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BEDRE RUSTET
FOR FRAMTIDEN
I de fleste rapporter for 2020 vil betraktninger om
annerledesåret og covid-19 pandemien stå sentralt. Det
preget også vår eiendomsvirksomhet i 2020. Men i og
med at vi kun har knappe 8 prosent av vår eiendomsmasse leid ut til de bransjene som opplevde størst nedtur som følge av pandemien, som serveringsbransjen,
var de negative økonomiske konsekvensene for oss relativt begrenset. For de leietakere som fikk problemer på
grunn av nedstenging eller andre innskrenkninger som
følge av pandemien, valgte vi å gå i dialog for å søke
etter balanserte løsninger. Vi gjorde også det som var
påkrevd i fellesarealer i våre eiendommer, for å bidra til
smittebekjempelse – også dette i nært samarbeid med
leietakerne. Redselen for at pandemien ville føre til forsinkelser eller stans i våre utviklingsprosjekter, viste seg
heldigvis ubegrunnet. Stor innsats fra alle involverte
har gjort at prosjektene stort sett har kunnet utvikle
seg i henhold til opprinnelige planer.

Bernhard Nilsen – å redusere eksponeringen av sin
formue i kapitalkrevende næringsvirksomhet. Dette ga
støtet til en omfattende endring der Anthonstiftelsen
ble løst ut som eier i eiendomsaktivitetene i Anthon B
Nilsen og Balder kom inn som ny eier.
For Anthon B Nilsen Eiendom AS betyr dette at vi har
fått inn en eier som ikke bare vil kunne styrke selskapets muligheter for vekst, men som også vil kunne
tilføre styrke og kompetanse i segmenter der Anthon
B Nilsen Eiendom foreløpig ikke har satset i særlig
grad. Dette gjelder ikke minst bolig, men også hotell
og handel.

I Anthon B Nilsen Eiendom må vi i et tilbakeblikk på
2020 også vie mye oppmerksomhet til de betydelige
endringene som har skjedd på eiersiden i selskapet.

Skal vi kunne vokse og utvikle oss som eiendomsutviklere, må vi ha tilgang til kapital som gjør at vi kan
delta i finansieringen av de prosjektene vi ønsker å gå
løs på. Med Balder som eier av 50 prosent av selskapet, styrker vi denne tilgangen. Vi kan gå løs på flere
og mer omfattende prosjekter enn vi kunne tidligere.
Vår forretningside skal fortsatt være å erverve tomter
og bygninger og utvikle dem til eiendommer med
kvaliteter som står seg i framtiden. Og vi skal fortsatt
gjøre det med den samme lidenskap som vi alltid har
gjort. Men vi skal gjøre det med større løfteevne enn vi
har hatt tidligere.

Etter nærmere 20 år som et heleiet selskap av Anthon
B Nilsen og dets eiere, fikk Anthon B Nilsen Eiendom
AS i 2020 inn Fastighetsbolaget AB Balder som ny
eier av 50 prosent av selskapet. Dette innebærer at
selskapet fikk inn en industriell eier med en omfattende eiendomsvirksomhet i Norden. Fastighetsbolaget
AB Balder er børsnotert i Sverige, og er et ledende
eiendomsselskap både i Finland og Danmark i tillegg
til sitt hjemmemarked Sverige. Selskapet er finansielt
sterkt, og har en solid posisjon både i segmentet for
boliger, næringslokaler og hoteller.
For de opprinnelige eierne i Anthon B Nilsen er end
ringen i Anthon B Nilsen Eiendom en del av et større
bilde. Etter mer enn 20 år med et likeverdig sameie
mellom brødrene Peder og Nicolai Løvenskiold på
den ene siden og Anthonstiftelsen på den andre siden,
ønsket Anthonstiftelsen – en allmennyttig stiftelse
etablert av etterkommerne etter grunnleggeren Anthon

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør
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FORVALTET AREAL
130 000 KVM

UTVIKLINGSAREAL
195 000 KVM
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NOEN HOVEDPUNKTER FRA 2020
•
•
•
•
•

Alle eiendomsaktivitetene i Anthon B Nilsen AS ble samlet
i Anthon B Nilsen Eiendom AS.
Det svenske, børsnoterte eiendomsselskapet Fastighets AB Balder
kjøpte seg inn som 50 prosents eier av Anthon B Nilsen Eiendom AS.
Avtaler inngått om tre nye utviklingsprosjekter.
Meget lav ledighetsgrad i eiendomsmassen.
Driftsinntekter på NOK 101,6 millioner.

Eiendomsutvikling
Det ble forberedt og inngått avtaler om tre nye, større
utviklingsprosjekter.
•

•

•

Forvaltning og drift
Forvaltning og drift var i 2020 preget av stabile leie
takere, samt tilpasninger og tiltak for bekjempelse av
covid-19 pandemien.

Kjøp av Fornebuveien 42-48. Eiendommen består
av fire sammenknyttede kontorbygg på til sammen
9 000 kvm inkl. kjeller med parkeringsarealer på
3000 kvm. Eiendommen ble overtatt i desember.
Kjøp av et større område på Strømsø i Drammen
gjennom flere transaksjoner sammen med Front
Real Estate AS og Coop Eiendom AS. Området er
til sammen på rundt 50 mål med ca. 31 500 kvm
bygningsmasse.
Avtale inngått om å delta med 25 prosent i kjøpergruppe som overtar Balder Alle 1 på Gardermoen
for utvikling av Oslo Airport Business Centre, et
kontorbygg med et potensial på 14 500 kvm.

•

•
•
•

Forlengelse av de to største leieforholdene
i Rådhusgata 27 – den største eiendommen
i porteføljen. Disse leieforholdene ble forlenget
til henholdsvis 2027 og 2030.
Omfattende prosjekt for rehabilitering av fasaden
og nytt inngangsparti i Rådhusgata 27.
Tilpasning av fellesarealer og møteromsentre til
krav om avstand og renhold.
Samarbeid med leietakere i bransjer med stort
inntektsfall som følge av pandemien.

Totalt areal forvaltet og under utvikling
Eiendom

Segment

Areal

Eierandel

Rådhusgata 27

Kontor

18 000

100%

Øvre Vollgate 9

Kontor

3 100

100%

Bogstadveien 54

Kontor

3 000

48%

Øvre Vollgate 13

Kontor

7 000

100%

Lahaugmoen

Innkvartering

26 800

100%

Lahaugmoen

Logistikk

9 000

100%

Toveien 41

Logistikk

50 000

50%

Enebakkveien 135

Kontor

8 650

100%

Tordenskiolds gate 5

Kontor

2 050

50%

Hurum Brygge

Bolig

67 000

100%

Berghagan Nord Eiendom

Bolig

9 000

100%

Nye Berghagan

Logistikk

26 600

25%

Balder Alle 1

Kontor

14 500

25%

Fornebuveien 42-48

Kontor

9 000

100%

Strømsø Utvikling

Handel

51 500

33,7%

Økern Torgvei 13

Logistikk

20 000

50%

SUM

325 200
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OM EIERNE
boligeiendommer i vekstområder i de samme
markedene.

