg tilbyr virksomheten privatistundervisning samt
en høyskole for helse- og samfunnsfag med en voksende internasjonal tilstedeværelse gjennom partnerskoler og egne etableringer i en rekke land.

2018
Driftsinntektene i 2018 for Intendia Group beløp seg
til NOK 931 millioner (2017: NOK 1 052 millioner).
Justert for solgte virksomheter viste driftsinntektene en
nedgang på rundt 7 prosent. Den største svikten viste
seg i segmentet for arbeidsmarkedstjenester i Norge og
Sverige. I tillegg var utviklingen i segmentet for fag
skoler og yrkesopplæring i Norge negativ. Dette er et
resultat av at markedet speiler gode jobbtall og avmatt
ningen i NAVs kjøp av kursplasser. Samtidig er det
klart at våre virksomheter i dette segmentet i Norge må
revidere sin kursportefølje og samtidig på en kraftfull
måte tilpasse seg skiftet fra undervisning i klasserom til
undervisning på nett.

Hvert år har virksomhetene i Intendia Group rundt
40 000 studenter og deltakere på heltids- eller deltids
studier. Dessuten deltar et stort antall mennesker på
bedriftsinterne kurs basert på en plattform for såkalt
nano-læring levert av Junglemap – et av selskapene i
konsernet.

I segmentet for allmennutdanning viste Bjørknes –
både Høyskolen og Privatskolen – god utvikling og
tilfredsstillende vekst. Det samme gjelder for yrkeshøy
skolen Berghs i Stockholm og Junglemap, et selskap
som tilbyr en brukervennlig og kraftig «Software as a
Service»-løsning – såkalt nano-learning. Dette selska
pet viste en vekst på hele 55 prosent.

Alle virksomhetene fokuserer på å kvalifisere men
nesker for dagens og morgendagens arbeidsmarked på
en måte som er til nytte både for den enkelte, nærings
livet og samfunnet som sådan. Gjennom sitt fokus
på kompetanseutvikling for den enkelte og samspill
med næringslivet, bidrar Intendia Group til å realisere
den enkeltes behov for en tilfredsstillende jobb og
bedriftens behov for kompetente medarbeidere.
Summen av dette er verdi for samfunnet.

Som følge av markedssvikt i flere segmenter, vokste det
frem et behov for både organisatoriske, operative og
strategiske endringer. Utviklingen medførte også at det
ble nødvendig å skrive ned verdiene i ett av selskapene
9
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i utdanningskonsernet. Sammen med negative valuta
virkninger gjorde det at det regnskapsmessige resultatet
for 2018 ble et betydelig tap.

ANTHON B NILSEN

nikatører og gründere en sterk konkurransefordel
gjennom å mestre bildedreven kommunikasjon i både
digitale og tradisjonelle kanaler.

I desember 2018 forlot konsernsjef Anders Hvarfner
selskapet, og selskapets CFO, Mikael Kaunitz, ble
konstituert som konsernsjef. Samtidig overtok Anette
Sandsjø ansvaret som CFO og Nicolai H. Løvenskiold
ble valgt til ny styreleder i Intendia Group.

Bjørknes Høyskole
Norge
Bjørknes Høyskole tilbyr høyere utdanning innen
helse- og samfunnsvitenskap, både ved stedlige studier
i Oslo og nettstudier. I tillegg sender høyskolen hvert
år studenter til utlandet for studier på samarbeidende
studiesteder. Som en sentral del av hovedvirksomheten
inngår forskning, faglig utvikling og formidling. Høy
skolen er i vekst, og har nå ca. 1850 studenter.

Den nye ledelsen besluttet umiddelbart en rekke tiltak
for å korrigere situasjonen. I løpet av første kvartal
2019 ble det gjennomført en rekke operative tiltak
for å tilpasse kostnadene til lavere inntekter. Tiltakene
innbefattet en kraftig reduksjon av konsernkostnader,
og det ble startet en prosess for å sørge for at virksom
heten har en robust strategi som kan tåle svingninger
i markedet bedre enn det som har vært tilfelle de
siste årene. Det forventes ikke at de endringer som er
besluttet i første kvartal 2019, vil få full r esultatmessig
effekt i inneværende år, men de vil skape et godt
grunnlag for en lønnsom utvikling i de påfølgende
årene.

Bjørknes Privatskole
Norge
Bjørknes Privatskole driver privatistundervisning i fag
på videregående nivå, og har elever som tar opp fag
for å forbedre karakterer, tar nye fag for å komme inn
på høyere utdanning som f.eks. medisin eller ingeniør,
eller skaffer seg generell studiekompetanse for første
gang. Skolen har cirka 2 200 elever årlig, og er et solid
tilbud for alle som ønsker å virkeliggjøre utdannings
drømmen sin. De siste to årene er andelen nettstu
denter økende, og skolen har satset hardt på å utvikle
denne delen av virksomheten. Dette ga tilfredsstillende
resultater i 2018.

De enkelte virksomhetene
Berghs School of Communication
Sverige
Berghs School of Communication i Stockholm tilbyr
kreativ og strategisk utdanning innenfor markedskom
munikasjon. Skolen arbeider tett med næringslivet for
å kunne tilby praksisnær utdanning og for å kunne
tilby kompetanse næringslivet etterspør. Undervisnin
gen tilbys som kurs, yrkesrettede utdanninger, fjern
undervisning og diplomutdanninger. I tillegg tilbyr
Berghs også bachelorgrader der studentene kan fullføre
utdanningen ved samarbeidende skoler i utlandet.
Skolen viste en stabil drift i 2018 og ble for femte gang
kåret til verdens beste reklameskole i konkurransen
Future Lions, i Cannes.

Iris							
Sverige
Gjennom virksomheten i Iris Hadar har Intendia
Group en ledende posisjon i markedet for arbeids
markedstjenester i Sverige. Helt siden en gruppe
synshemmede etablerte Iris på slutten av 1800-tallet,
har målet vært å hjelpe mennesker som av forskjellige
grunner står utenfor arbeidsmarkedet, inn i stabile job
ber. Opplæringen er fokusert på individets utvikling og
visjonen er å hjelpe hvert enkelt individ med å realisere
sitt potensial. Oppdragsgivere er primært Arbeidsfor
midlingen.

Bilder Nordic School of Photography		
Norge

Gjennom Competens Utbildning tilbyr Iris språk
opplæring for innvandrere samt annen voksen
opplæring på grunnleggende og videregående
nivå. Virksomheten drives i det alt vesentlige i
Stockholms-området, og offentlig sektor er den helt
dominerende kunden. Det innebærer at det er det
offentlige som bestemmer størrelsen på markedet.
Bransjen opplevde reduserte volumer i 2018 – noe som
medførte en omsetningsreduksjon for Iris-selskapene
på rundt 5 prosent.

Bilder Nordic School of Photography er Nordens
største fotoskole. Med ledende fotografer og bransje
aktører som lærere og veiledere, og en rekke åpne
foredrag og kurs, har skolen etablert seg som et sentralt
kompetansehus innen norsk fotografi. Skolen tilbyr
både grunnutdanning i foto og to-årig fotoutdanning
rettet inn mot kommende yrkesfotografer. Ambisjonen
er å tilby fremtidige fotografer, kunstnere, kommu
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tre nye fagskoler som er planlagt lansert høsten 2019 –
sammen med en helt ny kursportefølje.

JobLearn
Norge
JobLearn er en ledende aktør innen arbeidskvalifiser
ende kursvirksomhet og formidling av arbeidskraft
i Norge. JobLearn har hjulpet godt over 100 000
mennesker på vei mot jobb siden oppstarten i 2003.
I dag har JobLearn virksomhet på 12 steder i Norge.
JobLearn tilbyr flere typer kurs der fellesnevneren er
målsettingen om å komme ut i jobb. Kursdeltakelse
finansieres av NAV – som er JobLearns dominerende
kunde. Gjennom de siste par årene har NAV begrenset
sitt innkjøp av tjenester fra tiltaksarrangører, og dette,
kombinert med tiltagende konkurranse, har medført
en betydelig reduksjon i omsetning for JobLearn.

NKI
Norge

NKI Nettstudier har i flere år vært Nordens ledende
aktør på nettbasert utdanning, med spisskompetanse
på yrkesrettede programmer. Årlig har skolen mer enn
8 000 studenter og tilbyr mer enn 220 studiemuligheter
innen de fleste fagområder. NKI Nettstudier har fokus
på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av
teknologi og moderne læringsmetoder. Vår visjon er at
vi skaper fremtidens utdanning gjennom å benytte oss
av de beste tilbyderne av både teknologi og læring.
Det er ventet at nettbaserte løsninger vil ta en stadig
Junglemap						 større del av utdanningsmarkedet.
Norge/Sverige
Junglemap leverer e-læringsmetoder, -plattform og
kurs til bedriftsmarkedet. Selskapet viste i 2018 en
vekst i omsetning på rundt 55 prosent. Utviklingen var
spesielt god i det svenske markedet.

Treider
Norge
Treider består av Treider Fagskoler AS og Treider
Kompetanse AS.

