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ADM. DIREKTØR
Samlet sett var 2019 et tilfredsstillende år for
Anthon B Nilsen AS. Gode resultater fra eiendom
og fra salg av virksomheter, veiet opp for markedsog driftsmessige utfordringer i utdanningsselskapet
Intendia Group.

Etter første kvartal av 2020 er imidlertid resultatene
for 2019 blitt veldig mye «snøen-som-falt-i-fjor». Det
som tar oppmerksomheten og energien i selskapet nå,
er tilpasninger til korona-pandemien og funderinger
på hvordan dette vil påvirke oss og verden for øvrig i et
lengre perspektiv. I skrivende stund er det usikkerheten
som råder.

Dette ga en fordel til de andre undervisningsvirksomhetene – som i større eller mindre grad allerede hadde
begynt å arbeide med løsninger basert på e-læring.
En annen del av Intendia Group er Junglemap. Selskapet har utviklet en metode for nettbasert læring, kalt
nano-læring – eller «bit-size learning». Denne metoden
bygger på digital distribusjon av korte kunnskaps
moduler satt i et bestemt system. Denne metoden
– som i dag har 3 millioner brukere i 140 land – er
velegnet til å spre kunnskap fort, og ble raskt tatt i
bruk i opplæring i virusbekjempelse og effektiv bruk av
hjemmekontor. Kurset i virusbekjempelse ble tilbudt
gratis til alle virksomheter som ønsket å ta det i bruk,
og må betegnes som en stor suksess.

Ingen vet i begynnelsen av april 2020 hvor lenge krisen
vil vare eller hvor omfattende resultatene av den vil bli.
I Anthon B Nilsen kan vi konstatere at våre to hovedvirksomheter, Eiendom og Utdanning, ikke er blant de
bransjene som er blitt hardest rammet av virusbekjempelsen og nedstengingen av samfunnet. Det er også slik
at vi har en relativt liten del av leieinntektene i eiendomsvirksomheten fra bransjer som er hardt rammet.
I sum kan vi konstatere at Anthon B Nilsen har en
sterk balanse og gode forutsetninger for å møte de
utfordringer som følger av pandemien.

Når samfunnet vender tilbake til en form for normalitet, vil vi i Intendia Group arbeide bevisst med å
bruke våre erfaringer til ytterligere å forbedre måten vi
tilbyr undervisning på i fremtiden. Det vil også være
slik at samfunnet kommer til å stå overfor en betydelig
oppgave med å håndtere en forventet kraftig økning
i antall arbeidsledige som følge av krisen. Det setter
store krav til ledere og ansatte i Iris og Joblearn, som er
blant de ledende tilbyderne av arbeidsmarkedstjenester
i henholdsvis Sverige og Norge. Oppgavene blir store,
og vi må ta frem vår fulle energi og våre ressurser for
å bidra til å styrke arbeidslediges forutsetninger for å
komme i jobb igjen.

Virksomheten i utdanningsselskapet Intendia Group
ble riktignok satt på prøve. Med myndighetenes
beslutning om å stenge skoler og andre aktiviteter der
flere mennesker må oppholde seg på små arealer, ble
løsningen å flytte all undervisning over til nettbasert
undervisning. I løpet av få dager gjorde lærekreftene en
imponerende innsats. Forelesninger ble tilrettelagt og
filmet, fagplaner ble lagt om for å flytte undervisning
som ikke kan gjøres på nett, til senere i undervis
ningsåret, og viljen til å finne løsninger ble satt i fører
setet. Resultatene var imponerende – undervisningen
kunne stort sett fortsette uten avbrudd.

Også da skal vi drives av «skapertrang» – en k jerneverdi
som forvaltes av våre ansatte og omsettes til p
 ositive
resultater både i utdanningsvirksomheten og
eiendomsvirksomheten.

Nå skal det ikke underslås at Intendia Group hadde
gode forutsetninger for å møte denne utfordringen.
Blant skolene som eies og drives av selskapet, er NKI –
en virksomhet med røtter i de såkalte korrespondanseeller brevskolene, og som gjennom over 100 år har
utviklet fjernundervisning til i dag å leveres på nett.

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør
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HOVEDPUNKTER
Bra i Eiendom, utfordrende for Utdanning
Eiendomsvirksomheten viste igjen sterke resultater i 2019, mens markedet for
utdanningsvirksomheten var meget utfordrende. Dette ga svake resultater fra
driften av utdanningsvirksomhetene, men resultatet ble positivt påvirket av
virksomhetssalg.

•
•
•
•
•
•

Anthon B Nilsens samlede driftsinntekter i 2019 beløp seg til NOK 1 363 millioner mot
NOK 1 233 millioner i 2018.
Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjorde NOK 433 millioner, mot
NOK 214 millioner i 2018.
Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 344 millioner, mot NOK 103 millioner i 2018.
Resultat før skatt ble NOK 300 millioner, sammenlignet med NOK 60 millioner året før.
Salg av ferdigutviklede eiendommer og virksomhet bidro sterkt til den positive resultatutviklingen.
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Utdanningsvirksomheten
Det anbudsbaserte markedet for arbeidsmarkedstjenester var meget utfordrende for Intendia Group i
2019. Dette ga et negativt resultat fra driften, men
gevinst fra salg av virksomhet bidro i positiv retning.
•
•
•

•

•

Driftsinntektene i 2019 beløp seg til NOK 961
millioner, mot NOK 932 millioner i 2018.
Markedet for arbeidsmarkedstjenester i Sverige
svekket seg kraftig som følge av politiske beslutninger.
I Norge var markedet for arbeidsmarkeds- og
opplæringstjenester svakt som følge av et s terkt
jobbmarked samt en beslutning i NAV om å
utsette tildelingen i en rekke store anbud med seks
måneder.
Det norske markedet tok seg kraftig opp mot
slutten av året, og JobLearn vant i Q4 og Q1 2020
rammeavtaler med en potensiell omsetning på
NOK 700 millioner.
Bjørknes Høyskole ble i løpet av året solgt til
selskapet som også driver Sonans i Norge.

Handelsvirksomheten
I løpet av 2019 solgte Anthon B Nilsen 75 % av
aksjene i handelsselskapet Anthon B Nilsen
Scandinavia AS til dette selskapets ledelse.
Eiendomsvirksomheten
Eiendomsselskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS viste
gode resultater i 2019. Ledigheten i kjerneporteføljen var lav og salg av ferdigutviklede eiendommer ga
betydelige gevinster.
•
•
•
•

•

•

I 2019 hadde eiendomsvirksomheten i Anthon
B Nilsen-konsernet driftsinntekter på NOK 353
millioner. Leieinntektene var NOK 109 millioner
Gevinster fra salg av eiendommer bidro til at resultatet fra eiendomsvirksomheten i 2019 ble meget
tilfredsstillende.
Planer for en full rehabilitering av Øvre Vollgate
13 ble ferdigstilt.
I andre 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.
Gjennom annet halvår arbeidet utviklingsavdel
ingen intenst med planer for et nytt sentrallager
på 25 000 kvm for byggevarekjeden Optimera.
Kontrakten for dette prosjektet ble signert på
nyåret 2020.
Anthon B Nilsen Eiendom inngikk i 2019 også
avtaler om kjøp av 50 % av Tordenskioldsgate 5
i Oslo sentrum samt ervervet en eiendom i
Enebakkveien nær knutepunktet Ryen-krysset.
5
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ANTHON B NILSEN EIENDOM

Virksomheten
I eiendomsforvaltning legges det stor vekt på at
service og opplevelse 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.

Anthon B Nilsen Eiendom utvikler og forvalter
næringseiendom i Østlandsområdet. Forretningsidéen
er å erverve tomter og bygninger – sammen med
oppdragsgiver eller i egen regi – og utvikle dem til
eiendommer med kvaliteter som står seg i framtiden.
Virksomheten legger vekt på å være en kompetent og
engasjert partner for oppdragsgiver i hele utviklingsprosessen – fra start til ferdig bygg.

Et tjenestekonsept 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, sykkel
garasje og sykkelutlån, treningsfasiliteter og garderober,
mm.

Virksomhetens portefølje består i det alt vesentlige
av næringseiendommer i ulike utviklingsfaser. Totalt
forvalter virksomheten 53 000 kvm næringseiendom
og har ytterligere 160 000 kvm under regulering og
utvikling.
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. Slik konseptdrevet eiendomsutvikling
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 utviklingsoppgaver og som
«står» løpet helt til mål.