Etter endringer i eierstrukturen gjennomført i 2020,
eies Anthon B Nilsen Eiendom AS av Anthon B
Nilsen AS og Fastighetsbolaget AB Balder med 50
prosent hver.

Balder har et veldig bevisst og aktivt forhold til
bærekraft i utvikling og forvaltning av sine eiendommer. Som eier av 4 millioner kvadratmeter eiendom,
står energiforsyning og energiforbruk sentralt. For å
bidra til at all energi som leveres til selskapets boliger
kommer fra fornybare kilder, har Balder selv utviklet to
vindkraftparker som produserer fornybar energi
tilsvarende forbruket til 7 800 leiligheter.

Anthon B Nilsen AS er et familieeid investeringsselskap som drives frem av skapertrang – en trang til å
utvikle selskaper som tilbyr løsninger på oppgaver som
er av nytte for samfunnet.
Virksomheten styres av grunnleggende verdier med
røtter i selskapets lange historie: Langsiktighet, redelighet og grundighet. Historien startet for mer enn 140
år siden da Anthon Bernhard Nilsen etablerte virksomheten i 1879. I 1976 opprettet arvingene etter grunn
leggeren et legat – i dag kalt Anthonstiftelsen – som
fikk tilført alle aksjene i Anthon B Nilsen AS. I 2000
slo legatet virksomheten sammen med selskapene til
brødrene Peder og Nicolai Løvenskiold – med legatet
som eier av 50 prosent av aksjene i det fusjonerte
selskapet og de to brødrene 25 prosent hver. I 2020 ble
Anthonstiftelsen løst ut som eier i Anthon B Nilsen
AS, og Peder og Nicolai Løvenskiold eier nå 50 prosent
hver av investeringsselskapet.

I Norge har Balder, i tillegg til investeringen i Anthon
B Nilsen Eiendom, gjort noen direkte investeringer,
bl.a. en eiendom med «corporate flats» i Oslo. Balder
har i 2020 og på begynnelsen av 2021 også ervervet en
eierpost på rundt 25 prosent i det norske, børsnoterte
eiendomsselskapet Entra.

Selskapets største engasjementer i dag er 50 prosent
av eierskapet i Anthon B Nilsen Eiendom, samt at det
eier 38 prosent av Intendia Group, en ledende privat
leverandør av yrkesutdanning, voksenopplæring og
arbeidsmarkedstjenester.
Fastighetsbolaget AB Balder er et svensk børsnotert
eiendomsselskap. Selskapet er et av de ledende i
Norden med store engasjementer både i Sverige,
Danmark og Finland, i tillegg til Norge. Balder er
engasjert både i boligeiendom, næringseiendom og
hotelleiendom og forvalter en eiendomsmasse med en
verdi på rundt SEK 145 milliarder fordelt på rundt
1 300 eiendommer.
Selskapet har siden starten i 2005 vist en formidabel
vekst og er i dag en internasjonal aktør med en
børsverdi ved årsskiftet på rundt SEK 78 milliarder.
I tillegg til «hjemmemarkedet» Norden, har Balder
investert i eiendommer i Tyskland og England.
Virksomhetens strategi bygger på å utvikle nærings
eiendom i storbyene i de markedene de operer og
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VIRKSOMHETEN
Anthon B Nilsen Eiendom er en ambisiøs virksomhet
for utvikling og forvaltning av eiendom. Forretnings
idéen er å erverve tomter og bygninger – sammen
med oppdragsgivere eller i egen regi – og utvikle dem
til eiendommer med kvaliteter som står seg i fram
tiden. Virksomheten legger vekt på å være en kompe
tent og engasjert partner for oppdragsgiver i hele
utviklingsprosessen – fra start til ferdig bygg.
Virksomheten har sitt utspring i Bjørndalen Eiendom,
en virksomhet etablert i 1993. I 2003 ble dette selskapet en del av Anthon B Nilsen under navnet Anthon
B Nilsen Eiendom. Siden 2003 har selskapet kjøpt og
utviklet mer enn 350 000 kvm næringseiendom. Som
en del av Anthon B Nilsen har virksomheten vært drevet frem av en trang til å skape løsninger som ikke bare
skaper funksjonelt gode lokaler, men som også tar vare
på verdier og kvaliteter i de områdene de ligger.
Virksomhetens portefølje består i det alt vesentlige av
næringseiendommer i ulike utviklingsfaser. Totalt har
selskapet 130 000 kvm næringseiendom og ytterligere
193 000 kvm for utvikling i hel- og deleide eiendommer.

Eiendomsutvikling
I utvikling av eiendommer legger Anthon B Nilsen
Eiendom vekt på å følge en helhetlig strategi som både
ivaretar funksjonelle og miljømessige forhold. Slik
strategisk eiendomsutvikling har gitt gode resultater
både for nyutviklinger og for konvertering av eldre
eiendommer til arealer som er attraktive for dagens og
morgendagens behov.

Et godt eksempel på konseptdrevet eiendomsutvikling
er utviklingen av konseptet «pendlerboliger». I lys av
Norges behov for å importere arbeidskraft, har det
vokst frem et behov for å skaffe arbeidspendlere et
forskriftsmessig og godt, midlertidig botilbud som er
relevant for denne gruppen. Konseptet legger vekt på
miljø, kvalitet og trivsel, hvor god bokvalitet, fleksibelt
servicetilbud og fellesfunksjoner som tilrettelegger for
sosialisering innendørs og utendørs, skal bidra til å
skape et «hjem-utenfor-hjemmet».

I utvikling av eiendom tenker vi alltid på å finne en
tilfredsstillende balanse mellom funksjon, kvalitet,
bærekraft og avkastning. I planlegging og gjennomføring av prosjekter blir det derfor vurdert hvilke
mulige effekter gjennomføringen av prosjektet kan ha
på miljø og samfunn. Dette innebærer en systematisk
kartlegging av hvem, eller hvilke grupper, som berøres
av prosjektet og hva som er deres interesser og forventninger.

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. Dette
er fagpersoner som trives med krevende utviklings
oppgaver, og som «står» løpet helt til mål.

I kvalitetsbegrepet ligger viktige elementer som god
og tidløs arkitektur, funksjonell fleksibilitet, bruk av
miljøriktige resirkulerbare materialer samt integrering
av teknologi for å gi ressurseffektiv drift av bygget når
det er ferdig.
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Det andre sentrale elementet er ressurseffektivitet, dvs.
hvordan vi kan drifte lokalene til leietakers tilfredshet
med innsats av minst mulig ressurser. Dette innebærer
å anvende tilgjengelig kunnskap og teknologi for
å minimere energiforbruket, samt drive effektivt,
verdibevarende vedlikehold. I hele forvaltningsinnsatsen legges det stor vekt på å oppfylle det miljø- og
samfunnsansvar som kommer til uttrykk i eiernes
retningslinjer for virksomheten.