Junglemap lanserte nano-læring i 2007 og har i dag 3
millioner brukere i 140 land. Nano-læring er e-lærings
kurs som brukes av bedrifter og offentlige instanser for
å lære opp medarbeidere. Kursene har en varighet på
maks fem minutter og distribueres direkte til målgrup
pen via e-post, sms, intranet, sosiale medier eller andre
kanaler. Junglemap utviklet nano-læring basert på
troen på at læring er en prosess, og at riktig metode og
plattform gjør det mulig å skape solide læringsprosesser
for varige resultater.

Treider Fagskoler tilbyr utdanninger som er praktiske og
direkte jobbkvalifiserende innenfor det administrative/
merkantile området. For å oppnå dette har Treider
Fagskoler en god dialog med bedrifter innenfor de rele
vante bransjene. Markedet var svakt i 2018, konkur
ransen stor og det er nødvendig for virksomheten å
tilpasse sin portefølje av utdanninger for bedre å møte
fremtidens behov, ikke minst når det gjelder å levere
kurs på nett.

Treider Kompetanse har to tilbud: Kurs for kvalifisering
MedLearn						 til medisinsk sekretær samt arbeidsmarkedstiltak rettet
mot NAV. Medisinsk sekretær er et populært og attrak
Sverige/Norge
tivt kurs hvor skolen opplever vekst – særlig som kurs
MedLearn er en opplæringsbedrift med fokus på
levert som e-læring.
helse, omsorg og pleie. Målet er å være en komplett
leverandør av utdanninger på ulike nivåer i disse
områdene. Kursene tilbys som voksenopplæring og
School of Fashion Industry 			
yrkesskole. Pedagogikken er bygget på individuell
Norge
tilpasning og fleksibilitet med mål om å gjøre elevene
SoFI er en skole som utdanner medarbeidere og aktører
klare for arbeidslivet. MedLearn tilbyr kurs flere steder
til norsk motebransje. Skolen tilbyr fagskolegodkjente
i Sverige. Det var kraftige endringer i kundestrukturen
utdanninger med fokus på å utfordre og utvikle stu
i 2018, og året var ikke tilfredsstillende for MedLearn
dentenes kreative stemmer og skape trygghet knyttet til
i Sverige.
tekniske og håndverksmessige ferdigheter. Målet er å gi
studentene kunnskap om bransjen og hvordan moten
MedLearn AS ble etablert i Norge som en nettbasert
fungerer som kreativt uttrykk og kommersielt produkt. I
virksomhet innenfor helse, omsorg og oppvekst, som
2018 ble også designutdanningene ved Treider Fagskoler
tilbyr syv godkjente fagskoler. De hadde i 2018 i
(retail design og interiør) overført til SoFi for å utnytte
overkant av 700 studenter. Plassene kjøpes i hovedsak
det samlede kompetansemiljøet på en bedre måte.
av fylkeskommuner over hele Norge. Det er søkt om
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ÅRSBERETNING 2018
Anthon B Nilsen AS
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Anthon B Nilsen-konsernets samlede driftsinntekter
beløp seg i 2018 til NOK 1 233 millioner, mot NOK
1 256 millioner i 2017. Korrigert for gevinster og
inntekt fra solgte virksomheter var driftsinntektene i
2018 rundt 2,5 prosent lavere enn i 2017.
Eiendomsvirksomheten leverte igjen meget gode
resultater i 2018. Dette skyldtes i særlig grad gevin
ster ved salg av ferdigutviklede eiendommer samt
tilnærmet ingen ledighet i porteføljen. Resultatet fra
utdanningsvirksomheten svekket seg markant. Dette
skyldtes et uventet kraftig fall i etterspørselen etter
arbeidsmarkedstjenester både i Norge og Sverige samt
dårlig tilstrømning til konsernets fagutdanninger
grunnet høye sysselsettingstall. Resultatet ble dessuten
belastet med NOK 27 millioner i nedskrivninger og
økte avskrivninger av goodwill relatert til en av skolene
i utdanningsvirksomheten.
Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
utgjorde NOK 214 millioner, mot NOK 172 millioner
i 2017. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 103 millioner
i 2018 mot NOK 90 millioner i 2017.
Netto finansposter var negative med NOK 44 mil
lioner i 2018, sammenlignet med positive NOK 70
millioner i 2017.
Konsernets resultat før skatt var NOK 60 millioner i
2018, sammenlignet med NOK 160 millioner i 2017.

VIRKSOMHET

Anthon B Nilsen AS er et selskap med en 139 år
lang historie. I dag er selskapet et investeringsselskap
som utvikler virksomheter gjennom aktivt eierskap.
Selskapet har sine største engasjementer innen
eiendomsutvikling i Norge og utdanningsvirksomhet
i Norge og Sverige. Eiendomsvirksomheten drives
gjennom Anthon B Nilsen Eiendom, en profesjonell
aktør for utvikling og forvaltning av næringseiendom.
Utdanningsvirksomheten drives gjennom I ntendia
Group, en ledende aktør for yrkesutdanning og
voksenopplæring i Skandinavia. I tillegg er konsernet engasjert i internasjonal handel med bygnings
materialer gjennom selskapet Anthon B Nilsen
Scandinavia AS. Alle de tre nevnte virksomhetene har
sine hovedkontor i Norge.

Konsernets totalbalanse var NOK 1 732 millioner pr.
31. desember 2018, mot NOK 2 000 millioner året
før. Egenkapitalen var på NOK 264 millioner, som gir
en egenkapitalandel (basert på bokførte verdier) på 15
%. Netto rentebærende gjeld var NOK 945 millioner,
mot NOK 1 041 millioner året før.
Til tross for positivt årsresultat, og utbytteutdeling
som ligger godt innenfor årsresultatet, er bokført
egenkapital redusert i 2018. Dette skyldes at konsernet
har kjøpt ut minoritetsinteresser i flere datterselskaper,
der betydelige merverdier ut over bokførte verdier ikke
blir regnskapsført. Vederlaget for minoritetsandelene
har redusert konsernets egenkapital direkte.
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Morselskapets bokførte egenkapital utgjør NOK 349
millioner, tilsvarende en egenkapitalandel på 42%.
Den verdijusterte egenkapitalandel er betydelig høyere
– anslått til nærmere 80%

ANTHON B NILSEN

Rådhusgata og Øvre Vollgate. I dette området ble
r ehabiliteringen av Øvre Vollgate 9 ferdigstilt på våren
i 2018, og bygget er fullt utleid. På slutten av året
startet arbeidet med å planlegge en full renovering av
Øvre Vollgate 13.

Morselskapet Anthon B Nilsen AS hadde i 2018 en
omsetning på NOK 54 millioner, sammenlignet med
NOK 51 millioner året før. Driftsresultatet (EBIT)
ble NOK 17 millioner, sammenlignet med NOK 16
millioner i 2017. Netto finansposter utgjorde NOK 6
millioner i 2018, sammenlignet med NOK 35 milli
oner i 2017. Resultat før skatt ble NOK 23 millioner i
2018, sammenlignet med NOK 51 millioner i 2017.

I tillegg satser selskapet på segmentet for innkvartering,
eller mer spesifikt det som kan kalles pendlerboliger.
Selskapet vurderer dette som et lovende satsingsområde
og har nå mer enn 500 boenheter i permanente bygg i
Lahaugmoen Næringspark i Skedsmo kommune. Det
siste nybygget ble levert i januar 2018.
På Berghagan i Ski kommune arbeider selskapet med
å oppføre et kombinasjonsbygg på 14 000 kvm for
elektrogrossisten Berggård Amundsen. Prosjektet ble
i 2018 solgt til finansielle investorer og bygget vil bli
overlevert til leietaker våren 2019.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av
konsernets resultat, balanse og finansielle stilling. Års
regnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt
drift, og styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift
er til stede, jfr. regnskapslovens § 3-3.

Markedet for investering i nye prosjekter har vært
stramt i 2018. Selskapet har i løpet av det siste året
sett på et titalls prosjekter, men ikke funnet prosjekter
som det mener er priset slik at det gir rom for tilfreds
stillende avkastning. Selskapet valgte imidlertid å øke
sitt engasjement i Lahaugmoen Næringspark ved å
kjøpe ut en minoritetsaksjonær.

VIRKSOMHETENE
Eiendom
Forretningsideen i Anthon B Nilsen Eiendom er å
erverve og utvikle tomter og bygninger til arealer som
er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov
og brukere. Verdier realiseres gjennom å selge det som
utvikles, eller beholde det og forvalte det i en langsiktig
kjerneportefølje.

Utdanning
Intendia Group – tidligere Anthon B Nilsen Ut
danning – arbeider for å kvalifisere mennesker for
dagens og morgendagens arbeidsmarked på en måte
som er til nytte både for den enkelte, næringslivet og
samfunnet. Gjennom sitt fokus på kompetanseutvik
ling for den enkelte, og samspill med næringslivet,
bidrar Intendia Group til å realisere den enkeltes behov
for en tilfredsstillende jobb og bedriftens behov for
kompetente medarbeidere.