I både utvikling og forvaltning stiller selskapet store
krav til at det legges behørig vekt på å oppfylle det
miljø- og samfunnsansvar som kommer til uttrykk i
eiernes retningslinjer for virksomheten.
2019
Året 2019 ble igjen et meget godt år for eiendomsvirksomheten i Anthon B Nilsen-konsernet. Dette
skyldes primært at ledigheten i kjerneporteføljen var
tilnærmet lik null samt god gjennomføring og avslut6
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ning av utviklingsprosjekter. Det ble i løpet av 2019
også gjennomført salg av eiendom som ga god uttelling
for Anthon B Nilsen Eiendom. Eiendommen som ble
solgt i 2019 var Nye Broverkstedet på Vulkan i Oslo.
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Disse retningslinjene førte til at eiendomsvirksomheten
selv startet arbeidet med å revidere sine egne krav til
hvordan bærekraft skal være en integrert del av både
eiendomsutvikling og forvaltning. I dette arbeidet
formuleres det retningslinjer og krav for alle sentrale
områder som ISO 26 000 adresserer. Dette dreier seg
om temaer som
• Bruk av ressurser – både energieffektivitet og materialeffektivitet
• Utslipp – både til luft og vann
• Avfall – både minimering og behandling
• Estetikk, støy og andre omgivelseshensyn

Totalt beløp leieinntektene for Anthon B Nilsen-konsernet seg til NOK 109 millioner. Inklusiv gevinster
ved salg av eiendom beløp driftsinntektene fra eiendomsvirksomheten seg til NOK 353 millioner. Salgsgevinstene bidro i sterk grad til et rekordresultat for
eiendomsvirksomheten i konsernet.
Markedet for investering i nye prosjekter var stramt
i 2019. Anthon B Nilsen Eiendom gjorde imidlertid
tre investeringer med betydelig utviklingspotensial.
Den ene investeringen var kjøpet av en 180 mål stor
tomt i Vestby Næringspark Øst – fire mil syd for Oslo.
Eiendommen ligger meget godt plassert for lager/
logistikk-formål med sin direkte tilknytning til syd
aksen av E6, og er regulert for en total utbygging på 70
000 – 80 000 kvm. Eiendommens kvaliteter manifesterte seg ved at Anthon B Nilsen Eiendom, i skarp
konkurranse med en rekke andre utviklere, på begynnelsen av 2020 vant en kontrakt med byggevarekjeden
Optimera på oppføring av et nytt sentrallager på 25
000 kvm. Bygget skal så ferdig i annet halvår 2021.

Innenfor alle disse områdene skal det stilles detaljerte
krav til vurdering av muligheter og til valg av løsninger
som minimerer mulig negative effekter, eller maksimerer mulige positive effekter, på omgivelsene. Disse
kravene må bygge på eiendomsbransjens egne stand
arder, men i størst mulig grad søke etter muligheter til
å overgå minimumskrav. For alle prosjekter vil det bli
utarbeidet miljømål og en systematikk for rapportering
på måloppnåelse.

Noen sentrale eiendommer
og prosjekter

Selskapet inngikk i 2019 også en avtale om å kjøpe
50 % av Tordenskioldsgate 5, samt ervervet en
næringseiendom i Enebakkveien, nær det sentrale
knutepunktet Ryen-krysset i Oslo. Eiendommen i
Enebakkveien er fullt utleid, men kan på lengre sikt
utvikles med et næringsbygg på 8500 kvm.

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 18 000 kvm i Rådhusgata 27/Øvre
Vollgate 7, et bygg på ca. 3 000 kvm i Øvre Vollgate
9 og et bygg i Øvre Vollgate 13 på ca. 5 400 kvm.
Våren 2019 åpnet selskapet også en glasspaviljong som
forbinder øvre og nedre nivå av Rådhusgata, ved den
såkalte Blomstertrappen. I glasshuset finnes i dag en
spennende restaurantvirksomhet.

Miljø- og samfunnsansvar
I tillegg til at Anthon B Nilsen Eiendom, som utvikler
og forvalter, er kompromissløse på de krav som stilles
til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, erkjenner selskapet
et bredere ansvar når det gjelder miljø- og samfunns
ansvar.

For Øvre Vollgate 13 ble det i løpet av 2019 utviklet
planer og løsninger for en omfattende rehabilitering av
bygget. Dette prosjektet vil starte opp i 2021 for ferdigstillelse i løpet av 2022. Det arbeides i tillegg med
planer for en rehabilitering av et eldre bygg i utkanten
av Anthon B Nilsen kvartalet – nemlig i Tordenskiolds
gate 5. I løpet av 2019 kjøpte Anthon B Nilsen
Eiendom 50 % av denne eiendommen fra familien
som driver Blomqvist kunsthandel i samme gård.

Selskapet er medlem av Norsk Eiendom, Grønn Bygg
alianse og NGBC. Det er inngått forpliktelse ovenfor
Norsk Eiendom om Eiendomssektorens veikart mot
2050, implisitt de 10 første strakstiltakene. Selskapet
har videre signert på Bygg 21 og forpliktet seg å følge
veilederne for «beste praksis» som var resultatet av
dette bransjeprosjektet.
I 2019 lanserte eierselskapet Anthon B Nilsen nye retningslinjer for miljø- og samfunnsansvar i alle virksomheter i konsernet. Rammeverket for implementering av
disse retningslinjene er den frivillige standarden ISO
26 000.

Lahaugmoen
I løpet av de seneste 5 årene er det utviklet en rekke
store lager- og logistikkprosjekter på Lahaugmoen.
I tillegg har det vært satset kraftig på å utvikle et
7
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nytt segment for Anthon B Nilsen Eiendom, nemlig
pendlerboliger. Totalt er det i løpet av de siste årene
etablert rundt 500 boenheter i 15 permanente bygg.
Boligene leies ut på lange kontrakter til entreprenører
og tjenesteleverandører som også driver kantinevirksomhet 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. I 2019
har det vært arbeidet med planer for tre nye bygg med
ferdigstillelse i 2021.

ANTHON B NILSEN

for Vestby. Eiendommen kan i henhold til reguleringen
bebygges med 70 000 – 80 000 kvm næringseiendom.
På slutten av året vant Anthon B Nilsen Eiendom en
kontrakt med byggevarekjeden Optimera om å bygge
et nytt sentrallager på 23 000 kvm på eiendommen.
Dette skal stå ferdig mot slutten av 2021. Det arbeides
videre med planer for utvikling av den resterende del
av tomten i dette attraktive området langs «sydaksen»
av E6 – innfallsporten for gods fra Sverige og kontinentet.

Berghagan
I løpet av 2019 ferdigstilte Anthon B Nilsen Eiendom
et nytt kontor- og lagerbygg på 14 000 kvm for elektrogrossisten Berggård Amundsen. Bygget er tilrettelagt
for et avansert autostore-anlegg, og det er brukt
betydelige ressurser på løsninger som skal redusere
byggets miljøavtrykk.
I tillegg eier Anthon B Nilsen Eiendom, sammen med
OBOS Eiendom, deler av en tilgrensende tomt på
nærmere 60 mål som i dag er bebygget med lager- og
kontorarealer. I løpet av 2019 ble det gjennomført en
mulighetsstudie for boligutvikling på eiendommen.
Det vil i 2020 bli arbeidet videre med konklusjonene
fra denne studien. I den nye kommuneplanen for
Nordre Follo som ble vedtatt i 2019, ble formålet på
tomten justert til kombinert næring og bolig.
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 550 boliger og fritidsboliger,
rekreasjonstilbud og noe stedstilpasset nærings
aktivitet, inklusiv båthavn og marina. Masterplanen
representerer et samlet areal på nærmere 67 000 kvm.
I 2019 har det vært arbeidet med å utvikle planer
for et første byggetrinn med 65 moderne leiligheter.
Rammetillatelse for denne delen av prosjektet ble gitt i
første kvartal 2020.
Vestby Næringspark Øst
Våren 2019 kjøpte Anthon B Nilsen Eiendom en 180
mål stor, ferdig regulert og opparbeidet tomt like sør
8
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INTENDIA GROUP

Virksomheten
Intendia Group er en stor aktør innenfor voksen
opplæring i Norge og Sverige. Omsetningen f ordeler
seg med rundt 50 % hver av de to markedene.
Hovedvekten av virksomheten ligger innenfor
yrkesutdanning, kurs og arbeidsmarkedstjenester. I
Sverige inkluderer dette en omfattende virksomhet
for opplæring og støtte til mennesker med spesielle
funksjonsutfordringer.

2019
2019 var et meget utfordrende år for Intendia Group.
Det skyldtes i særdeleshet at markedet for arbeidsmarkedstjenester i Sverige svekket seg kraftig. Årsaken
var å finne i politiske beslutninger og stridigheter som
rammet, eller rettere sagt lammet, deler av virksomheten i Arbetsförmidlingen (AF), som er bestiller av
slike tjenester i Sverige. Myndighetene besluttet blant
annet å avvikle store deler av virksomheten i AF og
i fremtiden la private aktører overta en større del av
det offentliges oppgaver og ansvar i sektoren. Dette
førte AF inn i et vakuum – som ble forsterket av den
politiske kjøpslåingen som fant sted på begynnelsen
av året for å få på plass en styringsdyktig regjering i
Sverige. I sum resulterte dette i en nær halvering av
markedet for arbeidskvalifiserende kurs i Sverige.

Hvert år har virksomhetene i Intendia Group rundt
30 000 deltakere på heltids- eller deltids s tudier.
Dessuten deltar et stort antall mennesker på bedrifts
interne kurs basert på en plattform for såkalt
nano-læring, levert av Junglemap – et av selskapene
i konsernet.
Alle virksomhetene fokuserer på å kvalifisere mennes
ker 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 bedrift
ens behov for kompetente medarbeidere. Summen av
dette er verdi for samfunnet.