2020
Mens store deler av næringslivet og samfunnet var
preget av covid 19-pandemien gjennom 2020, var
konsekvensene for Anthon B Nilsen Eiendom relativt
begrenset. En marginal andel av porteføljen er leid ut
til de hardest rammede bransjene som for eksempel
serveringsbransjen. 2020 ble derfor et tilfredsstillende
år for Anthon B Nilsen Eiendom, til tross for pandemien. Ledigheten i eiendomsporteføljen var marginal,
og utviklingsprosjektene har gått som planlagt både
når det gjelder fremdrift og økonomi. Det ble i løpet
av 2020 gjennomført ett eiendomssalg – som ga et
positivt bidrag til årets resultat. Dette var en logistikk
eiendom i Vestby, der det er et bygg under oppføring
for leietaker Optimera. Bygget skal ferdigstilles høsten
2021.

Eiendomsforvaltning
I forvaltningen av Anthon B Nilsens eiendommer er
det særlig to forhold som vektlegges: Leietakertilfreds
het og ressurseffektivitet.

Konsernets driftsinntekter i 2020 beløp seg til NOK
101,6 millioner, inkludert gevinster med NOK 34
millioner.

For å skape leietakertilfredshet fokuseres det på
leietakeres «opplevelse» i lokalene. Derfor utvikles og
tilbys det tjeneste- og driftskonsepter som understreker
gårdeiers rolle som «vertskap» - for å gi leietakerne en
merverdi utover å få dekket sitt arealbehov.

Det ble i 2020 investert i tre nye utviklingsprosjekter.
Ett av disse var en kontoreiendom i Fornebuveien
42-48, på til sammen 6 000 kvm. Videre ble det
sammen med Front Real Estate AS og Coop Eiendom
AS ervervet en næringseiendom på ca. 50 mål, med
31 500 kvm bygningsmasse på Strømsø i Drammen.
Den tredje investeringen var kjøp av en 25% eierandel
i en tomt på Gardermoen.

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 – en eiendomsmasse som
fordeler seg på Rådhusgaten 27 og ytterligere tre
kontorbygg i Øvre Vollgate. Konseptet «Frydefull
jobb» tar sikte på nettopp det – å gjøre arbeidsdagen
enklere for leietakerne og opplevelsen mer frydefull.
Derfor inkluderer konseptet tjenester som felles
resepsjon, møteromsenter og konferansebetjening,
kiosk, renseritjenester, sykkelgarasje og sykkelutlån,
treningsfasiliteter og garderober, mm.

Videre ble det i løpet av første kvartal 2021 inngått
avtale med OBOS Nye Hjem om at Anthon B Nilsen
Eiendom går inn som medinvestor med 50% i kjøpet
av Økern Torgvei 13 i Oslo, et kombinasjonsbygg på
knappe 20 000 kvm.
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Noen sentrale eiendommer
og prosjekter
Anthon B Nilsen kvartalet 		
Eiendommene i det såkalte Anthon B Nilsen kvartalet
er den største og viktigste delen av porteføljen. Selskapets eiendomsmasse i kvartalet er på ca. 26 500 kvm og
består av Rådhusgata 27/Øvre Vollgate 7, 18 000 kvm,
Øvre Vollgate 9, ca. 3 000 kvm og Øvre Vollgate 13
ca. 5 400 kvm. I tillegg er det bygget en glasspaviljong
som forbinder øvre og nedre nivå av Rådhusgata, ved
den såkalte Blomstertrappen.

Berghagan
På Berghagan i Nordre Follo kommune eier Anthon B
Nilsen Eiendom, sammen med OBOS Eiendom, deler
av en tomt på nærmere 60 mål som i dag er bebygget
med lager- og kontorarealer. I kommuneplanen som
ble vedtatt i 2019, ble formålet på tomten justert til
kombinert næring og bolig og det arbeides med langsiktige utviklingsplaner for området.

For Øvre Vollgate 13 ble det i løpet av 2020 gitt rammetillatelse for en omfattende rehabilitering av bygget.
Dette prosjektet vil starte opp våren 2021 med ferdigstillelse i løpet av 2022, og vil innebære en utvidelse av
utleiebart areal med 1 900 kvm. (ovrevollgate13.no).

Hurum Brygge
Hurum Brygge er et spennende utviklingsprosjekt,
beliggende på sydspissen av Hurum-halvøya. I dette
området lå tidligere Hurum Papirfabrikk, en virksomhet som ble avviklet på begynnelsen av 2000-tallet.

Det arbeides i tillegg med planer for en rehabilitering
av et eldre bygg i utkanten av Anthon B Nilsen
kvartalet, nemlig i Tordenskioldsgate 5, der Anthon
B Nilsen Eiendom eier 50 prosent.

Senere er det utarbeidet en masterplan for området
med en visjon om å utvikle en «kystby» med 550 boliger
og fritidsboliger, rekreasjonstilbud og noe stedstilpasset
næringsaktivitet, inklusiv båthavn og marina.

abnkvartalet.no
Lahaugmoen					
I løpet av de seneste 10 årene er det utviklet ca. 80 000 kvm
lager- og logistikkprosjekter i Lahaugmoen nærings
park. I tillegg har det vært satset kraftig på å videre
utvikle et konsept for 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 kantineog 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 2020 har det vært arbeidet med
planer for nye pendlerboliger basert på samme konsept.
Pendlerkonseptet bidrar til å eliminere en rekke sosiale
utfordringer som tradisjonelt har vært forbundet med
stor tilstrømning av midlertidig arbeidskraft. Gode og
trygge boforhold som imøtekommer lov og forskrifts
krav samt tilrettelagte tilbud for fritid og sosialt samvær
legger grunnlag for trivsel og ordnede forhold og
motvirker tradisjonelle utfordringer for denne gruppen.
pendlerbolig.no
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I løpet av 2020 ble det gitt rammetillatelse for igang
setting av første byggetrinn med 65 moderne leilig
heter og rekkehus på Hurum Brygge. Grunnet
covid-19 pandemien ble igangsetting utsatt til 2021.

ANTHON B NILSEN EIENDOM

Strømsø
I dette attraktive handelsområdet ved E 18 i Drammen
har Anthon B Nilsen Eiendom sammen med Front
Real Estate og Coop Eiendom ervervet et 50 måls
stort område bebygget med 31 500 kvm handels-,
kontor- og lagerlokaler av ulik kvalitet og standard.
Området har en meget sentral lokalisering med kort
vei til Drammen sentrum og viktige ferdselsårer. Det
vil i 2021 igangsettes arbeid med en helhetlig utvikling
som vil ivareta viktige hensyn både for leietakere og
nærområdet.

hurumbrygge.no
Vestby Logistikkpark
Våren 2019 kjøpte Anthon B Nilsen Eiendom en 180
mål stor, ferdig regulert og opparbeidet tomt like sør
for Vestby. Eiendommen kan i henhold til reguleringen
bebygges med 70 000 – 80 000 kvm næringseiendom
og skal utvikles til Vestby Logistikkpark.