Samlet areal av heleide og deleide bygg i Anthon B
Nilsen-konsernet utgjør ved utgangen av 2018 ca.
60 000 kvm. I tillegg har selskapet ca. 170 000 kvm
i utviklingsarealer.
I 2018 hadde eiendomsvirksomheten i Anthon B
Nilsen-konsernet driftsinntekter på NOK 225 mil
lioner, sammenlignet med NOK 131 millioner i 2017.
Leieinntektene fra eiendomsporteføljen økte noe i
2018, i det alt vesentlige som følge av ferdigstillelse og
utleie av tre nye bygg med totalt 135 pendlerboliger på
Lahaugmoen. Gevinster fra salg av eiendommer bidro
til at resultatet fra eiendomsvirksomheten i 2018 ble
meget tilfredsstillende.

Selskapet er en større aktør innenfor privat utdanning,
med 12 sterke merkevarer i Norge og Sverige. Omset
ningen fordeler seg med rundt 50 prosent på hver av
de to markedene. Hovedvekten av virksomheten ligger
innenfor yrkesutdanning, voksenopplæring og arbeids
markedstjenester.
Virksomhetens marked fordeler seg på to grunnleg
gende forskjellige segmenter. Den ene typen er seg
mentet hvor virksomhetene baseres på faglig godkjen
ning fra nasjonal myndighet og hvor inntektsstrømmen
baserer seg på søknader og årlig, halvårlig eller løpende
opptak. Det andre segmentet er basert på anbud og
tildeling av kontrakter fra de nasjonale arbeidsmyndig
hetene. Fordeling av selskapets omsetning på de to
hovedtypene er ca. 55 prosent på opptaksvirksomhet
og 45 prosent på anbudsvirksomhet.

Ledigheten i eiendomsmassen totalt er på under
1 prosent. Gjennomsnittlig vektet gjenværende
kontraktstid for den samlede porteføljen var ved års
skiftet drøye 4 år.
Strategien for kjerneporteføljen er å satse på kontor
eiendommer i Oslo (Central Business District.
Den overveiende delen av denne porteføljen består
av eiendommene i Anthon B Nilsen kvartalet i
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Konsernet er utsatt for valutarisiko innen områdene
Utdanning og Handel. For Utdanning sin del vil
resultatregnskapet og verdien av egenkapitalen i den
svenske virksomheten være løpende påvirket av kurs
utviklingen i svenske kroner. Handelsvirksomheten
søker løpende å redusere sin valutarisiko gjennom kjøp
av sikringsinstrumenter.

Det anbudsbaserte markedet var i 2018 svakt både
i Norge og Sverige. I Norge dempet myndighetene
kjøp av tjenester fra tiltaksarrangørene, og i Sverige
var det flere store kontraktstildelinger som ble krevd
«overprøvd» og derfor ikke kunne startes opp. I tillegg
var resultatene svake i den opptaksbaserte fagskolevirk
somheten i Norge. Dette hadde til dels sammenheng
med lav arbeidsledighet og følgelig lavere etterspørsel
etter denne typen utdanning.

Konsernet er eksponert for svingninger i rente
markedet, og benytter rentesikringsinstrumenter for
å redusere denne risikoen. Ved utgangen av 2018 er
cirka 39 % av konsernets langsiktige gjeld rentesikret,
med gjennomsnittlig rentebindingstid på cirka 5,9 år
for de inngåtte sikringene. Konsernet har plassert sine
låneengasjementer hos flere banker.

Driftsinntektene i 2018 for Intendia Group beløp seg
til NOK 932 millioner (2017: NOK 1 052 millioner).
Justert for solgte virksomheter viste driftsinntektene
en nedgang på rundt 7 prosent. Som følge av en svak
utvikling i flere segmenter, vokste det frem et behov
for både organisatoriske, operative og strategiske
endringer. Utviklingen medførte også at det ble
nødvendig å skrive ned verdiene i ett av selskapene i
utdanningskonsernet, og sammen med negative valuta
virkninger gjorde det at det regnskapsmessige resultatet
for 2018 ble et betydelig tap.

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 fordringsmas
sens sammensetning lite sårbar for vesentlige tap på
enkeltfordringer. Handelsvirksomheten reduserer sin
kredittrisiko ved bruk av remburs og gjennom kreditt
forsikring.

I desember 2018 forlot konsernsjef Anders Hvarfner
selskapet, og selskapets CFO, Mikael Kaunitz, ble
konstituert som konsernsjef. Samtidig overtok Anette
Sandsjö ansvaret som CFO og Nicolai H. Løvenskiold
ble valgt til ny styreleder i Intendia Group.

Markedsmessig er konsernets virksomheter ulikt
eksponert mot nasjonale og internasjonale konjunk
tursvingninger. Utdanningsvirksomheten drives
hovedsakelig i Norge og Sverige, og er til en viss grad
konjunkturfølsom. Det dreier seg om at markedet
reagerer motsyklisk ved å investere i utdanning når
arbeidsmarkedet er dårlig, og redusere investeringen
når arbeidsmarkedet er bra.

Handel
Handelsvirksomheten i Anthon B Nilsen drives av
det heleide selskapet Anthon B Nilsen Scandinavia
AS. Virksomheten består hovedsakelig av handel med
trefiberplater og komposittbaserte terrassegulv, samt
noe returpapir. Leverandørene befinner seg stort sett i
Europa og USA mens salg i det alt vesentlige foregår til
kunder i Midt-Østen og Sydøst Asia.

Eiendomsvirksomheten arbeider med næringseiendom
i det norske markedet og er eksponert mot sving
ninger i etterspørselen etter næringslokaler i Norge.
På den annen side er eiendomsvirksomheten preget av
langsiktige og stabile kontrakter med solide leietakere.
Handelsvirksomheten er en global aktivitet og virk
somheten er tydelig eksponert mot svingninger i de
internasjonale konjunkturene.

I 2018 viste det seg meget vanskelig å få lønnsomhet i
salget av terrassegulv i Tyskland. Denne virksomheten
ble derfor besluttet utfaset og den ble avviklet i løpet
av året.
Virksomheten har hovedkontor i Norge og er også
representert i Dubai. Handelsvirksomheten hadde i
2018 driftsinntekter på NOK 76 millioner. Dette var
en økning på 5 prosent fra året før og ordrereserven
ved inngangen til 2019 var tilfredsstillende.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
Konsernets virksomhet er basert på klart definerte
kjerneverdier som danner grunnlaget for arbeidet
med utvikling av positive holdninger og godt arbeid
smiljø. Eiere og styre har en bevisst holdning til HMS
i konsernet, og dette følges opp gjennom de ulike
virksomhetene.

FINANSIELL RISIKO
Konsernets likviditetsbeholdning pr. 31. desember
2018 var NOK 215 millioner. I tillegg tilkommer
ubenyttede trekkfasiliteter på NOK 130 millioner som
gir en samlet likviditetsreserve på NOK 345 million
er. Konsernets likviditetsplasseringer har lav risiko
gjennom plasseringer i bank.

Som et ledd i dette arbeidet ble det i 2018 intro
dusert et tydelig rammeverk for etikk og regeletter
levelse i Anthon B Nilsen AS og underliggende
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selskaper. Rammeverket tar utgangspunkt i konsernets
kjerneverdier og omfatter etiske regler, en klar policy
for regeletterlevelse, samt et system for varsling. I 2018
ble det ikke rapportert om noen brudd på regelverket
i konsernet.

ANTHON B NILSEN

Eiendomsselskapet er også en aktiv deltaker i eien
domsbransjens ulike initiativ for en bærekraftig
utvikling, og sluttet seg i 2018 til 10 strakstiltak lansert
av Norsk Eiendom for en miljøvennlig utvikling i
eiendomsbransjen. Det ble også arbeidet aktivt med å
oppnå sertifisering som Miljøfyrtårn. Dette arbeidet
ble fullført i løpet av året, og selskapet ble sertifisert
som et Miljøfyrtårn i februar 2019.

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 praktiseres full likestilling mellom kvin
ner og menn – både ved ansettelser og organisering av
arbeidet. Selskapets etiske regler inneholder bestem
melser som skal motvirke enhver form for diskrimin
ering eller trakassering.

Innenfor utdanning drives all virksomhet i leide lokaler
og fokus for bærekraft er rettet mot å velge lokaler og
utleiere som har et bevisst forhold til miljøutfordrin
gene. I tillegg arbeides det for at både ansatte og del
takere/studenter skal ha et aktivt forhold til energibruk
og kildesortering.

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2018 var 728 i kon
sernet, og 9 i morselskapet. I tillegg engasjerer Intendia
Group rundt 4 000 personer som lærekrefter på deltids
basis.