Også i Norge var segmentet for arbeidsmarkedstjenester svakt grunnet forskyvninger av en rekke an
budskonkurranser som var ventet utlyst av NAV.
Samlet for Norge og Sverige medførte dette en omsetningssvikt for Intendia Group på nærmere NOK
90 millioner, tilsvarende 20 %, i segmentet. Det
er imidlertid ventet at aktiviteten både i Norge og
Sverige vil ta seg opp i 2020. I Sverige er det ventet at
Arbetsförmidlingen vil tilføres større budsjetter – selv
om myndighetene skyver implementeringen av selve
9
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reformen av arbeidsmarkedsinnsatsen til 2021. I Norge
begynte aktiviteten å ta seg opp mot slutten av året, og
JobLearn vant i fjerde kvartal 2019 og første kvartal
2020 rammeavtaler for en potensiell omsetning på mer
enn NOK 700 millioner.

ANTHON B NILSEN

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 ca. 2 000 elever årlig, og er et solid
tilbud for alle som ønsker å virkeliggjøre utdanningsdrømmen sin. De siste tre årene har andelen nettstudenter vært sterkt økende, og det er ventet at denne
utviklingen vil fortsette.

Intendia Groups omsetning i 2019 ble også kraftig påvirket av salget av Bjørknes Høyskole. Salget medførte
bortfall av et halvt års driftsinntekter, men ga samtidig
en gevinst fra selve transaksjonen.
Totalt beløp driftsinntektene i Intendia Group i
2019 seg til NOK 961 millioner (2018: NOK 932
millioner). Dette reflekterer i tillegg til svake tall fra
segmentet for arbeidsmarkedstjenester og gevinst fra
salg av Bjørknes Høyskole, en positiv utvikling for
yrkesutdanningene og for kursleverandøren Junglemap.

Iris-gruppen						
Sverige
Gjennom virksomheten i Iris Hadar har Intendia
Group en sterk posisjon i markedet for arbeidskvalifiserende kursvirksomhet og formidling av arbeidskraft
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 jobber. Opplæringen er
fokusert på individets utvikling, og visjonen er å hjelpe
hvert enkelt individ med å realisere sitt potensial.

Av yrkesutdanningene viste Berghs School of Communication i Stockholm stabil drift og god utvikling.
I Norge hadde de gode konjunkturene en dempende
effekt på søknaden til høyere utdanning, selv om
Treider og NKI i Norge viste ny vekst etter noen
utfordrende år. Kursleverandøren Junglemap viste igjen
god vekst og klare tegn til at virksomheten også har fått
fotfeste utenfor Skandinavia.

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. I første kvartal 2020 ble de to organisa
sjonene Iris Hadar og Competens Utbildning slått
sammen for å kunne operere mer effektivt.

Ved årsskiftet 2018/19 ble det gjennomført flere
organisatoriske endringer i Intendia Group. Nicolai
H. Løvenskiold ble valgt til ny styreleder og Mikael
Kaunitz konstituert som ny konsernsjef – en stilling
han tiltrådte på permanent basis i juni. I tillegg ble
organisasjonen styrket med en ny leder for digitalisering av tjenester og systemer. Det vil i 2020 satses
betydelige ressurser på å utvikle og implementere en ny
og sømløs systemarkitektur som vil øke effektiviteten
og sikre kvaliteten i de enkelte deler av virksomheten.

MedLearn er en opplæringsbedrift med fokus på
helse, omsorg og pleie. Målet er å være en komplett
leverandør av utdanninger på ulike nivåer i disse
områdene. Kursene tilbys som voksenopplæring og
yrkeshøyskole. Pedagogikken er bygget på individuell
tilpasning og fleksibilitet, med mål om å gjøre elevene
klare for arbeidslivet.

De enkelte virksomhetene

Virksomhetene i Iris-gruppen er helt avhengig av det
offentlige som kjøper av de tjenester selskapene leverer.
I 2019 reduserte det offentlige sine innkjøp kraftig, på
grunn av politiske beslutninger og politisk tautrekning.
Dette rammet hele sektoren, og flere av Iris-gruppens
konkurrenter hadde ikke styrke til å takle nedgangen,
og gikk konkurs.

Berghs School of Communication
Sverige
Berghs School of Communication i Stockholm tilbyr
utdanning innenfor kreativ og strategisk markedskommunikasjon. Skolen arbeider tett med næringslivet for
å kunne tilby praksisnær utdanning og for å kunne tilby kompetanse næringslivet etterspør. Undervisningen
tilbys som kurs, yrkesrettede utdanninger og diplomutdanninger. I tillegg tilbyr Berghs bachelorgrader der
studentene fullfører utdanningen ved samarbeidende
skoler i utlandet. Berghs viste en stabil drift og utvikling i 2019.

JobLearn
Norge
JobLearn har en sterk posisjon innenfor arbeids
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kvalifiserende kursvirksomhet og formidling av
arbeidskraft i Norge. JobLearn har siden oppstarten
i 2003 hjulpet godt over 100 000 mennesker på vei
mot jobb. Kursdeltakelse finansieres av NAV. 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. Ledelsen har
imidlertid gjennomført en rekke tiltak for å styrke
konkurransekraften, og på slutten av 2019 og starten
av 2020 vant selskapet en rekke nye og viktige ramme
avtaler med NAV.

ANTHON B NILSEN

merkantile området. Etter noen svake år viste virksomheten framgang i 2019. Konkurransekraften på
nettbaserte løsninger vil styrkes videre gjennom
integreringen med NKI.
Bilder Nordic School of Photography og School of
Fashion Industry er spesialiserte fagutdanninger rettet
mot henholdsvis fotoyrket eller jobb i moteindustrien.

Medlearn AS
Norge
Virksomheten ble etablert i Norge som en nettbasert
fagskole innenfor helse, omsorg og oppvekst og tilbyr
Junglemap						 7 godkjente fagskoler. De hadde i 2019 i overkant av
Norge/Sverige
700 studenter. Plassene kjøpes i hovedsak av fylkesJunglemap leverer kurs til bedriftsmarkedet basert på
kommuner over hele Norge. Det ble søkt inn 3 nye
en e-læringsplattform kalt nano-læring – eller «bit-size»
fagskoler høsten 2019 – sammen med en helt ny
learning. Virksomheten viste igjen god vekst – særlig i
kursportefølje.
Sverige og Norge, og har fått fotfeste med egne kontor
i England, Nederland og USA.
Junglemap lanserte nano-læring i 2007, og har i dag 6
millioner brukere i 140 land. Nano-læring er
e-læringskurs som brukes av bedrifter og offentlige
instanser for opplæring i områder som informasjonssikkerhet og personvern. Kursene er satt sammen av
moduler på maks fem minutter og distribueres direkte
til målgruppen via e-post eller andre digitale kanaler.
I 2019 etablerte selskapet et datterselskap i Sverige,
Junglemap Production, som vil arbeide med oppdragsutvikling av innhold for nye temaer og områder.
NKI
Norge
NKI Nettstudier har i flere år vært Nordens ledende
aktør på nettbasert utdanning, og har sin 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 lærings
metoder. Det er ventet at nettbaserte løsninger vil ta en
stadig større del av utdanningsmarkedet på alle
postgymnasiale områder.
Denne utviklingen har vært særlig tydelig i fagskolesektoren. På denne bakgrunn ble virksomheten i Treider
Fagskoler og Treider Kompetanse, på starten av 2020,
flyttet inn under NKI-paraplyen – alt med mottoet
«kort utdanning, lang karriere».
NKI Fagskoler tilbyr utdanninger som er praktiske og
direkte jobbkvalifiserende innenfor det administrative/
11
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ÅRSBERETNING 2019
Anthon B Nilsen AS
somheten om færre og større engasjementer, ble det
høsten 2019 gjennomført et salg av aksjemajoriteten
i handelsselskapet til en kjøpergruppe bestående av
nøkkelpersoner i virksomheten. Anthon B Nilsen AS
eier etter dette 25 prosent av aksjene.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Anthon B Nilsen-konsernets samlede driftsinntekter
beløp seg i 2019 til NOK 1 363 millioner, mot NOK
1 233 millioner i 2018.
Eiendomsvirksomheten leverte igjen meget gode resultater i 2019. Dette skyldtes i særlig grad gevinster ved
salg av ferdigutviklede eiendommer og tilnærmet ingen
ledighet i porteføljen. For utdanningsvirksomheten
var 2019 meget utfordrende. Markedet for arbeidsmarkedstjenester i Sverige svekket seg ytterligere som
følge av politiske beslutninger, og i Norge ble en rekke
varslede anbudsutlysninger fra NAV forskjøvet med
seks måneder eller mer. På den annen side ga salget av
Bjørknes Høyskole et betydelig bidrag til inntekter og
resultat.
Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
utgjorde NOK 433 millioner, mot NOK 214 millioner
i 2018. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 344 millioner
i 2019 mot NOK 103 millioner i 2018.
Netto finansposter var negative med NOK 44 milli
oner i både 2019 og 2018.

VIRKSOMHET

Anthon B Nilsen AS er et selskap med en 140 år lang
historie. Selskapet har sine største engasjementer
innen eiendomsutvikling i Norge og voksenopp
læringsvirksomhet i Norge og Sverige. Eiendomsvirksomheten drives gjennom Anthon B Nilsen Eiendom,
en profesjonell aktør for utvikling og forvaltning
av næringseiendom, mens opplæringsvirksomheten
drives gjennom Intendia Group, en ledende aktør for
yrkesutdanning og arbeidsmarkedstjenester i Skandinavia. Begge virksomhetene har sine hovedkontor i
Norge.