Oslo Airport Business Centre – Oslo ABC
Anthon B Nilsen Eiendom deltar med 25 prosent i
en investorgruppe som har ervervet en tomt på 7 mål
beliggende ved innfallsporten til Gardermoen Nærings
park. På tomten planlegges det å bygge et av de første,
rene kontorbyggene i området – som ellers inneholder
flere hoteller og andre fasiliteter knyttet til trafikken
og aktivitetene på Oslo Lufthavn. Gjeldene regulering
tilsier et bygg på 9 000 kvm, men investorene mener
det kan arbeides videre med regulering for å øke arealet
til rundt 14 000 kvm.

I 2020 ble det igangsatt bygging av et nytt sentrallager
på 23 000 kvm for byggevarekjeden Optimera. Dette
skal stå ferdig mot slutten av 2021. Anthon B Nilsen
Eiendom arbeider også med flere andre prosjekter i
dette attraktive området langs «sydaksen» av E6 –
innfallsporten for gods fra Sverige og kontinentet.
Optimera-bygget er solgt til et Pareto-selskap – som
også deltar i den videre utviklingen av logistikkparken.
vestbylogistikkpark.no

Økern Torgvei 13
I første kvartal 2021 ble det inngått avtale med OBOS
Nye Hjem om at Anthon B Nilsen Eiendom går inn
som medinvestor med 50 prosent av kjøpet av en eien
dom i Økern Torgvei 13 i Oslo. Eiendommen er på
10 mål og er i dag bebygget med et kombinasjonsbygg
på knappe 20 000 kvm. På lang sikt ser eierne et stort
utviklingspotensial for eiendommen.

Fornebuveien
Eiendommen Fornebuveien 42-48 ble overtatt i
desember 2020. Den ligger attraktivt til ved hovedferdselsåren til Fornebu-landet med bare 250 meter
avstand til en av stasjonene på det som vil bli den nye
Fornebu-banen. Eiendommen er bebygget med fire
sammenknyttede kontorbygg på til sammen 6 000
kvm pluss kjellerarealer med parkering på 3 000 kvm.
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BÆREKRAFT

Alle materialer som skal brukes i prosjektet, velges
ut ifra miljøkrav som er i tråd med norske forskrifter
og Anthon B Nilsen Eiendoms egne miljømål. Alt av
varer og kjemikalier som kommer inn på byggeplassen,
blir fortløpende registrert og dokumentert av entreprenøren.

I tillegg til at Anthon B Nilsen Eiendom, som utvikler
og forvalter, er kompromissløs på de krav som stilles
til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, erkjenner selska
pet et bredere ansvar når det gjelder miljø- og sam
funnsansvar.
Selskapet er medlem av Norsk Eiendom og Grønn
Byggallianse. Det har inngått forpliktelse overfor
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 leiekontrakten med Optimera, som skal bruke
bygget til nytt sentrallager, er det spesifisert at bygget
skal kvalifisere til energimerke B. Gjennom et bevisst
arbeid, bla. ved å benytte Bygg 21s veileder, og god
samhandling mellom Optimera, totalentreprenør og
byggherre, er bygget løftet fra energimerke B til A –
med et beregnet energiforbruk på 100 kWh pr. kvm pr.
år. Detter er rundt 50 prosent av hva ENOVA har definert som et representativt energiforbruk i slike bygg.

Rammeverket for implementering av selskapets policy
for miljø- og samfunnsansvar er den frivillige standarden ISO 26 000. Innenfor spesifikke områder 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 skal bygge på eiendomsbransjens egne standarder, men i størst mulig grad søke
etter muligheter til å overgå minimumskrav. For alle
prosjekter blir det utarbeidet miljømål og en systematikk for rapportering på måloppnåelse.

Taket på bygget – som kan beskrives som et «blågrønt» tak – benyttes til overvannshåndtering. Det ble
også gjort beregninger for et solcelleanlegg på taket. På
grunn av lavt energibehov i bygget generelt, ble imidlertid et slikt anlegg vurdert å ikke være hensiktsmessig.
I byggets bæresystemer, fasader/tak og innvendige
brannvegger benyttes det utelukkende prefabrikkerte
materialer. Bygget er «demonterbart» og er i prinsippet
oppført som et "byggesett". Teoretisk kan alle materialer benyttes på nytt: Stål, takplater, fasadeelementer,
porter, hulldekker og Xella vegger.

Eksempler på arbeid med
bærekraft i prosjekter 2020
Nytt lager og logistikkbygg på Vestby
Prosjektet er planlagt og gjennomføres i tråd med selskapets mål for minimering av miljøbelastninger.
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Øvre Vollgate 13 – Rehabilitering og
påbygg i Kvadraturen.

bygget kan leve lenge uten større utskiftninger eller
ombygginger ved endringer i leietakeres behov.

Bygget ble tegnet av arkitekt Odd Nansen og sto ferdig
i 1939 som et trykkeribygg. Bygget er på 7 etasjer og 2
underetasjer, til sammen ca. 5 400 kvm. I rehabiliteringen vil det bli bygget på en etasje og arealet økes til
7 300 kvm.

Tema energi
I 2020 ble det gjennom ansettelser og videreutdanning gjennomført en oppgradering av
kompetansen for teknisk forvaltning og drift
i Anthon B Nilsen Eiendom. Et av de første
prosjektene som ble igangsatt som følge av
denne oppgraderingen, var en omfattende
kartlegging av kvaliteten på energistyring i
de kontorbyggene selskapet forvalter i Oslo.

Prosjektet er planlagt over lang tid med stor vekt på
bærekraft. Oppgaven er å ta vare på viktige antikvariske verdier i kombinasjon med å skape et attraktivt
kontorbygg for fremtiden.
Det ble tidlig besluttet at prosjektet skulle tilfredsstille
BREEAM NOR, very good eller bedre. Det er også
planlagt for et prosjekt som tilfredsstiller kravet til
energimerke A, dvs. et energiforbruk på mindre enn 90
kWh/kvm, som er vesentlig bedre enn myndighetenes
minimumskrav.

Ambisjonen med prosjektet er å finne muligheter,
og utvikle tiltak, som kan bidra til en betydelig
reduksjon av energiforbruket i selskapets
eiendommer. Basert på denne kartleggingen, er
det laget handlingsplaner for å redusere energiforbruket – og følgelig driftskostnadene –
i eiendommene i Anthon B Nilsen Eiendoms
portefølje.

For oppvarming installeres en varmepumpe koblet opp
mot en el-kjele for å håndtere spesielt kalde perioder.
Som spisslast benyttes fjernvarme. I hovedsak vil alle
arealer oppvarmes med vannbåren varme.

Det viktigste tiltaket i disse planene er en solid
oppgradering av de installerte anleggene for
sentral driftsovervåking (SD-anlegg).