DISPONERING AV RESULTAT
Morselskapets årsresultat etter skatt på kr 21 152 081
foreslås disponert som følger:

Arbeidsmiljøet anses som godt, og sykefraværet er lavt.
I morselskapet var sykefraværet 0,9 % i 2018.
Det har i 2018 ikke vært noen ulykker eller skader i
tilknytning til byggeprosjektene i konsernets eiendoms
virksomhet.
Morselskapets styre består pr. i dag av 4 menn.
Morselskapets ledelse består pr. i dag av 1 kvinne og 4
menn. Det henvises for øvrig til årsberetningene for de
respektive datterselskaper.

Utbytte				

kr

20 000 000

Overført annen egenkapital

kr

1 152 081

Sum				

kr

21 152 081

UTSIKTER
Selskapet har et positivt syn på økonomien både i
Sverige og Norge.

MILJØ
Konsernet og dets eiere er opptatt av å drive virksom
heten på en bærekraftig måte. Dette er en holdning
styret og ledelsen ønsker skal gjennomsyre alle virk
somhetene i porteføljen, både innenfor utdannings-,
eiendoms- og handelsvirksomheten.

Det forventes fortsatt stor aktivitet i eiendomsmarke
det, men prisene som stipuleres for utviklingseiendom
mer gjør det utfordrende å finne prosjekter med en
akseptabel forventet avkastning. Kontorledigheten
i Oslo går ned, og med en fortsatt forventet vekst i
aktivitetsnivået i denne regionen, vil etterspørselen
etter kontorarealer holde seg godt med tilsvarende gode
leienivåer.

Målet og ambisjonene er at virksomheten utvikles
og drives på en bærekraftig måte både miljømessig
og samfunnsmessig. For å sikre at dette skjer, vedtok
styret i 2018 nye retningslinjer som ble introdusert til
virksomheten i løpet av året.

Virksomheten i Intendia Group påvirkes positivt av en
rekke samfunnsmessige utfordringer. Én er å kvalifisere
dagens unge til morgendagens jobber i et arbeidsliv
i stadig endring. En annen er å bekjempe det todelte
arbeidsmarkedet der stadig flere står utenfor. En tredje
er å minske frafallet i utdanningsløp og sørge for at
samfunnet får tilgang til nødvendig faglært arbeidskraft
i helse og omsorg. Sist, men ikke minst, må utdanning
stå sentralt i arbeidet med integrering av flyktninger
og immigranter. I de nærmeste to årene vil imidlertid
etterspørselen etter arbeidsmarkedstjenester i Sverige

I eiendomsvirksomheten gjenspeiler ønsket om
bærekraft seg i miljørettet tenkning både i utvikling
og drift av selskapets eiendommer. Dette omfatter valg
av bestandige og resirkulerbare materialer i prosjek
tering og oppføring av bygg, sortering og gjenbruk,
samt optimalisering av energibruk. For flere av
prosjektene inngås avtaler med Enova om støtte til
energibesparende tiltak.
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påvirkes negativt av politiske beslutninger som på kort
sikt vil skape utfordringer for de private aktørene. På
lang sikt er det derimot ventet at de politiske endring
ene kan slå ut positivt for de private leverandørene av
slike tjenester.

Oslo, 5. juni 2019
Anthon B Nilsen AS

Torstein Hokholt
Styrets leder

Stein Jacob Frisch
Styremedlem

Gunnar Grette
Styremedlem

Arne Baumann
Styremedlem
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Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør

ANTHON B NILSEN AS
RESULTATREGNSKAP

MORSELSKAP
2018
2017
187 442
45 939 724
2 247 595
0
5 799 480
-------------------54 174 242
--------------------

132 877
45 676 630
0
0
5 462 269
-------------------51 271 776
--------------------

142 675
16 123 349
10 189 357
0
10 721 693
-------------------37 177 073
-------------------16 997 168
--------------------

81 445
14 586 949
10 322 022
0
10 304 898
-------------------35 295 314
-------------------15 976 462
--------------------

12 132 714
11 369 002
(17 380 379)
-------------------6 121 337
--------------------

55 506 712
11 508 273
(31 753 874)
-------------------35 261 111
--------------------

23 118 506
-------------------(1 966 425)
-------------------21 152 081
-------------------0
--------------------

51 237 573
-------------------(1 860 419)
-------------------49 377 154
-------------------0
--------------------

21 152 081
============

49 377 154
============

20 000 000
1 152 081
-------------------21 152 081
--------------------

20 000 000
29 377 154
-------------------49 377 154
-------------------1 454 058
--------------------

--------------------

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekter
Leieinntekter
Gevinst ved salg av driftsmiddel
Gevinst ved salg av datterselskap
Andre driftsinntekter

Note

2

Sum driftsinntekter
Innkjøpte varer og tjenester
Personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger
Andre driftskostnader

3,15
5,6,7,8
5
3,12,14

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap
og tilknyttet selskap
Finansinntekter
Finanskostnader

10
4
4

Netto finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad

18

Ordinært resultat
Herav minoritetsinteresser

20

Årets resultat
Overføringer og disponeringer:
Avsatt til utbytte
Overført annen egenkapital
Sum
Avgitt konsernbidrag
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2018

KONSERN

2017

998 073 119
113 576 487
2 459 594
102 294 685
16 421 183
-------------------1 232 825 068
--------------------

1 095 452 000
109 209 983
0
34 521 182
16 559 948
-------------------1 255 743 113
--------------------

107 160 953
620 283 462
93 032 936
17 512 000
291 517 171
-------------------1 129 506 521
-------------------103 318 547
--------------------

155 132 456
657 751 806
81 841 513
47 727
271 083 961
-------------------1 165 857 463
-------------------89 885 650
--------------------

490 984
4 184 000
(48 242 359)
-------------------(43 567 375)
--------------------

109 225 207
8 832 757
(48 301 032)
-------------------69 756 932
--------------------

59 751 172
-------------------(7 480 942)
-------------------52 270 230
-------------------33 614 551
--------------------

159 642 583
-------------------(13 578 682)
-------------------146 063 900
-------------------41 371 241
--------------------

18 655 679
============

104 692 659
============

ANTHON B NILSEN AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

MORSELSKAP
2018
2017

EIENDELER

KONSERN

Note

2018

5
5

206 471 903
15 311 245
-------------------221 783 148
--------------------

279 267 274
10 681 426
-------------------289 948 700
--------------------

6,17
7,17
7
8

1 023 375 917
31 793 705
1 867 026
8 666 939
-------------------1 065 703 587
--------------------

1 198 792 498
21 066 648
1 896 519
9 599 836
-------------------1 231 355 501
--------------------

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

0
0
26 340 836
8 797 887
1 098 800
12 007 721
17 706 105
-------------------65 951 349
-------------------1 353 438 085
--------------------

0
0
26 281 851
8 071 111
1 181 800
19 668 926
19 769 359
-------------------74 973 048
-------------------1 596 277 249
--------------------

13,17

775 841
--------------------

4 620 511
--------------------

12,17

83 825 539
0
10 193 017
68 794 842
-------------------162 813 398
--------------------

101 980 257
0
3 792 917
79 921 474
-------------------185 694 648
--------------------

214 920 653
--------------------

213 870 137
--------------------

Immaterielle eiendeler
Goodwill
Andre immaterielle eiendeler

2017

0
0
-------------------0
--------------------

0
0
-------------------0
--------------------

394 197 633
2 939 215
462 557
0
-------------------397 599 404
--------------------

387 161 321
2 926 788
510 075
0
-------------------390 598 184
--------------------

171 370 851
170 716 751
0
0
0
2 932 274
5 332 030
-------------------350 351 905
-------------------747 951 310
--------------------

172 670 851
170 716 751
0
0
0
5 777 101
4 082 968
-------------------353 247 670
-------------------743 845 855
--------------------

56 386
--------------------

52 943
--------------------

373 653
35 969 793
0
11 366 046
-------------------47 709 492
--------------------

76 442
51 984 256
0
6 882 764
-------------------58 943 462
--------------------

38 748 572
--------------------

23 456 835
--------------------

86 514 450
--------------------

82 453 239
--------------------

Sum omløpsmidler

378 509 892
--------------------

404 185 295
--------------------

834 465 760
============

826 299 094
============

SUM EIENDELER

1 731 947 977
============

2 000 462 544
============

Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen eiendom
Driftsløsøre og inventar
Andre anleggsmidler
Aktiverte kostnader
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap
Lån til datterselskap
Investeringer i tilknyttet selskap
Lån til tilknyttet selskap
Investeringer i andre aksjer
Andre fordringer
Pensjonsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varer
Varebeholdning
Fordringer
Kundefordringer
Fordringer konsernselskap
Skatt til gode
Andre fordringer

18
17

Sum fordringer
Bankinnskudd og lignende
Bankinnskudd og kontanter
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ANTHON B NILSEN AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

MORSELSKAP
2018
2017
91 760 000
128 994 232
-------------------220 754 232
--------------------

91 760 000
128 994 232
-------------------220 754 232
--------------------

128 111 795
-------------------0
-------------------348 866 027
--------------------

126 959 714
-------------------0
-------------------347 713 946
--------------------