Konsernets resultat før skatt var NOK 300 millioner i
2019, sammenlignet med NOK 60 millioner i 2018.
Konsernets totalbalanse var NOK 1 872 millioner pr.
31. desember 2019, mot NOK 1 732 millioner året
før. Egenkapitalen var på NOK 543 millioner, som gir
en egenkapitalandel (basert på bokførte verdier) på 29
%. Netto rentebærende gjeld var NOK 797 millioner,
mot NOK 945 millioner året før.
Morselskapets bokførte egenkapital utgjør NOK 339
millioner, tilsvarende en egenkapitalandel på 41%.
Den verdijusterte egenkapitalandel er betydelig høyere
– anslått til nærmere 70%.

Anthon B Nilsen AS var tidligere også engasjert i
internasjonal handelsvirksomhet gjennom det heleide
datterselskapet Anthon B Nilsen Scandinavia AS. Som
et ledd i konsernets strategi for å konsentrere virk-

Morselskapet Anthon B Nilsen AS hadde i 2019 en
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omsetning på NOK 54 millioner, tilsvarende som
året før. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 12 milli
oner, sammenlignet med NOK 17 millioner i 2018.
Netto finansposter utgjorde NOK 5 millioner i 2019,
sammenlignet med NOK 6 millioner i 2018. Resultat
før skatt ble NOK 17 millioner i 2019, sammenlignet
med NOK 23 millioner i 2018.

ANTHON B NILSEN

vanskelige perioden, slik at de totale økonomiske konsekvensene blir begrenset.

VIRKSOMHETENE
Eiendom
Forretningsideen i Anthon B Nilsen Eiendom er
å erverve tomter og bygninger, og utvikle dem til
eiendommer med kvaliteter som står seg i framtiden.
Verdier realiseres gjennom å selge det som utvikles,
eller beholde det og forvalte det i en langsiktig
kjerneportefølje.

Det er i morselskapet avsatt et utbytte på NOK 22,5
millioner, hvorav NOK 2,5 millioner tilfaller kun
hovedeier Reidar og Gunnar Holsts legat, før resterende NOK 20 millioner fordeles likt mellom aksjo
nærene. Styret har vurdert at utdelingen av utbyttet vil
være forsvarlig både ut fra selskapets soliditet og frem
tidige likviditetsbehov. Det er ved utbyttevurderingen
lagt vekt på Reidar og Gunnar Holsts legats behov for
utbytte på et normalt, men moderat nivå for å opprett
holde sine utdelinger til vanskeligstilte barn og unge i
den krevende tiden samfunnet er inne i.

Samlet areal av heleide og deleide bygg i Anthon B
Nilsen-konsernet utgjør ved utgangen av 2019 ca.
53 000 kvm. I tillegg har selskapet ca. 160 000 kvm
i utviklingsarealer.
I 2019 hadde eiendomsvirksomheten i Anthon B
Nilsen-konsernet driftsinntekter på NOK 353 millioner sammenlignet med NOK 225 millioner i 2018.
Gevinst fra salg av eiendom bidro til at resultatet fra
eiendomsvirksomheten i 2019 ble meget tilfredsstillende.

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.
I en vurdering av selskapet og dets finansielle stilling
må det ved avleggelse av års- beretningen tas med i
betraktningen at det nasjonale og globale økonomiske
landskapet endret seg radikalt gjennom første kvartal av 2020 som følge av den globale spredningen av
korona-viruset. De statlige smitteverntiltak som ble
innført, førte til en nedstengning av store deler av
samfunnet med tilsvarende dramatiske økonomiske
virkninger for en rekke bransjer. Virkningene for
utdanningsbransjen og eiendomsbransjen har vært
moderate sammenlignet med de som er blitt hardest
rammet.

Ledigheten i eiendomsmassen totalt er tilnærmet 0.
Gjennomsnittlig vektet gjenværende kontraktstid for
den samlede porteføljen var ved årsskiftet drøye 4 år.
Strategien for kjerneporteføljen er å satse på kontoreiendommer i Oslos Central Business District.
Denne porteføljen besto ved utgangen av 2019 av
eiendommene i Anthon B Nilsenkvartalet i Rådhusgata
og Øvre Vollgate, samt 50 % eierandel i Tordenskiolds
gate 5. I 2019 foregikk det et omfattende planarbeid
for en full renovering av Øvre Vollgate 13.
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 Lillestrøm kommune.
I 2019 har det vært arbeidet med planer for tre nye
bygg.

I utdanningsselskapene ble undervisningen raskt
lagt om til nettbasert undervisning, og inntektstapet
i 2020 så langt har følgelig vært ubetydelig. Statlig
investeringer i arbeidsmarkedstiltak vil også virke
stimulerende for denne virksomheten videre.
Eiendomsvirksomheten har merket følgene av viruset
ved at noen leietakere har fått sine inntekter redusert
gjennom regjeringens pålegg om å stenge ned noen
typer virksomheter, og på grunn av en kraftig endring
i forbrukeradferd. Anthon B Nilsen har få leietakere i
de bransjene som er blitt hardest rammet, og har lagt
vekt på tett dialog med leietakerne for å finne balan
serte løsninger på utfordringene. Utleiers fleksibilitet
i kombinasjon med regjeringens støtteordninger vil
forhåpentlig hjelpe utsatte leietakere gjennom denne

På Berghagan, i Ski kommune, ble det i 2019
ferdigstilt et logistikkbygg på 14 000 kvm for
elektrogrossisten Berggård Amundsen.
Markedet for investering i nye prosjekter var stramt i
2019. Anthon B Nilsen Eiendom gjorde imidlertid tre
investeringer med betydelig utviklingspotensial. Den
ene investeringen var kjøpet av en 180 mål stor tomt
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i Vestby Næringspark Øst. Tomten ligger meget godt
plassert for lager/logistikk-formål, og er regulert for en
total utbygging på 99 000 kvm. I begynnelsen av 2020
vant Anthon B Nilsen Eiendom, i skarp konkurranse
med en rekke andre utviklere, en kontrakt med
byggevarekjeden Optimera om oppføring av et nytt
sentrallager på 25 000 kvm på deler av denne tomten.
Bygget skal så ferdig i annet halvår 2021.

I Sverige medførte politiske beslutninger og påfølgende
stridigheter at virksomheten i Arbetsförmedlingen,
som bestiller, ble kraftig redusert. Det er ventet at
denne vil ta seg opp igjen i 2020, ikke minst som følge
av korona-pandemiens ringvirkninger for arbeidslivet.
Det ventes også at en tidligere annonsert reformering
av arbeidsmarkedsinnsatsen i Sverige, vil påvirkes av de
samfunnsmessige effektene av pandemien.

De andre investeringene som ble gjort i 2019 var
kjøp av 50 % av Tordenskioldsgate 5, samt kjøp av en
næringseiendom i Enebakkveien i Oslo.

Driftsinntektene i Intendia Group i 2019 beløp seg til
NOK 961 millioner (2018: NOK 932 millioner). I tillegg til en svak utvikling i det anbudsbaserte m
 arkedet
for arbeidsmarkedstjenester, er inntektene i 2019 i
stor grad påvirket av salg av Bjørknes Høyskole som
ble gjennomført i juni. Dette ga en nedgang i student
inntektene sammenlignet med året før, men samtidig
en solid økning i de totale inntektene som følge av
gevinsten fra salget.

I løpet av 2019 ble det også solgt en eiendom, Vulkan
13-15, i Oslo.
Utdanning
Intendia Group 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 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.

Ved årsskiftet 2018/19 ble det gjennomført flere
organisatoriske endringer i Intendia Group. Nicolai
H. Løvenskiold ble valgt til ny styreleder og Mikael
Kaunitz konstituert som ny konsernsjef – en stilling
han tiltrådte på permanent basis i juni.

FINANSIELL RISIKO
Konsernets likviditetsbeholdning pr. 31. desember
2019 var NOK 242 millioner. I tillegg tilkommer
ubenyttede trekkfasiliteter på NOK 100 millioner
som gir en samlet likviditetsreserve på NOK 342 mil
lioner. Konsernets likviditetsplasseringer har lav risiko
gjennom plasseringer i bank.

Selskapet er en betydelig aktør innenfor voksenopplæring, med en rekke sterke merkevarer i Norge
og Sverige. Omsetningen fordeler seg med rundt
50 % på hver av de to markedene. Hovedvekten av
virksomheten ligger innenfor yrkesutdanning, kurs og
arbeidsmarkedstjenester.
Virksomhetens marked fordeler seg på to grunnleggende forskjellige segmenter. Den ene typen er segmentet hvor virksomhetene baseres på faglig godkjenning 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 arbeidsmyndighetene. Fordeling av selskapets omsetning på de
to hovedtypene i 2019 var ca. 45 % på opptaksvirksomhet og 55 % på anbudsvirksomhet.

Utdanningsvirksomheten er utsatt for valutarisiko, og
resultatregnskapet og verdien av egenkapitalen i den
svenske virksomheten vil være løpende påvirket av
kursutviklingen i svenske kroner.
Konsernet er eksponert for svingninger i rentemarkedet, og benytter rentesikrings-instrumenter for å
redusere denne risikoen. Ved utgangen av 2019 er ca.
41 % av konsernets langsiktige gjeld rentesikret, med
gjennomsnittlig rentebindingstid på ca. 5 år for de
inngåtte sikringene. Konsernet har plassert sine låne
engasjementer hos flere banker.