Hovedfasader skal endres for å oppnå bedre isolasjons
evne og tetthet, men aluminiumsfasaden forsøkes
rehabilitert for gjenbruk eller alternativt resirkulasjon.

For hele eiendomsporteføljen i Anthon B Nilsen
Eiendom ble energiforbruket redusert med drøye
20 prosent fra 2019 til 2020. Dette er et resultat
av fokus på styring og kontroll. Reduksjonen er
også et resultat av redusert bruk av arealer grunnet Covid-19 pandemien, men denne effekten er
vanskelig å kvantifisere.

Viktige vernede kvaliteter i bygget beholdes/tilbakeføres. Prosjektet planlegges med god generalitet
og høy fleksibilitet for fremtiden samt med høye krav
til bestandige og miljøriktige materialer. Det benyttes
materialer og løsninger i et konsept som skal sikre at
12
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ÅRSBERETNING 2020
Anthon B Nilsen Eiendom AS
I utvikling av eiendommer legger selskapet vekt på å
følge en helhetlig tanke som ivaretar mange interesser
og hensyn. Slik strategisk 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 forvaltningen er det særlig to forhold som vektlegges:
Leietakertilfredshet og ressurseffektivitet. For å bidra
til leietakertilfredshet 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.
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.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

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 utvikling
sprosessen – fra start til ferdig bygg.

Anthon B Nilsen Eiendom har frem til høsten 2020
vært en del av Anthon B Nilsen-konsernet. I løpet av
høsten 2020 ble det gjennomført en restrukturering
av Anthon B Nilsens investeringer og eierskap, som
har medført at Anthon B Nilsen Eiendom ikke lenger
inngår i konsern med Anthon B Nilsen. Årsregnskapet
for 2020 inkluderer derfor for første gang konsern
regnskap, siden selskapet ved utgangen av året er øverste konsernspiss for underliggende datterselskaper.
Etter restruktureringen er selskapet eid med 50% av
Anthon B Nilsen AS og 50% av det svenske, børsnoterte eiendomsselskapet Fastighets AB Balder (gjennom
deres norske selskap Balder Fastigheter Norge AS).

Virksomhetens portefølje består i det alt vesentlige av
næringseiendommer i ulike utviklingsfaser. Totalt har
virksomheten cirka 325 000 kvadratmeter næringseiendom under forvaltning og utvikling i hel- og deleide
selskaper. Anthon B Nilsen Eiendoms eierandel av
disse arealene utgjør rundt 220 000 kvadratmeter.

Restruktureringen omfattet dessuten en kapitalutvidelse i Anthon B Nilsen Eiendom AS, der porteføljens største eiendom, Rådhusgata 27 ble tilført som
tingsinnskudd, med tilhørende gjeld. Inntekter og
kostnader fra denne eiendommen er konsolidert fra og
med desember 2020.

Erik Selin

VIRKSOMHET
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Mens store deler av næringslivet og samfunnet var
preget av covid 19-pandemien gjennom 2020, var
konsekvensene for Anthon B Nilsen Eiendom relativt
begrenset. En marginal andel av porteføljen er leid ut
til de hardest rammede bransjene som for eksempel
serverings-bransjen. 2020 ble derfor et tilfredsstillende
år for Anthon B Nilsen Eiendom, til tross for pan
demien. Ledigheten i eiendomsporteføljen var marginal, og utviklingsprosjektene har gått som planlagt både
når det gjelder fremdrift og økonomi. Det ble i løpet
av 2020 gjennomført ett eiendomssalg – som ga et
positivt bidrag til årets resultat. Dette var en logistikk
eiendom i Vestby, der det er et bygg under oppføring
for leietaker Optimera. Bygget skal ferdigstilles høsten
2021.

ANTHON B NILSEN EIENDOM

KAPITALFORHOLD OG FINANSIELL RISIKO
Konsernets totalbalanse var NOK 2 570,4 millioner
pr 31. desember 2020, mot NOK 1 048,1 millioner
ved utgangen av foregående år. Egenkapitalen pr. 31.
desember 2020 var NOK 796,9 millioner, tilsvarende
31 % av bokført totalkapital.
Konsernet har gjeld til kredittinstitusjoner på totalt
NOK 1 544,4 millioner ved utgangen av 2020. Vektet
løpetid på lånene er ca. 4 år. Drøyt 50% av gjelden er
sikret med fast rente, og den gjennomsnittlige rentebindingstiden på inngåtte sikringer er ca 7,4 år.
Markedsrisikoen relaterer seg til utleiegrad og
leietakernes evne til å oppfylle sine forpliktelser, samt
markedets etterspørsel etter nye utviklingsprosjekter.
Selskapets oppfatning er at leietakerporteføljen er god,
og at kredittrisikoen er lav. Ledigheten i eiendomsmassen er lav, under 1 %.

Det ble i løpet av høsten investert i tre nye utviklings
prosjekter. Ett av disse var en kontoreiendom i Fornebu
veien 42-48, på til sammen 6 000 kvadratmeter. Videre
ble det sammen med Front Real Estate AS og Coop
Eiendom AS ervervet en næringseiendom på ca. 50
mål, med 31 500 kvadratmeter bygningsmasse på
Strømsø i Drammen. Den tredje investeringen var kjøp
av en 25% eierandel i en tomt på Gardermoen.

PERSONAL, ARBEIDSMILJØ
OG LIKESTILLING
Virksomheten er basert på klart definerte kjerneverdier,
som danner grunnlag for utvikling av positive holdninger og godt arbeidsmiljø. Det er en bevisst holdning
til HMS i virksomheten.

Det er i løpet av første kvartal 2021 inngått avtale med
OBOS Nye Hjem om at Anthon B Nilsen Eiendom
går inn som medinvestor med 50% i kjøpet av Økern
Torgvei 13 i Oslo.

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2020 var 13. Arbeids
miljøet anses som godt, og sykefraværet er generelt
lavt. I 2020 utgjorde det samlede sykefraværet 5,4 %
som var høyere enn normalt på grunn av en langtids
sykemelding. Sykefraværet var på 2,7% korrigert for
dette langtids fraværet. Det er ikke registrert ulykker
eller skader.

Konsernets leieinntekter i 2020 var på samme nivå
som i 2019, og utgjorde NOK 58,4 millioner. Gevinster ved eiendomssalg utgjorde NOK 34 millioner,
mot NOK 243,7 millioner i 2019. Driftskostnadene
utgjorde NOK 52,7 millioner, hvilket ga et driftsresultat på NOK 49 millioner, mot NOK 254,4 millioner
i 2019. Netto finansposter utgjorde minus NOK 25,3
millioner, mot minus NOK 21,6 millioner året før, og
årsresultatet ble på NOK 25,9 millioner, mot NOK
235,4 millioner i 2019.