25 957 064
38 328 897
-------------------64 285 961
--------------------

23 915 775
36 362 473
-------------------60 278 248
--------------------

375 000 000
12 360 000
-------------------387 360 000
--------------------

352 140 000
16 480 000
-------------------368 620 000
--------------------

0
3 451 375
2 404 761
850 489
20 000 000
7 247 148
-------------------33 953 772
-------------------485 599 733
--------------------

20 000 000
1 900 579
2 264 668
705 605
20 000 000
4 816 048
-------------------49 686 900
-------------------478 585 148
--------------------

834 465 760
============

826 299 094
============

KONSERN

EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2018

Innskutt egenkapital
Aksjekapital (12 400 aksjer à kr 7 400)
Annen innskutt egenkapital

19,20
20

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

91 760 000
128 994 232
-------------------220 754 232
--------------------

91 760 000
128 994 232
-------------------220 754 232
--------------------

20

Minoritetsinteresser

20

9 332 789
-------------------33 921 214
-------------------264 008 234
--------------------

110 874 003
-------------------77 081 017
-------------------408 709 251
--------------------

3,15
18

25 957 064
57 006 157
-------------------82 963 221
--------------------

23 915 775
54 720 746
-------------------78 636 521
--------------------

16,17
16,21

1 127 714 425
28 963 287
-------------------1 156 677 712
--------------------

1 172 242 519
59 525 472
-------------------1 231 767 991
--------------------

17

3 288 561
34 424 407
0
45 457 306
27 816 249
117 312 287
-------------------228 298 810
-------------------1 467 939 743
--------------------

22 862 189
55 281 812
0
29 844 694
33 405 719
139 954 367
-------------------281 348 781
-------------------1 591 753 293
--------------------

1 731 947 977
============

2 000 462 544
============

Sum innskutt egenkapital

Sum egenkapital
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Gjeld til konsernselskaper
Skyldige offentlige avgifter
Avsatt utbytte
Annen kortsiktig gjeld

20

Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Oslo, 5. juni 2019

Torstein Hokholt
Styrets leder

Stein Jacob Frisch
Styremedlem

Gunnar Grette
Styremedlem

Arne Baumann
Styremedlem
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Adm. direktør
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ANTHON B NILSEN AS
KONTANTSTRØMOPPSTILLING

MORSELSKAP
2018
2017

2018

23 118 506
0
0
0
(2 247 595)
10 189 357
1 355 000
0
(3 443)
(297 211)
1 550 796
792 227
14 247 256
-------------------48 704 892
--------------------

51 237 573
0
0
25 288
0
10 322 022
15 055 000
0
(12 761)
(45 368)
(1 174 055)
2 993 057
(42 932 449)
-------------------35 468 307
--------------------

Ordinært resultat før skattekostnad
Betalte skatter
Resultatandel i tilknyttet selskap
Tap/(gevinst) ved realisasjon av aksjer
Tap/(gevinst) ved salg av driftsmidler
Av- og nedskrivninger driftsmidler
Nedskrivning finansielle anleggsmidler
Effekt av valutakursendringer
Endring varebeholdningen
Endring kundefordringer
Endring leverandører
Endring pensjoner
Endring i andre tidsavgrensninger

(55 000)
0
0
(17 358 094)
2 415 112
0
0
0
2 844 827
-------------------(12 153 155)
--------------------

(55 000)
0
0
(3 055 087)
0
0
0
0
1 975 598
-------------------(1 134 489)
--------------------

Utbetaling ved kjøp aksjer
Innbetaling ved salg aksjer
Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler
Utbetaling ved kjøp av driftsmidler
Innbetaling ved salg av driftsmidler
Utbetaling lån tilknyttet selskap
Innbetaling lån tilknyttet selskap
Utbetaling andre langsiktige fordringer
Innbetaling andre langsiktige fordringer

22 860 000
(4 120 000)
0
(20 000 000)
(20 000 000)
0
-------------------(21 260 000 )
--------------------

0
(14 120 000)
0
0
(14 000 000)
10 000 000
-------------------(18 120 000 )
--------------------

Økning langsiktig gjeld
Nedbetalt langsiktig gjeld
Økning kortsiktig gjeld
Nedbetalt kortsiktig gjeld
Utbetaling av utbytte
Andre endringer

15 291 737
23 456 835
-------------------38 748 572
--------------------

16 213 818
7 243 017
-------------------23 456 835
--------------------

Netto likviditetsendringer fra driften

Netto kontantstrøm fra investeringer

Netto fra finansaktiviteter
Netto endring kontantstrøm
Likvider pr. 01.01.
Likvider pr. 31.12.
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KONSERN

2017

59 751 172
(10 811 018)
(490 984)
(102 294 685)
(2 459 594)
110 544 936
775 376
1 699 317
3 844 670
18 154 718
(20 857 405)
4 104 543
(424 110)
-------------------61 536 936
--------------------

159 642 583
(15 270 991)
(109 225 207)
(34 521 182)
694 589
81 841 513
308 069
(5 395 979)
(4 151 742)
8 923 443
1 545 360
8 645 784
11 562 749
-------------------104 598 989
--------------------

(153 453 675)
188 194 790
(9 836 153)
(100 254 192)
2 415 112
(726 776)
0
(1 042 929)
7 172 530
-------------------(67 531 293)
--------------------

(9 995 675)
233 510 983
(3 625 490)
(317 717 002)
0
(8 071 111)
12 491 979
(951 207)
4 091 617
-------------------(90 265 906)
--------------------

195 368 820
(140 459 100)
426 372
0
(48 291 218)
0
-------------------7 044 874
--------------------

377 054 499
(282 007 950)
2 082 206
0
(20 555 664)
0
-------------------76 573 091
--------------------

1 050 517
213 870 137
-------------------214 920 653
--------------------

90 906 174
122 963 963
-------------------213 870 137
--------------------

ANTHON B NILSEN AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018

Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet viser samlet økonomisk resultat og finansiell stilling når morselskapet og datterselskapene
betraktes som én økonomisk enhet. Ved konsolideringen er alle interne transaksjoner og mellomværende
mellom selskapene i konsernet eliminert. Elimineringen av aksjer i datterselskaper er basert på oppkjøpsmetoden.
Dette innebærer at anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, og
oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva
som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Gevinst eller tap ved utgang av
datterselskap klassifiseres som driftsinntekt eller driftskostnad i konsernregnskapet.
Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. 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.
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.
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 dagskurs. Omregningsdifferanser er ført direkte
mot egenkapitalen.
Studieinntekter
Studieinntektene forskuddsfaktureres og periodiseres over antall måneder studiene varer.
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.
Leieinntekter
Leieinntekter forskuddsfaktureres og periodiseres over leieperioden. Felleskostnader faktureres á konto gjennom året og
avregnes etter årets slutt. Netto felleskostnader er oppført som driftskostnad.
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.
Andre immaterielle eiendeler
Aktiverte kostnader til web-utvikling og web produkter er oppført som andre immaterielle eiendeler og avskrives over
antatt økonomisk levetid.
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018

Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper (forts.)
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.
Leieavtaler
Leieavtaler er i regnskapet klassifisert som operasjonelle eller finansielle leieavtaler. Driftsmidler som er finansiert
gjennom leieavtale (finansiell leieavtale), er balanseført til verdien av vederlaget i leieavtalen med en tilhørende forpliktelse
i balansen vurdert etter de generelle vurderingsreglene.
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, normalt i det året utbyttet avsettes i datterselskapet.
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
MORSELSKAP
2018
2017
0

0

0
0
0
0
0
0
54 174 242 51 271 776
------------------ -----------------54 174 242 51 271 776
------------------ -----------------54 174 242 51 271 776
0
0
0
0
------------------ -----------------54 174 242 51 271 776
------------------ ------------------

Pr. virksomhetsområde
Handel
Utdanning
Studieinntekter
Offentlige tilskudd til utdanning
Andre driftsinntekter
Eiendom
Sum
Geografisk fordeling
Norge
Sverige
Øvrige land

2018

KONSERN

76 137 987

2017

71 990 020

839 290 498
940 010 264
22 005 207
38 248 463
70 163 729
74 167 739
225 227 647
131 326 627
--------------------- --------------------1 232 825 068 1 255 743 113
--------------------- --------------------751 566 517
767 930 996
480 166 714
487 812 117
1 091 837
0
--------------------- --------------------1 232 825 068 1 255 743 113
--------------------- ---------------------

Sum

Note nr. 3 - Personalkostnader og godtgjørelser
MORSELSKAP
2018
2017
11 849 019
2 005 715
3 133 784

10 735 978
1 789 049
3 155 578

(865 169) (1 093 656)
------------------ -----------------16 123 349 14 586 949
------------------ -----------------9
9

2018

Personalkostnader
Lønninger
Folketrygdavgift
Netto kostnad pensjoner
Lønnskostnader innleid
Andre ytelser

KONSERN

2017

439 435 433
484 119 190
97 481 272
98 085 662
45 107 662
46 195 337
28 429 981
19 887 209
9 829 114
9 464 408
--------------------- --------------------620 283 462
657 751 806
--------------------- --------------------728
865