Det anbudsbaserte markedet var i 2019 svakt både i
Norge og Sverige på grunn av et sterkt arbeidsmarked
og endrede rammevilkår for kundene. I Norge valgte
NAV, som bestiller, å utsette utlysningen av en rekke
anbudskonkurranser med seks måneder. Dette førte
til at det ikke ble inngått nye kontrakter som kunne
erstatte avtaler som var avsluttet. Aktiviteten begynte
imidlertid å ta seg opp på slutten av året, og datterselskapet JobLearn vant i fjerde kvartal og første kvartal
2020 nye rammeavtaler for en potensiell omsetning på
mer enn NOK 700 millioner.

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.
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Markedsmessig er konsernets virksomheter ulikt
eksponert mot nasjonale og internasjonale konjunktursvingninger. 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.

ANTHON B NILSEN

Morselskapets styre består pr. i dag av 5 menn. Morselskapets ledelse består pr. i dag av 1 kvinne og 4
menn. Det henvises for øvrig til årsberetningene for de
respektive datterselskaper.

MILJØ
Konsernet og dets eiere er opptatt av å drive virksomheten på en bærekraftig måte. Dette er en holdning styret og ledelsen ønsker skal gjennomsyre både
eiendoms- og utdanningsvirksomheten.

Eiendomsvirksomheten arbeider med næringseiendom
i det norske markedet og er eksponert mot svingninger
i etterspørselen etter næringslokaler i Norge. På den
annen side er eiendomsvirksomheten preget av langsiktige og stabile kontrakter med solide leietakere.
For øvrig henvises det til omtale av usikkerheten
knyttet til konsekvensene av korona-pandemien under
«Redegjørelse for årsregnskapet» ovenfor, og under
«Utsikter» avslutningsvis i årsberetningen.

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 2019 nye retningslinjer som ble introdusert til
virksomheten i løpet av året.
Rammeverket for implementering av retningslinjene er
den frivillige standarden ISO 26 000.

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

Eiendomsvirksomheten i konsernet har etter introduksjon av konsernets retningslinjer, forsterket sin
innsats for å integrere bærekraft i planer og beslutninger. Dette gjelder for områder skissert i ISO 26 000
som ressursbruk, utslipp, avfallshåndtering og estetiske
og samfunnsmessige implikasjoner av eiendomsutvikling og -drift.

Som et ledd i dette arbeidet ble det i 2018 introdusert
et tydelig rammeverk for etikk og regeletterlevelse
i Anthon B Nilsen AS og underliggende selskaper.
Rammeverket ble i 2019 utvidet med tydelige retningslinjer for miljø- og samfunnsansvar.

Eiendomsselskapet er også en aktiv deltaker i eiendomsbransjens ulike initiativ for en bærekraftig
utvikling, og sluttet seg i 2018 til 10 strakstiltak lansert
av Norsk Eiendom for en miljøvennlig utvikling i eiendomsbransjen. Selskapet har videre signert på Bygg 21
og forpliktet seg å følge veilederne for «beste praksis»
som var resultatet av dette bransjeprosjektet.

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 kvinner og menn – både ved ansettelser og organisering av
arbeidet. Selskapets etiske regler inneholder bestemmelser som skal motvirke enhver form for diskrimi
nering 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 miljøutfordringene. I tillegg er det strategiske rammeverket
frem mot 2025 definert med klar forankring i noen av
FNs «Sustainable Development Goals» - ikke minst
SDG 4-God utdanning, SDG 5-Likestilling og SDG
8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2019 var 818 i konsernet, og 9 i morselskapet. I tillegg engasjerer Intendia
Group et stort antall timelærere på engasjement.
Arbeidsmiljøet anses som godt, og sykefraværet er lavt.
I morselskapet var sykefraværet 1,4 % i 2019.
Det har i 2019 ikke vært noen ulykker eller skader
i tilknytning til byggeprosjektene i konsernets eiendomsvirksomhet.
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pandemien vil det være et stort behov for at staten øker
arbeidsmarkedsinnsatsen, og Intendia Group er godt
kvalifisert og posisjonert for å levere effektive arbeidsmarkedstjenester. Dette vil dempe utfordringene for
denne virksomheten.

DISPONERING AV RESULTAT
Morselskapets årsresultat etter skatt på kr 15 265 766
foreslås disponert som følger:
Utbytte				

kr

22 500 000

Overført annen egenkapital

kr

-7 234 234

Sum				

kr

15 265 766
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For eiendomsvirksomheten er den største trusselen
at de statlige smitteverntiltakene må opprettholdes så
lenge at enkelte leietakeres virksomheter vil få økonomiske problemer. Mest utsatt i et slikt perspektiv er
leietakere i blant annet serveringsbransjen og detalj
handel. Eiendomsvirksomheten i Anthon B Nilsen
har lav eksponering mot disse bransjene. Det er også
betryggende at den norske regjeringen har vedtatt
flere krisetiltak for næringslivet – blant annet en såkalt
kontantstøtte til dekning av uunngåelige kostnader
for virksomheter som opplever kraftig omsetningssvikt
som følge av pandemien. Det er ingen tegn som tyder
på at det vil oppstå vesentlige økonomiske konsekven
ser for de største leietakerne i porteføljen. Dette bildet
vil selvfølgelig kunne endre seg dersom nedstengingen
av samfunnet blir langvarig.

UTSIKTER
Som all annen næringsvirksomhet er virksomheten
i Anthon B Nilsen AS påvirket av de negative ringvirkningene av pandemien som spredte seg i verden
gjennom første kvartal av 2020. Ved avleggelsen av
denne beretning er pandemien ikke under kontroll i
konsernets hovedmarkeder, Norge og Sverige, og det er
ikke mulig å forutse hvor lenge pandemien vil domi
nere den nasjonale eller den globale økonomien, eller
hvilke virkninger den vil ha i et lengre perspektiv.
Det kan på tross av dette slås fast at Anthon B Nilsens
største engasjementer, nemlig utdanningsvirksomhet
og næringseiendom, ikke er blant de bransjer som er,
eller vil bli, hardest rammet. Utdanningsbransjen tenderer til å utvikle seg motsyklisk. I perioder med svake
konjunkturer og svake arbeidsmarkeder, vil flere velge
utdannelse enn å stå i arbeidsløshet. I kjølvannet av

Oslo, 28. april 2020
Anthon B Nilsen AS

Torstein Hokholt
Styrets leder

Gunnar Grette
Styremedlem

Lars Buer
Styremedlem

Stein Jacob Frisch
Styremedlem

Arne Baumann
Styremedlem

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør
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ANTHON B NILSEN AS
RESULTATREGNSKAP

MORSELSKAP
2019
2018
198 754
48 335 862
0
0
5 850 360
-------------------54 384 976
--------------------

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

144 889
20 352 478
10 646 597
0
11 368 366
-------------------42 512 330
-------------------11 872 646
--------------------

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

17 117 347
12 058 174
(23 982 286)
-------------------5 193 235
--------------------

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

17 065 881
-------------------(1 800 115)
-------------------15 265 766
-------------------0
--------------------

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

15 265 766
============

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

22 500 000
(7 234 234)
-------------------15 265 766
--------------------

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

Org. nr. 991 952 853

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
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

ÅRSRAPPORT 2019

ANTHON B NILSEN

2019

KONSERN

2018

852 141 384
108 625 942
3 793 931
390 220 695
8 079 821
-------------------1 362 861 774
--------------------

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

82 093 746
573 833 539
88 020 581
191 457
274 337 569
-------------------1 018 476 892
-------------------344 384 881
--------------------

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

539 411
6 132 658
(50 968 537)
-------------------(44 296 467)
--------------------

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

300 088 414
-------------------14 057 368
-------------------314 145 782
-------------------82 517 923
--------------------

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

231 627 859
============

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

ANTHON B NILSEN AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

MORSELSKAP
2019
2018

EIENDELER

KONSERN

Note

2019

5
5

153 081 399
13 411 291
-------------------166 492 690
--------------------

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

6,17
7,17
7
8

1 186 091 696
25 284 182
1 706 157
5 355 868
-------------------1 218 437 904
--------------------

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

9,17
12
10
10
11
12,17
15

0
0
49 259 318
12 537 781
0
8 651 877
19 241 696
-------------------89 690 672
-------------------1 474 621 265
--------------------

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

13,17

256 960
--------------------

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

12,17

85 206 461
0
5 198 442
64 290 119
-------------------154 695 022
--------------------

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

241 973 876
--------------------

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

Immaterielle eiendeler
Goodwill
Andre immaterielle eiendeler

2018

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

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

396 368 068
2 465 689
462 557
0
-------------------399 296 314
--------------------

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

196 589 054
138 332 691
300 000
3 300 000
2 186 090
5 764 003
-------------------346 471 837
-------------------745 768 151
--------------------

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

62 719
--------------------

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

195 889
40 138 072
0
5 322 329
-------------------45 656 290
--------------------

373 653
35 969 797
0
11 366 046
-------------------47 709 497
--------------------