Selskapets grunnleggende policy er å praktisere likestilling mellom kvinner og menn ved ansettelser og
ved valg av tillitspersoner. Ledelsen består pr. i dag av
1 kvinne og 4 menn, mens selskapets styre består av 2
menn.

Morselskapet hadde driftsinntekter på NOK 13,2
millioner i 2020, mot NOK 12,6 millioner i 2019.
Årsresultatet utgjorde NOK 20,3 millioner, og inklu
derte gevinster med NOK 31,1 millioner. Til sammenligning var årsresultatet i 2019 på NOK 224,3 milli
oner, inkludert gevinster med NOK 227 millioner.
Endringen i resultat fra 2019 til 2020 skyldes med
andre ord gevinstene ved eiendomssalg – både for
konsernet og morselskapet.

Selskapet vektlegger en inkluderende kultur der det er
den enkelte medarbeiders rolle, kompetanse, erfarings
nivå, innsats som er i fokus, uavhengig av kjønn,
etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller livssyn.
Det er selskapets målsetting å være en arbeidsplass der
det råder likestilling mellom kvinner og menn.
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 samfunnsansvar.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av
selskapets 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.
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mobilitet blant arbeidstakere i byggebransjen, vil ha for
utviklingsprosjekter. Det kan konstateres at disse forholdene ikke har slått negativt ut for pågående prosjekter i Anthon B Nilsen Eiendom, og det forventes heller
ikke negative utslag av betydning for disse prosjektene
i 2021.

Selskapet er medlem av Norsk Eiendom og Grønn
Byggallianse. 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.

Transaksjonsmarkedet for næringseiendom forventes å
bli sterkt også i 2021. Det er forventninger om fortsatt
lavt rentenivå, og stor investeringsvillighet i eiendom.

Anthon B Nilsen Eiendom stiller egne krav til hvordan
bærekraft skal være en integrert del av både eiendoms
utvikling og -forvaltning. Dette dreier seg blant annet
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
Innenfor alle disse områdene skal det stilles detaljerte
krav til vurdering av muligheter og til valg av løsninger
som minimerer mulig negative effekter, eller maksi
merer mulige positive effekter, på omgivelsene. Disse
kravene skal bygge på eiendomsbransjens egne standarder, men i størst mulig grad søke etter muligheter
til å overgå minimumskrav. For alle prosjekter blir det
utarbeidet miljømål og en systematikk for rapportering
på måloppnåelse.

Anthon B Nilsen Eiendom har med sin nye eiersammensetning gått finansielt styrket inn i 2021, og er
godt rustet for vekst og videre positiv utvikling.

Oslo, 7. mai 2021

Erik Selin
Styrets leder

DISPONERING AV RESULTAT
Morselskapets årsresultat på NOK 20 345 038 foreslås
disponert som følger:
Avsatt utbytte			

NOK

25 000 000

Overført fra annen egenkapital

NOK

-4 654 962

Totalt				

NOK

20 345 038

ANTHON B NILSEN EIENDOM

UTSIKTER
Covid 19-pandemien har påvirket norsk økonomi
kraftig. Det forventes at dette snur når vaksinering og
nedtrapping av smitteverntiltak gjør at samfunnet kan
åpne igjen, og at veksten vil ta seg opp i andre halvår.
Pandemiens påvirkning på markedet for kontoreiendom i Oslo sentrum har vært begrenset, og det
forventes fortsatt lav ledighet og en positiv leiepris
utvikling i dette segmentet. Selskapets portefølje av
kontoreiendommer er robust.
Gjennom pandemien har det hersket noe usikkerhet
knyttet til hvilken effekt et strengt regime for smitte
vernsarbeid på byggeplasser, for materialflyt og for
15
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ANTHON B NILSEN EIENDOM AS
RESULTATREGNSKAP

Morselskap
2020

Konsern

2019

Note

2020

2019

Driftsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Salgsgevinster

58 402 229
9 197 163
34 047 860

58 322 635
7 838 665
243 713 661

101 647 252

309 874 961

18 702 599
14 032 672
19 917 604

22 660 529
14 518 490
18 278 112

61 400
13 169 084

12 572 422

13 230 484

12 572 422

Sum driftsinntekter

18 523 495
125 828
15 371 043

22 533 982
120 169
12 614 018

Driftskostnader
Personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader

34 020 367

35 268 169

Sum driftskostnader

52 652 875

55 457 131

-20 789 883

-22 695 747

Driftsresultat

48 994 377

254 417 830

23 159 604
549 120
6 071 349
693 655
31 112 891
-9 293 364
-10 800 000
-475 149

17 689 301
470 400
7 264 887
1 001 574
227 010 956
-7 368 434

1 020 040

347 639

847 206

1 544 543

-23 967 060

-22 263 378

-3 205 636

-1 182 954

41 018 105

246 068 684

Netto finansinntekter og finanskostnader

-25 305 450

-21 554 150

20 228 223

223 372 937

Ordinært resultat før skatt

23 688 927

232 863 680

116 815

882 778

2 256 974

2 512 460

20 345 038

224 255 715

Årsresultat

25 945 901

235 376 140

25 000 000
-4 654 962

10 005 000
214 250 715

Utbytte
Overført annen egenkapital

Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap
Inntekt på investering i tilknyttede selskap
Renteinntekter fra datterselskap
Andre renteinntekter
Gevinst ved salg av aksjer
Rentekostnader
Nedskrivning av finansielle eiendeler
Andre finanskostnader

Skattekostnad på ordinært resultat

16

3
4
3

6
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ANTHON B NILSEN EIENDOM AS
BALANSE PR. 31.12.

Morselskap
2020

Konsern

2019

EIENDELER

302 052
367 288

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre
Prosjekter under utførelse

246 547

669 340

Sum varige driftsmidler

1 019 130 041
260 256 340
136 641 775
9 699 670
206 467

512 488 386
140 252 965
49 891 775
9 237 781
201 700

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap
Lån til datterselskap
Investering i tilknyttede selskap
Lån til tilknyttede selskap
Andre langsiktige fordringer

1 425 934 292

712 072 607

Sum finansielle anleggsmidler

1 426 180 839

712 741 947

Sum anleggsmidler

246 547

836 276
23 245 870
943 013

770 702
19 718 183
8 489 784

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer på konsernselskap
Andre kortsiktige fordringer

25 025 159

28 978 669

Sum fordringer

66 148 728

114 885 426

Bankinnkudd

91 173 887

143 864 095

Sum omløpsmidler

1 517 354 725

856 606 042

SUM EIENDELER

Note

2020

4,12

2 173 374 846
9 389 028
97 896 167

712 885 778
8 342 256
89 828 223

2 280 660 041

811 056 258

134 527 017
9 699 670
6 504 000

47 306 097
9 237 781
6 005 998

150 730 687

62 549 876

2 431 390 728

873 606 134

870 104

610 982

18 816 200

10 736 331

19 686 304

11 347 313

119 363 675

163 108 692

139 049 979

174 456 005

2 570 440 707

1 048 062 139

4
4

5
7
6
6
7

7
7
7
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ANTHON B NILSEN EIENDOM AS
BALANSE PR. 31.12.