Sum
Antall årsverk

Administrerende direktør har mottatt lønn og annen godtgjørelse på til sammen kr 2 532 457. 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 700 000 i godtgjørelse til styret i 2018.
Kostnadsført revisjonshonorar i morselskapet i 2018 utgjør kr 179 207. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med
kr 28 063. Kostnadsført revisjonshonorar i konsernet utgjør kr 2 736 474. I tillegg kommer honorar for
særattestasjoner samt annen bistand på kr 900 046. Beløpene inkluderer merverdiavgift der den ikke er fradragsberettiget.
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Note nr. 4 - Finansinntekter og finanskostnader
MORSELSKAP
2018
2017
11 055 552 11 319 695
312 285
184 089
0
0
1 165
4 489
0
0
------------------ -----------------11 369 002 11 508 273
------------------ -----------------0
256 481
16 024 490 16 416 936
0
25 288
1 355 000 15 055 000
889
169
0
0
------------------ -----------------17 380 379 31 753 874
------------------ ------------------

2018

Andre finansinntekter
Renteinntekter konsern
Andre renteinntekter
Gevinst ved salg aksjer
Valutagevinst
Annen finansinntekt

KONSERN

2017

0
0
3 159 065
2 965 906
0
296 729
467 496
5 502 940
557 439
67 182
--------------------- --------------------4 184 000
8 832 757
--------------------- ---------------------

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

0
0
43 783 910
44 152 839
0
1 011 468
775 376
260 342
3 146 231
1 217 521
536 842
1 658 862
--------------------- --------------------48 242 359
48 301 032
--------------------- ---------------------

Sum

Note nr. 5 - Immaterielle eiendeler
KONSERN
Goodwill fordelt på virksomhetsområde og geografisk fordeling
Bokført verdi
31.12.17
Utdanningsselskaper Norge
Utdanningsselskaper Sverige

Av- og ned- Valutajustering
skrivninger i år

Bokført verdi
31.12.18

127 404 656
(45 321 452)
0
82 083 204
151 862 618
(22 287 548)
(5 186 371) 124 388 699
-------------------- --------------------- --------------------- --------------------279 267 274
(67 609 000)
(5 186 371) 206 471 903
-------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

Bokført verdi av goodwill knytter seg i sin helhet til konsernet Intendia Holding AS. Avskrivningsplan i
underliggende konsern varierer mellom 5 - 20 år. Utdanningsinstitusjonene har gjennom mange år opparbeidet gode
posisjoner i markedet.
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Note nr. 5 - Immaterielle eiendeler (forts.)

Goodwill

Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.17
Korreksjon
Valutajustering
Utrangering
Årets tilgang

Andre
immaterielle
eiendeler

527 482 240
51 373 344
0
8 829 612
(7 441 506)
0
0
(240 575)
0
9 836 153
--------------------- --------------------520 040 734
69 798 534
(313 568 831)
(54 487 289)
--------------------- --------------------206 471 903
15 311 245
--------------------- ---------------------

Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.18
Akkumulert av- og nedskrivninger pr. 31.12.18
Bokført verdi pr. 31.12.18
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger

50 108 956
7 460 503
17 512 000
0
--------------------- --------------------10 - 20 år
3 - 5 år

Avskrivningsperiode
Note nr. 6 - Tomter, bygninger og annen eiendom
MORSELSKAP
Anskaffelseskost pr. 31.12.17
Tilgang i år
Utrangering/salg
Anskaffelseskost pr. 31.12.18
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.18
Bokført verdi pr. 31.12.18
Årets avskrivninger
Avskrivningsperiode
KONSERN
Anskaffelseskost pr. 31.12.17
Avgang
Tilgang i år
Anskaffelseskost pr. 31.12.18
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.18
Bokført verdi pr. 31.12.18
Årets avskrivninger
Avskrivningsperiode

Tomter

Boliger

Bygninger

Prosjekter

Sum

6 859 930
1 231 214
497 357 450
659 098
506 107 692
0
0
7 335 464
9 092 921
16 428 385
0
(120 000)
0
0
(120 000)
------------------ -------------------- --------------------- --------------------- --------------------6 859 930
1 111 214
504 692 914
9 752 019
522 416 077
0
0 (128 218 444)
0 (128 218 444)
------------------ -------------------- --------------------- --------------------- --------------------6 859 930
1 111 214
376 474 470
9 752 019
394 197 633
------------------ -------------------- --------------------- --------------------- --------------------0
0
9 272 074
0
9 272 074
------------------ -------------------- --------------------- --------------------- --------------------30 - 75 år
Tomter

Boliger

Bygninger

Prosjekter

Sum

187 000 288
1 231 214 1 075 553 536
130 915 160 1 394 700 198
(73 944 735)
(120 000) (158 945 321) (178 848 422) (411 858 478)
24 034 896
0
151 616 993
81 127 460
256 779 349
------------------ -------------------- --------------------- --------------------- --------------------137 090 449
1 111 214 1 068 225 208
33 194 198 1 239 621 069
0
0 (216 245 152)
0 (216 245 152)
------------------ -------------------- --------------------- --------------------- --------------------137 090 449
1 111 214
851 980 056
33 194 198 1 023 375 917
------------------ -------------------- --------------------- --------------------- --------------------0
0
23 488 266
0
23 488 266
------------------ -------------------- --------------------- --------------------- --------------------20 - 75 år
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Note nr. 7 - Driftsløsøre og inventar

MORSELSKAP

Anskaffelseskost pr. 31.12.17
Tilgang i år
Avgang i år
Utrangert i år
Korreksjon og omklassifisering
Valutajustering

KONSERN

25 773 908
88 795 067
929 709
20 404 085
0
(1 069 106)
0
(1 672 544)
0
116 330
0
(365 714)
--------------------- --------------------26 703 617
106 208 118
(23 764 402)
(74 414 413)
--------------------- --------------------2 939 215
31 793 705
--------------------- ---------------------

Anskaffelseskost pr. 31.12.18
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.18
Bokført verdi pr. 31.12.18
Årets avskrivninger

917 283
9 236 984
--------------------- --------------------3 - 5 år
3 - 5 år

Avskrivningsperiode

Andre anleggsmidler er investering i kunst som er oppført til kostpris. Årets tilgang utgjør kr 222 173 og årets
avgang kr 135 353.
Note nr. 8 - Aktiverte kostnader
Anskaffelseskost pr. 31.12.17
Tilgang i år
Utrangert i år
Korreksjon og omklassifisering
Anskaffelseskost pr. 31.12.18
Akkumulert avskrivninger pr. 31.12.18
Bokført verdi pr. 31.12.18

MORSELSKAP
8 491 629
0
-------------------0
0
-------------------0
--------------------

Årets avskrivninger

0
-------------------Aktiverte kostnader blir avskrevet over gjenværende løpetid på leiekontraktene.
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KONSERN
19 651 962
1 919 180
(263 702)
(23 240)
--------------------21 284 200
(12 617 261)
--------------------8 666 939
--------------------3 176 677
---------------------
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Note nr. 9 - Aksjer og andeler i datterselskap
Forretnings-

kontor

Eierandel/
stemmerett

Datterselskap:
Anthon B Nilsen Eiendom AS
Oslo
Anthon B Nilsen Investor AS
Oslo
Intendia Holding AS
Oslo
Anthon B Nilsen Scandinavia AS Hurum

76,9 %
100,0 %
75,3 %
100,0 %

Selskapets
egenkap.
100 %

58 838 199
(1 025 624)
1 217
(14 612)

Anskaffelseskost
31.12.18

Bokført
verdi
31.12.18

107 668 348
7 266 368
54 220 518
2 215 617
--------------------171 370 851
-------------------*Datterselskapene er morselskap i underliggende konsern. Resultatet gjengitt ovenfor er kun morselskapets resultater.
Konsernet Intendia Holding AS eier:

357 602 941
7 005 202
94 822 445
4 500 000

Selskapets
resultat *
100 %

107 668 348
55 466 368
54 220 518
2 215 617

Forretningskontor

Intendia Group Norge AS
Intendia Professional AS
Bjørknes AS
Bjørknes Høyskole AS
Bjørknes Education AS
Oslo Analytica AS
Treider Fagskoler AS
Treider Kompetanse AS
NKI Kompetanse AS
MedLearn AS
JobLearn AS
Junglemap AS
Junglemap Ltd. (UK)
Junglemap AB
Junglemap BV
Junglemap Ltd. (US)
Intendia Group Sverige AB
Berghs School of Communication AB
Iris Sverige AB
Iris Hadar AB
Competens Utbildning Sverige AB
MedLearn AB

Konsernets eierandel

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
London
Stockholm
Woerden
New Jersey
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

100,0 %
100,0 %
91,0 %
82,8 %
82,8 %
42,2 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
91,0 %
90,1 %
91,0 %
91,0 %
91,0 %
100,0 %
100,0 %
91,0 %
91,0 %
91,0 %
91,0 %