32 518 667
--------------------

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

78 237 676
--------------------

86 514 455
--------------------

Sum omløpsmidler

396 925 858
--------------------

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

824 005 827
============

834 465 764
============

SUM EIENDELER

1 871 547 124
============

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

Org. nr. 991 952 853

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

ÅRSRAPPORT 2019
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ANTHON B NILSEN AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

MORSELSKAP
2019
2018
91 760 000
128 994 232
-------------------220 754 232
--------------------

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

118 377 566
-------------------0
-------------------339 131 797
--------------------

128 111 800
-------------------0
-------------------348 866 031
--------------------

30 735 447
38 735 835
-------------------69 471 282
--------------------

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

375 000 000
8 240 000
-------------------383 240 000
--------------------

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

0
1 395 906
0
957 175
22 500 000
7 309 667
-------------------32 162 748
-------------------484 874 030
--------------------

0
3 451 375
2 404 761
850 489
20 000 000
7 247 147
-------------------33 953 772
-------------------485 599 733
--------------------

824 005 827
============

834 465 764
============

KONSERN

EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2019

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

220 361 687
-------------------102 102 636
-------------------543 218 554
--------------------

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

3,15
18

30 735 447
38 018 099
-------------------68 753 546
--------------------

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

16,17
16,21

1 024 935 120
13 714 885
-------------------1 038 650 005
--------------------

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

17

48 602
33 217 578
0
39 448 991
25 860 312
122 349 536
-------------------220 925 019
-------------------1 328 328 570
--------------------

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

1 871 547 124
============

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

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, 28. april 2020

Torstein Hokholt
Styrets leder

Gunnar Grette
Styremedlem

Lars Buer
Styremedlem

Stein Jacob Frisch
Styremedlem

Arne Baumann
Styremedlem

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør
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2018

ANTHON B NILSEN AS
KONTANTSTRØMOPPSTILLING

MORSELSKAP
2019
2018

2019

17 065 881
0
0
(2 084 383)
0
10 646 597
7 685 625
0
(6 333)
177 764
(2 055 469)
4 346 410
6 818 405
-------------------42 594 498
--------------------

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

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

(360 000)
1 000 000
0
(12 343 506)
0
0
(10 500 897)
0
0
-------------------(22 204 403)
--------------------

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

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
Endring kortsiktige lån til konsernselskaper
Utbetaling andre langsiktige fordringer
Innbetaling andre langsiktige fordringer

0
(4 120 000)
0
0
(22 500 000)
-------------------(26 620 000 )
--------------------

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

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

(6 229 905)
38 748 572
-------------------32 518 667
--------------------

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

Org. nr. 991 952 853

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

2018

300 088 414
(5 221 224)
(539 411)
(390 220 695)
(3 793 931)
88 020 581
596 419
3 444 994
518 881
(1 380 922)
(1 206 829)
3 242 792
24 692 067
-------------------18 241 136
--------------------

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

(22 909 472)
437 827 142
0
(313 201 044)
5 200 000
(3 739 894)
0
0
2 756 900
-------------------105 933 632
--------------------

(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)
--------------------

69 500 000
(120 887 667)
0
0
(45 733 879)
-------------------(97 121 546)
--------------------

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

27 053 222
214 920 654
-------------------241 973 876
--------------------

1 050 517
213 870 137
-------------------214 920 654
--------------------

ANTHON B NILSEN AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

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 2019

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.
Gevinst ved utgang datterselskap klassifiseres som finansinntekt i selskapsregnskapet, og som driftsinntekt i
konsernregnskapet.
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
2019
2018
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

54 384 976
54 174 242
0
0
------------------ -----------------54 384 976
54 174 242
------------------ -----------------54 384 976
54 174 242
0
0
0
0
------------------ -----------------54 384 976
54 174 242
------------------ ------------------

Pr. virksomhetsområde
Handel
Utdanning
Studieinntekter
Offentlige tilskudd til utdanning
Gevinst ved salg av datterselskap
Andre driftsinntekter
Eiendom
Leieinntekter m.v.
Gevinst ved salg av datterselskap
Sum
Geografisk fordeling
Norge
Sverige
Øvrige land

2019

KONSERN

2018

49 126 798

76 137 987

708 983 109
29 099 014
150 300 965
72 566 578

839 290 498
22 005 207
0
70 163 729

112 865 580
122 932 962
239 919 730
102 294 685
--------------------- --------------------1 362 861 774 1 232 825 068
--------------------- --------------------935 789 396
751 566 517
423 076 172
480 166 714
3 996 206
1 091 837
--------------------- --------------------1 362 861 774 1 232 825 068
--------------------- ---------------------

Sum

Gevinst ved salg av datterselskaper er knyttet til salg av eiendom fra konsernets eiendomsvirksomhet, samt salg av
Bjørknes Høyskole AS og Bjørknes Education AS fra konsernets utdanningsvirksomhet. Det er i tilknytning til
salget av Bjørknes Høyskole AS og Bjørknes Education AS i tillegg avtalt et betinget vederlag som skal avregnes
i 2020 og 2021. Det betingede vederlaget vil bli innteksført når det avregnes.
Note nr. 3 - Personalkostnader og godtgjørelser
MORSELSKAP
2019
2018
12 685 160
11 849 019
2 121 247
2 005 715
6 526 436
3 133 784
0
0
(980 365)
(865 169)
------------------ -----------------20 352 478
16 123 349
------------------ -----------------9
9

2019

Personalkostnader
Lønninger
Folketrygdavgift
Netto kostnad pensjoner
Lønnskostnader innleid
Andre ytelser

KONSERN

2018

408 301 757
439 435 433
90 785 543
97 481 272
41 721 387
45 107 662
26 938 257
28 429 981
6 086 595
9 829 114
--------------------- --------------------573 833 539
620 283 462
--------------------- --------------------818
728

Sum
Antall årsverk

Administrerende direktør har mottatt lønn og annen godtgjørelse på til sammen kr 2 425 019. 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 730 000 i godtgjørelse til styret i 2019.
Kostnadsført revisjonshonorar i morselskapet i 2019 utgjør kr 184 090. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med
kr 28 848. Kostnadsført revisjonshonorar i konsernet utgjør kr 2 984 746. I tillegg kommer honorar for
særattestasjoner samt annen bistand på kr 1 124 854. Beløpene inkluderer merverdiavgift der den ikke er fradragsberettiget.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til ledende ansatte.
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ÅRSRAPPORT 2019

ANTHON B NILSEN

ANTHON B NILSEN AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

Note nr. 4 - Finansinntekter og finanskostnader
MORSELSKAP
2019
2018
11 591 043
11 055 552
467 131
312 285
0
1 165
0
0
------------------ -----------------12 058 174
11 369 002
------------------ -----------------0
0
16 295 340
16 024 490
0
0
7 685 625
1 355 000
1 321
889
0
0
------------------ -----------------23 982 286
17 380 379
------------------ ------------------

2019

Andre finansinntekter
Renteinntekter konsern
Andre renteinntekter
Valutagevinst
Annen finansinntekt

KONSERN

2018

0
0
3 296 094
3 159 065
2 776 369
467 496
60 195
557 439
--------------------- --------------------6 132 658
4 184 000
--------------------- ---------------------

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

0
0
41 999 050
43 783 910
0
0
1 352 735
775 376
4 166 399
3 146 231
3 450 352
536 842
--------------------- --------------------50 968 536
48 242 359
--------------------- ---------------------

Sum

Note nr. 5 - Immaterielle eiendeler
KONSERN
Goodwill fordelt på virksomhetsområde og geografisk fordeling
Bokført verdi
31.12.18
Utdanningsselskaper Norge
Utdanningsselskaper Sverige

Av- og ned- Valutajustering/
skrivninger i år
avgang

Bokført verdi
31.12.19

82 083 204
(24 809 127)
(2 834 360)
54 439 717
124 388 699
(22 153 511)
(3 593 506)
98 641 682
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------206 471 903
(46 962 638)
(6 427 866)
153 081 399
--------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

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. 31.12.18
Korreksjon
Valutajustering
Avgang/utrangering
Årets tilgang

Andre
immaterielle
eiendeler

520 040 734
69 798 534
0
131 313
(5 875 559)
0
(51 018 543)
(2 078 579)
0
6 106 789
--------------------- --------------------463 146 632
73 958 057
(310 065 233)
(60 546 766)
--------------------- --------------------153 081 399
13 411 291
--------------------- ---------------------

Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.19
Akkumulert av- og nedskrivninger pr. 31.12.19
Bokført verdi pr. 31.12.19
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger

46 962 639
6 959 667
0
0
--------------------- --------------------10 - 20 år
3 - 5 år

Avskrivningsperiode
Note nr. 6 - Tomter, bygninger og annen eiendom
MORSELSKAP
Anskaffelseskost pr. 31.12.18
Tilgang i år
Utrangering/salg/overføring
Anskaffelseskost pr. 31.12.19
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.19
Bokført verdi pr. 31.12.19
Årets avskrivninger
Avskrivningsperiode
KONSERN
Anskaffelseskost pr. 31.12.18
Avgang
Tilgang i år
Anskaffelseskost pr. 31.12.19
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.19
Bokført verdi pr. 31.12.19
Årets avskrivninger
Avskrivningsperiode