Morselskap
2020

Konsern

2019

EGENKAPITAL OG GJELD

875 400
502 117 090
19 786 346

575 000
61 001 280
19 786 346

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Annen innskutt egenkapital

522 778 836

81 362 626

485 663 977

Note

2020

2019

875 400
502 117 090
19 786 347

575 000
61 001 280
19 786 347

Sum innskutt egenkapital

522 778 836

81 362 627

490 318 939

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

274 135 196

273 189 295

485 663 977

490 318 939

Sum opptjent egenkapital

274 135 196

273 189 295

1 008 442 812

571 681 565

Sum egenkapital

10

796 914 033

354 551 922

9

66 350 427

6 243 631

66 350 427

6 243 631

1 544 410 000
2 720 704

569 570 000
80 332 691
2 248 377

1 547 130 704

652 151 068

13 665 847
2 713 661
25 000 000
100 076 712
18 589 323

3 600 609
1 332 820
10 005 000
20 177 089

160 045 543

35 115 518

1 317 079

1 433 894

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt

1 317 079

1 433 894

Sum avsetning for forpliktelser

371 400 000
1 597 266

178 200 000
81 914 142

Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Langsiktig gjeld til konsernselskap
Annen langsiktig gjeld

8

12
2

372 997 266

260 114 142

Sum langsiktig gjeld

889 076
1 540 564
25 000 000
100 076 712
7 091 215

876 286
1 462 202
10 005 000
11 032 953

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Kortsiktig gjeld til aksjonær
Annen kortsiktig gjeld

134 597 568

23 376 441

Sum kortsiktig gjeld

508 911 913

284 924 477

Sum gjeld

1 773 526 674

693 510 217

1 517 354 725

856 606 042

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 570 440 707

1 048 062 139

2

Oslo, 7. mai 2021
________________________
Erik Selin

________________________
Peder Chr. Løvenskiold

Styreleder

Styremedlem/adm.direktør
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Morselskap
2020

Konsern

2019

20 228 223

223 372 938

-31 112 891
-23 159 604
-549 120
125 828
10 800 000
-65 574
12 790
4 595 036

-226 771 664
-17 689 301
-470 000
120 169

-19 125 312

-70 322
60 114 583
-191 777 137
-120 003 375
-461 889
19 718 183
-86 266
-232 566 222

233 000 000
-39 800 000
-80 316 876
100 076 712
-10 005 000

-94 340
153 773
6 988 448

2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatter
Gevinst/tap ved salg av aksjer
Inntekt på investering i datterselskap
Inntekt på investering i tilknyttet selskap
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning av aksjer
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter

-14 389 977 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-367 288
265 181 917
-156 400 300
9 090 086
-126 956 362
100 850
-439 894
20 304 364
-8 931 789

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler
Innbetaling på langsiktig fordring konsern
Utbetaling av langsiktig fordring konsern
Innbetaling på langsiktig fordring tilknyttet selskap
Utbetaling av langsiktig fordring tilknyttet selskap
Innbetalt utbytte fra datter- og tilknyttet selskap
Endring mellomregning konsern

1 581 584 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
135 000 000 Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld
-65 500 000 Nedbetaling av langsiktig gjeld
Nedbetaling av langsiktig gjeld til aksjonær
Innbetaling ved opptak kortsiktig gjeld til aksjonær
-10 005 000 Utbetaling av utbytte

23 688 927

2019

-34 047 860

232 863 680
-160 340
-243 713 661

-1 020 040
14 032 672

-347 639
14 518 490

-259 122
10 065 238
757 669

-547 997
-38 759
8 153 949

13 217 484

10 727 723

-176 940 218
112 061 465
-86 750 000

-265 879 556
265 421 209
-21 088 023

-461 889
549 120

-439 894
470 400

-151 541 522

-21 515 864

233 000 000
-148 160 000
-80 332 691
100 076 712
-10 005 000

69 500 000
-9 360 000

-10 005 000

202 954 836

59 495 000 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

94 579 021

50 135 000

-48 736 698

46 686 607 Netto endring i kontanter og bankinnskudd

-43 745 017

39 346 859

114 885 426

68 198 819 Kontanter og bankinnskudd 01.01.

163 108 692

123 761 833

66 148 728

114 885 426 Kontanter og bankinnskudd 31.12.

119 363 675

163 108 692
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Konsolidering
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.
Det innebærer at anskaffelseskost for aksjene sammenholdes med datterselskapenes egenkapital på kjøpstidspunktet.
Differansen, hensyntatt forskjell mellom regnskapsført utsatt skatt i datterselskapet og verdi av utsatt skatt reflektert
i transaksjonsprisen, tilordnes regnskapsført verdi av eiendommene i konsernregnskapet. Avskrivning skjer i
samsvar med ordinære avskrivningsprinsipper.
Forskjellen mellom regnskapsført utsatt skatt i datterselskapet, og utsatt skatt reflektert i anskaffelseskost, resultatføres over tid som endring i utsatt skatt.
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.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som 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.
Inntekter
Leieinntektene resultatføres i takt med opptjeningen.
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.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger. Ordinære
avskrivninger er er beregnet lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid med utgangspunkt i
historisk kostpris.
Byggelånsrenter
Renter knyttet til finansiering av byggeprosjekter aktiveres i regnskapet.
Rentederivater
Rentesikringsinstrumenter periodiseres på samme måte som renter på gjeld.
Urealisert gevinst eller tap knyttet til rentesikringsinstrumenter regnskapsføres ikke.
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Investering i datterselskap, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap
Investeringer i datterselskap, felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap er i morselskapet bokført etter
kostmetoden. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalforhøyelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap.
Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital
etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost.
Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.
I konsernregnskapet regnskapsføres felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden.
Skatt
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/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier ved ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert
netto i balansen.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likviditetsplasseringer.
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Note 2 Konsernforhold
Anthon B Nilsen Eiendom AS var frem til 2020 kontrollert av og konsolidert i Anthon B Nilsen AS, og har
derfor ikke avlagt offisielt konsernregnskap tidligere år. I forbindelse med eierendring og reduksjon av
Anthon B Nilsen AS sin eierandel er dette konsernforholdet oppløst, og Anthon B Nilsen Eiendom AS er
konsernspiss ved utgangen av 2020.
Inntekter
Morselskapet har inntekter fra selskap i samme konsern på til sammen NOK 9 588 793.
Fordringer
Lån til selskap i samme konsern og kortsiktige fordringer på konsernselskaper er spesifisert på egne linjer i balansen.
Lån forfaller etter nærmere avtale, og har rentesats 3,1 % - 7 %.
Gjeld
Anthon B Nilsen Eiendom AS hadde i 2019 gjeld til det tidligere morselskapet, Anthon B Nilsen AS, presentert
som langsiktig gjeld til konsernselskap. Lånet er innfridd i 2020.
Anthon B Nilsen AS har ved utgangen av 2020 ytet en kortsiktig finansiering, presentert som kortsiktig gjeld til
aksjonær.