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Konsernet Anthon B Nilsen Eiendom AS eier:
Nye Broverkstedet AS
Øvre Vollgate 9 AS
Øvre Vollgt 13 AS
Løvenskioldsgate 1 Holding AS
HBV 30 Holding AS
Berghagan Nord Eiendom AS
Hurum Brygge Holding AS
Hurum Brygge AS
Anthon B Nilsen Eiendom Drift AS
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Note nr. 9 - Aksjer og andeler i datterselskap (forts.)
Konsernet Anthon B Nilsen Eiendom AS eier (forts.):

Forretningskontor

Konsernets eierandel

Lahaugmoen Holding AS
Lahaugmoen AS
Lahaugmoen Infrastruktur AS
Felt Z 1 AS

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Konsernet Anthon B Nilsen Scandinavia AS eier:
Anthon B Nilsen Deutchland GmbH

Nennslingen

100,0 %

Konsernet har bestemmende innflytelse i datterselskapene gjennom eier og stemmeandel på mer enn 50% i hvert ledd.
Junglemap BV og Junglemap Ltd (US) er nystiftet i 2018. NKI Fagskoler AS er fusjonert inn i Treider Fagskoler AS.
Berghs International School of Communication AB er fusjonert inn i Berghs School of Communication AB.
Niss Drift AS er avviklet i oktober og Treider College AS er avviklet i november.
Datterselskapene Sportomten AS og Felt W1 AS er solgt i 2018. Sagene Eiendom AS er innfusjonert i Hurum Brygge AS.
Minoritetsandeler i flere av selskapene er kjøpt ut i 2018, og alle datterselskaper av Anthon B Nilsen Eiendom AS er
100% eiet ved utgangen av 2018.
Note nr. 10 - Aksjer i tilknyttede selskaper
KONSERN
Bogstadveien
54 AS

Berget
Eiendomsutvikling AS

48 %

50 %

Eierandel 31.12.18
Bokført verdi pr. 31.12.17
Utdelt utbytte
Andel årets resultat

Andre mindre
andeler

SUM

16 929 688
8 914 810
437 353
26 281 851
(432 000)
(432 000)
466 799
87 547
(63 362)
490 984
-------------------- --------------------- --------------------- --------------------Bokført verdi pr. 31.12.18
16 964 487
9 002 357
373 991
26 340 836
-------------------- --------------------- --------------------- --------------------1 435 814
Det er gitt lån til Berget Eiendomsutvikling AS på kr 8 797 887 pr 31.12.18 ---------------------

ÅRSRAPPORT 2018

ANTHON B NILSEN

ANTHON B NILSEN AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018

Note nr. 11 - Investering i andre aksjer

Eierandel

Aksjer og andeler eid av morselskapet
Diverse mindre aksjeposter

Kostpris
31.12.18

Bokført verdi
31.12.18

630 000
0
--------------------- --------------------630 000
0
--------------------- ---------------------

SUM MORSELSKAP
Aksjer eid av datterselskap
Kridomini AS
International Competence Center Tanzania AS

15,70 %
6,00 %

SUM KONSERN
Lånene forfaller 3 måneder etter ferdigstilt prosjekt.

58 000
0
1 098 800
1 098 800
--------------------- --------------------1 786 800
1 098 800
--------------------- ---------------------

Note nr. 12 - Fordringer
Av totale fordringer forfaller følgende senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
MORSELSKAP
31.12.18
31.12.17
170 716 751
0
0
-----------------170 716 751
------------------

170 716 751
0
0
-----------------170 716 751
------------------

KONSERN
31.12.18
31.12.17
Lån til datterselskap
Fordringer på tilknyttet selskap
Langsiktige andre fordringer

0
0
8 797 887
8 071 111
6 551 119
7 612 730
--------------------- --------------------15 349 006
15 683 841
--------------------- ---------------------

Langsiktige fordringer er inkludert med følgende periodiserte kostnader
MORSELSKAP
Bokført verdi pr. 31.12.17
Avgang i år
Årets kostnadsføring

KONSERN

3 801 507
5 689 530
0
(1 818 023)
(869 233)
(939 233)
--------------------- --------------------2 932 274
2 932 274
--------------------- ---------------------

Bokført verdi pr. 31.12.18

Langsiktige periodiserte kostnader knytter seg til utleie av eiendom og er periodisert over leieperioden.
Note nr. 13 - Varebeholdning
MORSELSKAP
31.12.18
31.12.17
56 386
52 943
------------------ -----------------56 386
52 943
------------------ ------------------

KONSERN
31.12.18
31.12.17
Ferdig tilvirkede varer og handelsvarer
Sum varebeholdning
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--------------------- ---------------------
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Note nr. 14 - Leieavtaler
MORSELSKAP
2018
2017
12 653
7 435
0
0
------------------ -----------------12 653
7 435
------------------ ------------------

Årets leiekostnad

2018

Leie av inventar og utstyr
Leie av eiendom og parkering

KONSERN

2017

5 444 075
7 605 692
82 980 701
108 348 364
--------------------- --------------------88 424 776
115 954 056
--------------------- ---------------------

Leieavtalene har en varighet fra 1 - 5 år.
Note nr. 15 - Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse
Konsernet har både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte pensjonsordninger. De ytelsesbaserte pensjonsordningene
er regnskapsført i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader.
Totalt for konsernet omfattes 27 ansatte og 71 pensjonister av sikrede ytelsespensjonsordninger. I morselskapet omfattes
6 ansatte og 21 pensjonister. I tillegg har morselskapet en usikret pensjonsordning for 2 ansatte.
De aktuarmessige beregningene av pensjonsforpliktelsene er basert på følgende forutsetninger:
2018
4,30 %
2,60 %
2,75 %
2,50 %
0,80 %

Avkastning på pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig økning i "G"(folketrygdens grunnbeløp)
Pensjonsregulering
MORSELSKAP

2018
Sikrede

Årets pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad på forpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Amortisering av estimeringstap

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser
Verdi av estimerte pensjonsmidler
Pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført virkning av estimatavvik

Herav overfinansierte ordninger
Herav underfinansierte ordninger

2018
Usikrede

2018
SUM

2017
SUM

986 022
1 391 889
2 377 911
2 336 511
553 945
639 124
1 193 069
1 172 658
(638 879)
0
(638 879)
(415 859)
450 575
10 276
460 851
458 107
-------------------- ---------------------------------------------------------------1 351 663
2 041 289
3 392 952
3 551 417
-------------------- ----------------------------------------------------------------

Total pensjonskostnad

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser

2017
4,10 %
2,40 %
2,50 %
2,25 %
0,50 %

31.12.18
Sikrede

31.12.18
Usikrede

31.12.18
SUM

31.12.17
SUM

23 500 000
0
23 500 000
24 756 116
(26 650 666)
(36 632 890)
(63 283 556)
(54 266 804)
8 482 696
10 675 826
19 158 522
9 677 881
-------------------- --------------------- --------------------- --------------------5 332 030
(25 957 064)
(20 625 034)
(19 832 807)
-------------------- --------------------- --------------------- --------------------5 332 030
0
5 332 030
4 082 968
0
(25 957 064)
(25 957 064)
(23 915 775)
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Note nr. 15 - Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse (forts.)
KONSERN

2018
Sikrede

Årets pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad på forpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Amortisering av estimatavvik

2018
Usikrede

2018
SUM

2017
SUM

3 948 549
1 391 889
5 340 438
5 984 237
4 379 291
639 124
5 018 415
5 616 893
(4 344 193)
0
(4 344 193)
(4 002 653)
8 417 738
10 276
8 428 014
8 086 068
-------------------- --------------------- --------------------- --------------------12 401 385
2 041 289
14 442 674
15 684 545
-------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

Total pensjonskostnad

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser
Pensjonsforpliktelse
Verdi av estimerte pensjonsmidler
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Netto pensjonsmidler/-forpliktelser
Herav overfinansierte ordninger
Herav underfinansierte ordninger

31.12.18
Sikrede

31.12.18
Usikrede

31.12.18
SUM

31.12.17
SUM

(183 078 865)
(36 632 890) (219 711 755) (237 814 612)
152 454 000
0
152 454 000
169 755 159
48 330 970
10 675 826
59 006 796
63 913 036
-------------------- --------------------- --------------------- --------------------17 706 105
(25 957 064)
(8 250 959)
(4 146 417)
-------------------- --------------------- --------------------- --------------------17 706 105
0
17 706 105
19 769 359
(25 957 064)
(25 957 064)
(23 915 775)

De ansatte i konsernet som ikke omfattes av ytelsesordningene, har innskuddsbaserte pensjonsordninger som oppfyller
lovens krav. Disse pensjonsordningene aktuarberegnes ikke og de årlige innbetalingene tilsvarer kostnaden.
Note nr. 16 - Langsiktig gjeld
MORSELSKAP
31.12.18
31.12.17
0
0
0
0
------------------ -----------------0
0
------------------ ------------------

Forfall mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld

0
0
9 880 000
9 880 000
--------------------- --------------------9 880 000
9 880 000
--------------------- ---------------------

Sum
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Note nr. 17 - Pantstillelser og garantier
MORSELSKAP
31.12.18
31.12.17
375 000 000
1 394 749
-----------------376 394 749
------------------