Org. nr. 991 952 853

Tomter

Boliger

Bygninger

Prosjekter

Sum

6 859 930
1 111 214
504 692 914
9 752 019
522 416 077
0
0
(60 783)
11 931 335
11 870 552
0
0
20 965 588
(20 965 588)
0
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------6 859 930
1 111 214
525 597 719
717 766
534 286 629
0
0 (137 918 561)
0 (137 918 561)
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------6 859 930
1 111 214
387 679 158
717 766
396 368 068
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------0
0
9 700 118
0
9 700 118
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------30 - 75 år
Tomter

Boliger

Bygninger

Prosjekter

Sum

137 090 449
1 111 214 1 068 225 208
33 194 198 1 239 621 069
(8 810 517)
0 (115 976 436)
(20 965 588) (145 752 541)
195 961 967
0
24 436 410
78 317 420
298 715 797
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------324 241 899
1 111 214
976 685 182
90 546 030 1 392 584 325
0
0 (206 492 629)
0 (206 492 629)
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------324 241 899
1 111 214
770 192 553
90 546 030 1 186 091 696
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------0
0
22 018 544
0
22 018 544
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------20 - 75 år
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Note nr. 7 - Driftsløsøre og inventar

MORSELSKAP

Anskaffelseskost pr. 31.12.18
Tilgang i år
Avgang i år
Utrangert i år
Korreksjon og omklassifisering
Valutajustering

KONSERN

26 703 617
106 208 118
472 953
7 667 867
0
(10 645 252)
0
(4 301 541)
0
(253 770)
0
(517 707)
--------------------- --------------------27 176 570
98 157 715
(24 710 881)
(72 873 533)
--------------------- --------------------2 465 689
25 284 182
--------------------- ---------------------

Anskaffelseskost pr. 31.12.19
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.19
Bokført verdi pr. 31.12.19
Årets avskrivninger

946 479
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. 31.12.18
Tilgang i år
Avgang/utrangert i år
Korreksjon og omklassifisering
Anskaffelseskost pr. 31.12.19
Akkumulert avskrivninger pr. 31.12.19
Bokført verdi pr. 31.12.19

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
21 284 200
710 591
(4 181 640)
(17 655)
--------------------17 795 496
(12 439 628)
--------------------5 355 868
--------------------2 689 990
---------------------
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Note nr. 9 - Aksjer og andeler i datterselskap
Forretningskontor
Datterselskap:
Anthon B Nilsen Eiendom AS
Anthon B Nilsen Investor AS
Intendia Holding AS

Oslo
Oslo
Oslo

Eierandel/
stemmerett
76,9 %
100,0 %
75,3 %

Selskapets
egenkap.
100 %

Selskapets
resultat *
100 %

571 681 565
4 580 188
134 796 489

224 255 716
(24 035)
25 956

Anskaffelseskost
31.12.19

Bokført
verdi
31.12.19

107 668 348
4 580 188
84 340 518
--------------------196 589 054
-------------------*Datterselskapene er morselskap i underliggende konsern. Resultatet gjengitt ovenfor er kun morselskapets resultater.
Konsernet Intendia Holding AS eier:

107 668 348
55 466 368
84 340 518

Forretningskontor

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

Konsernets eierandel

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

100,0 %
91,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
91,0 %
90,1 %
91,0 %
91,0 %
91,0 %
91,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
91,0 %
91,0 %
91,0 %
91,0 %

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

Konsernet Anthon B Nilsen Eiendom AS eier:
Øvre Vollgate 9 AS
Øvre Vollgt 13 AS
Løvenskioldsgate 1 Holding AS
Berghagan Nord Eiendom AS
Hurum Brygge Holding AS
Hurum Brygge AS
Anthon B Nilsen Eiendom Drift AS
Vestby Bli 5 AS
Enebakkveien 135 AS
Lahaugmoen Holding AS
Lahaugmoen AS
Lahaugmoen Infrastruktur AS
Felt Z 1 AS
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Note nr. 9 - Aksjer og andeler i datterselskap (forts.)
Konsernet har bestemmende innflytelse i datterselskapene gjennom eier og stemmeandel på mer enn 50% i hvert ledd.
Eierandelen i Anthon B Nilsen Scandinavia AS ble redusert fra 100% til 25% i 2019, og investeringen er omklassifisert til
tilknyttet selskap.
Datterselskapene Bjørknes Høyskole AS, Bjørknes Education AS og Oslo Analytica AS ble solgt i 2019.
Intendia AB og Junglemap Productions AB er kjøpt i desember 2019. Det har ikke vært drift i disse to selskapene i 2019.
Datterselskapet Nye Broverkstedet AS er solgt i 2019. HBV 30 Holding AS er innfusjonert i Anthon B Nilsen Eiendom AS.
Anthon B Nilsen Eiendom AS har kjøpt Enebakkveien 135 AS og Vestby Bli 5 AS i 2019.

Note nr. 10 - Aksjer i tilknyttede selskaper
KONSERN

ABN Scandinavia Holding AS
Bogstadveien 54 AS
Berget Eiendomsutvikling AS
Tordenskiolds gate 5 AS
Andre mindre andeler

Eierandel
31.12.19
25 %
48 %
50 %
50 %

SUM

Bokført verdi
31.12.18

Tilgang/
avgang

Utdelt utbytte

Bokført verdi
31.12.19

1 761 449
191 772
1 953 221
16 964 487
-470 400
464 889
16 958 976
9 002 357
-120 218
8 882 139
21 088 023
108 731
21 196 754
373 991
-105 763
268 228
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------26 340 835
22 849 472
-470 400
539 411
49 259 318
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

Det er gitt lån til Berget Eiendomsutvikling AS på kr 9 237 781 pr 31.12.19.

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

Note nr. 11 - Investering i andre aksjer

Kostpris
31.12.19

Aksjer og andeler eid av morselskapet
Diverse mindre aksjeposter

Lånene forfaller 3 måneder etter ferdigstilt prosjekt.
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Bokført verdi
31.12.19

690 000
0
--------------------- --------------------690 000
0
--------------------- ---------------------

SUM MORSELSKAP/KONSERN
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Note nr. 12 - Fordringer
Av totale fordringer forfaller følgende senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
MORSELSKAP
31.12.19
31.12.18
138 332 691
2 200 000
0
-----------------140 532 691
------------------

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

KONSERN
31.12.18
31.12.19
Lån til datterselskap
Fordringer på tilknyttet selskap
Langsiktige andre fordringer

0
0
11 437 781
8 797 887
5 209 766
6 551 119
--------------------- --------------------16 647 547
15 349 006
--------------------- ---------------------

Langsiktige fordringer er inkludert med følgende periodiserte kostnader
MORSELSKAP
Bokført verdi pr. 31.12.18
Avgang i år
Årets kostnadsføring

KONSERN

2 932 274
2 932 274
0
0
(746 184)
(746 184)
--------------------- --------------------2 186 090
2 186 090
--------------------- ---------------------

Bokført verdi pr. 31.12.19

Langsiktige periodiserte kostnader knytter seg til utleie av eiendom og er periodisert over leieperioden.
Note nr. 13 - Varebeholdning
MORSELSKAP
31.12.19
31.12.18
62 719
56 386
------------------ -----------------62 719
56 386
------------------ ------------------

KONSERN
31.12.19
31.12.18
Ferdig tilvirkede varer og handelsvarer
Sum varebeholdning

256 960
775 841
--------------------- --------------------256 960
775 841
--------------------- ---------------------

Note nr. 14 - Leieavtaler
MORSELSKAP
2019
2018
0
12 653
0
0
------------------ -----------------0
12 653
------------------ ------------------

Årets leiekostnad

2019

Leie av inventar og utstyr
Leie av eiendom og parkering
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2018

4 449 365
5 444 075
91 010 316
82 980 701
--------------------- --------------------95 459 681
88 424 776
--------------------- ---------------------

Leieavtalene har en varighet fra 1 - 5 år.
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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 24 ansatte og 72 pensjonister av sikrede ytelsespensjonsordninger. I morselskapet omfattes
6 ansatte og 21 pensjonister.
De aktuarmessige beregningene av pensjonsforpliktelsene er basert på følgende forutsetninger:
Avkastning på pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig økning i "G"(folketrygdens grunnbeløp)
Pensjonsregulering
MORSELSKAP
Årets pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad på forpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Amortisering av estimeringstap
Total pensjonskostnad

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

Org. nr. 991 952 853

2019
3,80 %
2,30 %
2,25 %
2,00 %
0,50 %

2018
4,30 %
2,60 %
2,75 %
2,50 %
0,80 %

2019
Sikrede

2019
Usikrede

2019
SUM

2018
SUM

1 242 833
2 072 793
3 315 626
2 377 911
655 489
952 455
1 607 944
1 193 069
(732 708)
0
(732 708)
(638 879)
646 403
1 753 134
2 399 537
460 851
--------------------- ---------------------------------------------------------------1 812 017
4 778 382
6 590 399
3 392 952
--------------------- ---------------------------------------------------------------31.12.19
Sikrede