352 140 000
20 700 685
-----------------372 840 685
------------------

393 086 419
0
0
0
0
-----------------393 086 419
------------------

385 930 108
0
0
0
0
-----------------385 930 108
------------------

100 000 000
0
585 844
0

80 000 000
0
482 015
0

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

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet
Tomter, bygninger og annen eiendom
Driftsløsøre
Varebeholdning
Fordringer
Bankinnskudd

Andre opplysninger om pant og garantier
Trekkfasilitet bank- ubenyttet
Bankgarantier
Bundne bankinnskudd til dekning av trukket skattetrekk
Andre bundne bankinnskudd

KONSERN
31.12.18
31.12.17
1 127 714 425 1 172 242 520
3 172 148
21 609 688
--------------------- --------------------1 130 886 573 1 193 852 208
--------------------- --------------------957 473 606 1 103 751 704
19 773 283
14 177 180
719 455
423 912
81 189 111
96 258 690
39 165 161
40 501 445
--------------------- --------------------1 098 320 616 1 255 112 931
--------------------- --------------------130 000 000
28 550 000
1 687 684
295 179

110 000 000
27 911 315
1 251 307
1 675 134

Bankgarantiene ovenfor gjelder sikkerhetsstillelse for skattetrekksmidler og husleieforpliktelser i det underliggende
konsernet Intendia Holding AS. Bankgarantiene er på samme måte som for gjeld til kredittinstitusjoner sikret med pant i
driftsløsøre, varebeholdning, fordringer og bankinnskudd.
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 183 431 612 (kr 220 312 569 i 2017).
Datterselskapet Intendia Holding AS er per 31.12.18 i brudd med ett av lånevilkårene knyttet til finansielle måltall for
konsernet Intendia Group. Långiver har gitt aksept for fravikelse av dette vilkåret før avleggelse av årsregnskapet.
Morselskapet har avgitt en garanti på kr 47 000 000 overfor Intendia Holding AS, for oppfyllelse av forpliktelsene
overfor långiver.
Note nr. 18 - Skattekostnad
MORSELSKAP
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller konsernbidrag, utbytte og gevinst salg aksjer
Permanente forskjeller aksjer
Andre permanente forskjeller
3 % Inntekt på utbytte
Endring midlertidige forskjeller
Skattepliktig årsresultat (underskudd)
Overført framførbart underskudd
Grunnlag betalbar skatt
Betalbar skatt (skattesats 23 %)
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2018

2017

23 118 506
51 237 573
(8 753 391)
(53 593 478)
1 355 000
15 080 288
173 662
461 461
1 153 304
230 776
(1 314 169)
(2 494 377)
--------------------- --------------------15 732 912
10 922 243
(15 732 912)
(10 922 243)
--------------------- --------------------0
0
--------------------- --------------------0
0
--------------------- ---------------------
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Note nr. 18 - Skattekostnad (forts.)
MORSELSKAP
Avstemming mellom regnskapsført skattekostnad og beregnet
skattekostnad basert på nominell skattesats .

2018

Nominell skattekostnad av resultat før skattekostnad
Skatt knyttet til permanente forskjeller
Skatt knyttet til skattefrie inntekter etter fritaksmetoden
Skatt knyttet til 3% av inntekter etter fritaksmetoden
Endret utsatt skatt fra 23% til 22% (24% til 23% i 2017)

5 317 256
12 297 018
351 592
3 730 020
(2 013 280)
(12 862 435)
53 079
276 793
(1 742 223)
(1 580 977)
--------------------- --------------------1 966 425
1 860 419
--------------------- ---------------------

Regnskapsført skattekostnad
MORSELSKAP
2018
2017
0
0
1 966 425
1 860 419
------------------ -----------------1 966 425
1 860 419
------------------ ------------------

Årets skatter i resultatregnskapet:
Betalbar skatt på årets resultat
Årets endring utsatt skatt
Sum skattekostnad

MORSELSKAP
31.12.18
31.12.17 Endring
Betalbar skatt i balansen
0
0 Betalbar skatt - utland
0
0 Betalbar skatt Norge
------------------ -----------------0
0 Sum betalbar skatt
------------------ ------------------

2018

KONSERN

2017

5 001 285
10 386 672
2 479 657
3 192 010
--------------------- --------------------7 480 942
13 578 682
--------------------- --------------------KONSERN
31.12.18
31.12.17
(10 816 644)
(6 228 299)
623 627
2 435 382
--------------------- --------------------(10 193 017)
(3 792 917)
--------------------- ---------------------

MORSELSKAP
31.12.18
31.12.17 Endring
Midlertidig forskjeller
188 800 275 186 284 943 Varige driftsmidler
0
0 Fordringer
4 141 595
2 929 393 Gevinst og tapskonto
(12 496 821) (10 083 456) Regnskapsmessige avsetninger
------------------ -----------------180 445 049 179 130 880 Sum midlertidige forskjeller
230 776
1 153 304 Inntektsført utbytte
(6 453 567) (22 186 479) Ligningsmessig underskudd
------------------ -----------------174 222 258 158 097 705 Netto grunnlag utsatt skatt
------------------ -----------------38 328 897 36 362 473 Utsatt skatt Norge
0
0 Herav utsatt skatt merverdi fusjon
0
0 Utsatt skatt Sverige
------------------ ------------------ ---------------38 328 897 36 362 473 Sum utsatt skatt
------------------ ------------------ ----------------
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KONSERN
31.12.18
31.12.17
381 040 335
360 451 477
(6 840 074)
(2 495 491)
27 422 652
28 046 556
2 690 412
8 934 018
--------------------- --------------------404 313 325
394 936 560
243 736
1 182 104
(117 669 065) (123 912 754)
--------------------- --------------------286 887 996
272 205 910
--------------------- --------------------63 115 359
63 466 908
(14 389 458)
(16 392 138)
8 280 258
7 645 976
--------------------- --------------------57 006 157
54 720 746
--------------------- ---------------------
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Note nr. 19 - Antall aksjer og aksjeeiere
Morselskapets aksjekapital er pr. 31.12.18 på kr 91 760 000, bestående av 12 400 aksjer á kr 7 400.
Selskapet har kun en aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.
Selskapets aksjonærer er:

Antall aksjer

Eierandel

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

6 200
50 %
3 100
25 %
3 100
25 %
--------------------- --------------------Sum
12 400
100 %
--------------------- --------------------Løvenskiold Invest I AS er eid av administrerende direktør Peder Chr. Løvenskiold og hans nærstående.
Løvenskiold Invest II AS er eid av Nicolai H. Løvenskiold og hans nærstående. Nicolai H. Løvenskiold er ansatt i
ledelsen i Anthon B Nilsen AS og er styrets leder i datterselskapet Intendia Holding AS.
Note nr. 20 - Egenkapital utvikling
MORSELSKAP
Egenkapital pr. 31.12.17
Årets resultat
Avsatt til utbytte
Egenkapital pr. 31.12.18

KONSERN
Egenkapital pr. 31.12.17
Endring eierandel minoriteter
Andre korreksjoner
Omregningsdifferanser
Avsatt utbytte
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.18

Aksjekapital Annen innskutt
egenkapital

Annen
egenkapital

Sum

91 760 000
128 994 232
126 959 714
347 713 946
0
0
21 152 081
21 152 081
0
0
(20 000 000)
(20 000 000)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------91 760 000
128 994 232
128 111 795
348 866 027
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aksjekapital Annen innskutt
egenkapital

Annen
egenkapital

Minoritetsinteresser

Sum

91 760 000
128 994 232
110 874 002
77 081 017
408 709 251
0
0 (100 458 418)
(52 940 257) (153 398 675)
0
0
1 155 070
(427 294)
727 776
0
0
(893 544)
(705 055)
(1 598 599)
0
0
(20 000 000)
(22 701 748)
(42 701 748)
0
0
18 655 679
33 614 551
52 270 230
--------------------------------------------------------------------------------------------------------91 760 000
128 994 232
9 332 789
33 921 214
264 008 234
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note nr. 21 - Transaksjoner med nærstående
Lån fra aksjonærer
Anthon B Nilsen AS har en gjeld til aksjonæren Reidar og Gunnar Holst Legat på kr 12 360 000. Rentekostnader
på lånet utgjorde kr 434 250 i 2018. Lånet tilbakebetales med årlige avdrag over 10 år, siste gang i 2021.
Datterselskapet Intendia Holding AS har gjeld til minoritetsaksjonærene Løvenskiold Gran AS, Gemini AS og
Kanobi Eiendom AS på til sammen kr 9 880 000. Beløpet er i sin helhet ansvarlig lån, og rentekostnader på
disse lånene har vært kr 691 600 i 2018.
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Note nr. 22 - Hendelser etter balansedagen
Salg av virksomhet
Datterselskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS har i april 2019 inngått avtale om salg av aksjene i Nye Broverkstedet AS,
som eier eiendommen Vulkan 13-17.

ÅRSRAPPORT 2018

ANTHON B NILSEN