31.12.19
Usikrede

31.12.19
SUM

31.12.18
SUM

25 091 000
0
25 091 000
23 500 000
(26 883 940)
(41 661 751)
(68 545 691)
(63 283 556)
7 556 943
10 926 304
18 483 247
19 158 522
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------5 764 003
(30 735 447)
(24 971 444)
(20 625 034)
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------5 764 003
0
5 764 003
5 332 030
0
(30 735 447)
(30 735 447)
(25 957 064)
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Note nr. 15 - Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse (forts.)
KONSERN

2019
Sikrede

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

2019
Usikrede

2019
SUM

2018
SUM

4 159 605
2 072 793
6 232 398
5 340 438
4 524 883
952 455
5 477 338
5 018 415
(4 606 705)
0
(4 606 705)
(4 344 193)
4 626 788
1 753 134
6 379 922
8 428 014
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------8 704 571
4 778 382
13 482 953
14 442 674
--------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

Total pensjonskostnad

31.12.19
Sikrede

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

31.12.19
Usikrede

31.12.19
SUM

31.12.18
SUM

(174 100 508)
(41 661 751) (215 762 259) (219 711 755)
156 700 000
0
156 700 000
152 454 000
36 642 204
10 926 304
47 568 508
59 006 796
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------19 241 696
(30 735 447)
(11 493 751)
(8 250 959)
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------19 241 696
0
19 241 696
17 706 105
(30 735 447)
(30 735 447)
(25 957 064)

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser
Herav overfinansierte ordninger
Herav underfinansierte ordninger

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
31.12.19
31.12.18
0
0
0
0
------------------ -----------------0
0
------------------ ------------------

Org. nr. 991 952 853

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

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

Sum
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Note nr. 17 - Pantstillelser og garantier
MORSELSKAP
31.12.19
31.12.18
375 000 000
1 630 916
-----------------376 630 916
------------------

375 000 000
1 394 749
-----------------376 394 749
------------------

395 256 854
0
0
0
0
-----------------395 256 854
------------------

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

100 000 000 100 000 000
0
0
622 819
585 844
0
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
31.12.19
31.12.18
1 024 935 120 1 127 714 425
2 174 026
3 172 148
--------------------- --------------------1 027 109 146 1 130 886 573
--------------------- --------------------1 103 982 378
957 473 606
15 719 837
19 773 283
194 241
719 455
149 701 662
81 189 111
45 338 715
39 165 161
--------------------- --------------------1 314 936 833 1 098 320 616
--------------------- --------------------100 000 000
22 150 000
1 483 458
295 179

130 000 000
28 550 000
1 687 684
295 179

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 84 340 518 som sikkerhet for datterselskapets gjeld
til kredittinstitusjoner. Bokført gjeld i datterselskapet er kr 80 365 120 (kr 183 431 612 i 2018).
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
Avgitt konsernbidrag
Skattepliktig årsresultat (underskudd)
Overført framførbart underskudd
Grunnlag betalbar skatt
Betalbar skatt (skattesats 22 %/23 %)
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2019

2018

17 065 881
23 118 506
(17 117 347)
(8 753 391)
7 685 625
1 355 000
317 402
173 662
230 776
1 153 304
4 603 843
(1 314 169)
(6 332 622)
--------------------- --------------------6 453 558
15 732 912
(6 453 558)
(15 732 912)
--------------------- --------------------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 .

2019

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% (2018)

3 754 494
5 317 256
1 760 667
351 592
(3 765 816)
(2 013 280)
50 771
53 079
0
(1 742 223)
--------------------- --------------------1 800 115
1 966 425
--------------------- ---------------------

Regnskapsført skattekostnad
MORSELSKAP
2019
2018
1 393 177
0
406 938
1 966 425
------------------ -----------------1 800 115
1 966 425
------------------ ------------------

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

MORSELSKAP
31.12.19
31.12.18 Endring
Betalbar skatt i balansen
0
0 Betalbar skatt - utland
1 393 177
0 Betalbar skatt Norge
(1 393 177)
0 Skatt på konserbidrag
------------------ -----------------0
0 Sum betalbar skatt
------------------ ------------------
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2019

KONSERN

2018

2 570 658
5 001 285
(16 628 026)
2 479 657
--------------------- --------------------(14 057 368)
7 480 942
--------------------- --------------------KONSERN
31.12.19
31.12.18
(5 198 442)
(10 816 644)
0
623 627
0
0
--------------------- --------------------(5 198 442)
(10 193 017)
--------------------- ---------------------

MORSELSKAP
31.12.19
31.12.18 Endring
Midlertidig forskjeller
190 894 948 188 800 275 Varige driftsmidler
0
0 Fordringer
3 313 269
4 141 591 Gevinst og tapskonto
(18 367 015) (12 496 821) Regnskapsmessige avsetninger
------------------ -----------------175 841 202 180 445 045 Sum midlertidige forskjeller
230 776
230 776 Inntektsført utbytte
0
(6 453 560) Ligningsmessig underskudd
------------------ -----------------176 071 978 174 222 261 Netto grunnlag utsatt skatt
------------------ -----------------38 735 835
38 328 897 Utsatt skatt Norge
0
0 Herav utsatt skatt merverdi fusjon
0
0 Utsatt skatt Sverige
------------------ ------------------ ---------------38 735 835
38 328 897 Sum utsatt skatt
------------------ ------------------ ----------------
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2018
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KONSERN
31.12.19
31.12.18
380 373 423
381 040 335
(5 806 151)
(6 840 074)
24 612 906
27 422 652
(3 796 620)
2 690 412
--------------------- --------------------395 383 558
404 313 325
244 888
243 736
(176 723 719) (117 669 065)
--------------------- --------------------218 904 727
286 887 996
--------------------- --------------------48 159 040
63 115 357
(15 316 934)
(14 389 458)
5 175 995
8 280 258
--------------------- --------------------38 018 099
57 006 157
--------------------- ---------------------
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Note nr. 19 - Antall aksjer og aksjeeiere
Morselskapets aksjekapital er pr. 31.12.19 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. 31.12.18
Årets resultat
Tilleggsutbytte 2018
Avsatt til utbytte
Egenkapital pr. 31.12.19

KONSERN
Egenkapital pr. 31.12.18
Endring eierandel minoriteter
Tilført fra minoritet
Andre korreksjoner
Omregningsdifferanser
Utbytte
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.19
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Aksjekapital

Annen innskutt
egenkapital

Annen
egenkapital

Sum

91 760 000
128 994 232
128 111 800
348 866 031
0
0
15 265 766
15 265 766
0
0
(2 500 000)
(2 500 000)
0
0
(22 500 000)
(22 500 000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------91 760 000
128 994 232
118 377 566
339 131 797
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aksjekapital

Annen innskutt
egenkapital

Annen
egenkapital

Minoritetsinteresser

Sum

91 760 000
128 994 232
9 332 789
33 921 214
264 008 234
0
0
2 815 746
(2 815 746)
0
0
0
0
9 880 000
9 880 000
0
0
1 776 225
(2 147 517)
(371 293)
0
0
(190 931)
(475 296)
(666 227)
0
0
(25 000 000)
(18 777 942)
(43 777 942)
0
0
231 627 859
82 517 923
314 145 782
----------------------------------------------------------------------------------------------------------91 760 000
128 994 232
220 361 687
102 102 636
543 218 554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 8 240 000. Rentekostnader
på lånet utgjorde kr 353 689 i 2019. Lånet tilbakebetales med årlige avdrag over 10 år, siste gang i 2021.
Datterselskapet Intendia Holding AS har hatt gjeld til minoritetsaksjonærene Løvenskiold Gran AS, Gemini AS og
Kanobi Eiendom AS på til sammen kr 9 880 000. Beløpet var i sin helhet ansvarlig lån, og ble konvertert til egenkapital
i 2019. Rentekostnader på disse lånene har vært kr 691 600 i 2019.
Note nr. 22 - Hendelser etter balansedagen
Korona-pandemien
Det er ved avleggelse av regnskapet en urolig markedssituasjon som følge av Korona-pandemien. Tiltak for å hindre
spredningen av viruset har medført en nedstengning av store deler av samfunnet, med vesentlige økonomiske
konsekvenser for en rekke bransjer. Utdanningsvirksomheten og eiendomsvirksomheten i konsernet er ikke rammet
umiddelbart med vesentlig inntektsbortfall eller andre vesentlige økonomiske konsekvenser. Det er ved avleggelsen av
regnskapet ikke mulig å estimere økonomiske konsekvenser av denne hendelsen på sikt.

Org. nr. 991 952 853

ÅRSRAPPORT 2019

ANTHON B NILSEN

KPMG AS
Sørkedalsveien 6
Postboks 7000 Majorstuen
0306 Oslo

Telephone +47 04063
Fax +47 22 60 96 01
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Anthon B Nilsen AS

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Anthon B Nilsen AS' årsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet på
kr 15 265 766 og et overskudd i konsernregnskapet på kr 231 627 859. Årsregnskapet består av:
•

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

•

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
•

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

•

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
Anthon B Nilsen AS per 31. desember 2019 og av selskapets resultater og kontantstrømmer
for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.

•

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
konsernet Anthon B Nilsen AS per 31. desember 2019 og av konsernets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
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I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og
konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift.
Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig
at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring
av internkontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer
vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke
fortsetter driften.
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•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

•

innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en
mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre
konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er
konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Oslo, 29. april 2020
KPMG AS

Monica Hansen
Statsautorisert revisor
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