Note 3 Personalkostnader og godtgjørelser
Personalkostnader
Morselskap
2020
2019
14 779 497
18 006 892
2 100 089
2 658 746
741 695
746 241
902 215
1 122 102
18 523 495
13

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre personalkostnader

22 533 982 Sum personalkostnader
13 Antall årsverk

Konsern
2020
2019
14 931 950
18 113 168
2 122 248
2 674 184
744 964
749 444
903 437
1 123 733
18 702 599

22 660 529

13

13

Ytelser til ledende ansatte
Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til daglig leder eller honorar til styret. Daglig leder var i 2020 ansatt i
Anthon B Nilsen AS.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, aksjeeiere eller nærstående.
Obligatorisk tjenestepensjon
Anthon B Nilsen Eiendom AS har oppfylt kravene til obligatorisk tjenestepensjon gjennom en forsikringsavtale
inngått med Storebrand Livsforsikring AS. Dette er en innskuddsbasert ordning som omfattet 13 ansatte ved
utgangen av året. Den årlige innbetalingen tilsvarer kostnaden.
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Godtgjørelse til revisor
Morselskap
2020
2019
105 570
95 880 Honorar til revisor for revisjon
35 066
82 800 Honorar til revisor for annen bistand
26 116
15 000 Andre attestasjonstjenester
166 752

Konsern
2020
2019
473 554
349 347
261 662
309 241
26 116
15 000

193 680 Sum

761 332

673 588

Beløpene inkluderer andel av merverdiavgift som ikke er fradragsberettiget.

Note 4 Driftsmidler
Morselskap
Driftsløsøre
2 325 002
70 322

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang i år
Utrangering/salg
Anskaffelseskost 31.12.

2 395 324

Akkumulerte avskrivninger 01.01.
Årets ordinære avskrivninger
Avgang i året
Akkumulerte avskrivninger 31.12.

2 022 949
125 828
2 148 777

Bokført verdi pr. 31.12.

246 547

Avskrivningsplan

3 - 5 år

Konsern

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang i år
Utrangering/salg
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger 01.01.
Årets ordinære avskrivninger
Avgang i året
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Bokført verdi pr. 31.12.
Avskrivningsplan

Tomter og
bygninger
785 789 878
1 527 118 358
-54 024 738
2 258 883 498

Driftsløsøre
17 476 329
2 631 141
20 107 470

Prosjekter
89 828 163
37 459 481
-29 391 477
97 896 167

Sum
893 094 370
1 567 208 980
-83 416 215
2 376 887 135

72 904 102
12 604 550

9 350 990
1 367 452

85 508 652

10 718 442

0

96 227 094

2 173 374 846

9 389 028

97 896 167

2 280 660 041

50 - 100 år

3 - 5 år
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Note 5 Investering i datterselskap
Eierandel/
stemmeandel
Datterselskaper eiet av Anthon B Nilsen Eiendom AS
Øvre Vollgt 9 AS
Løvenskioldsgate 1 Holding AS
Toveien 41 AS
Lahaugmoen Holding AS
Hurum Brygge Holding AS
Anthon B Nilsen Eiendom Drift AS
Enebakkveien 135 AS
Øvre Vollgt 13 AS
Berghagan Nord Eiendom AS
Rådhusgata 27 AS
FBV 42-44 AS
FBV 46-48 AS

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Forretningskontor
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Bokført verdi
31.12.
53 231 597
1 795 136
42 431 046
202 503 239
76 561 452
125 000
62 297 010
30 030 000
3 712 214
441 416 210
52 513 568
52 513 568
1 019 130 041

Datterselskaper eiet av Lahaugmoen Holding AS
Lahaugmoen AS
Lahaugmoen Infrastruktur AS

100 %
100 %

Oslo
Oslo

Datterselskaper eiet av Hurum Brygge Holding AS
Hurum Brygge AS

100 %

Oslo

Endringer i konsernsammensetningen i 2020
Ved inngangen til året inngikk Vestby Bli 5 AS i konsernet. Dette selskapet er fisjonert i løpet av 2020, hvorav det
overdragende selskapet er solgt, mens Toveien 41 AS ble etablert som overtakende selskap og inngår i konsernet
pr. 31.12.20.
FBV 42-44 AS og FBV 46-48 AS ble ervervet og er konsolidert fra og med 21.12.2020.
Rådhusgata 27 AS inngår i konsernet fra og med 04.12.2020. Aksjene i selskapet ble ervervet som vederlag
ved kapitalutvidelse (tingsinnskudd).

Note 6 Investering i felles kontrollert virksomhet og tilknyttede selskap
Morselskap

Bogstadveien 54 AS
Fortius Prosjekt AS
Berget Eiendomsutvikling AS
Tordenskiolds Gate 5 AS
Oslo ABC Invest AS
Strømsø Utvikling AS

Eierandel/
Anskaffelses- Bokført verdi
kost
01.01.
stemmeandel
48 %
19 793 752
19 793 752
45 %
225 000
225 000
50 %
8 785 000
8 785 000
50 %
21 088 023
21 088 023
25 %
11 000 000
33,67 %
75 750 000
136 641 775
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49 891 775

Tilgang/
avgang

Bokført verdi
31.12.
19 793 752
225 000
8 785 000
21 088 023
11 000 000
11 000 000
75 750 000
75 750 000

86 750 000

136 641 775
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Konsern

Bogstadveien 54 AS
Fortius Prosjekt AS
Berget Eiendomsutvikling AS
Tordenskiolds Gate 5 AS
Oslo ABC Invest AS
Strømsø Utvikling AS

Eierandel/
Bokført verdi
stemmeandel
01.01.
48 %
16 958 976
45 %
268 227
50 %
8 882 139
50 %
21 196 754
25 %
33,67 %
47 306 097

Tilgang/
avgang/
Årets resultat- Bokført verdi
utbytte
andel
31.12.
-549 120
549 148
16 959 004
268 227
405 310
9 287 449
65 582
21 262 336
11 000 000
11 000 000
75 750 000
75 750 000
86 200 880

1 020 040

134 527 017

Det er gitt lån til Berget Eiendomsutvikling AS på NOK 9 699 670 pr. 31.12.2020 (NOK 9 237 781 pr. 31.12.2019)
Eierandelen i Oslo ABC Invest AS ble ervervet 16.11.2020.
Eierandelen i Strømsø Utvikling AS ble ervervet 17.12.2020.

Note 7 Fordringer
Fordringer på selskap i samme konsern og tilknyttede selskap er spesifisert på egne linjer i balansen.
Alle langsiktige fordringer på selskap i samme konsern og tilknyttede selskap har forfall senere enn ett år etter
regnskapsårets slutt.
Av andre langsiktige fordringer i konsernregnskapet har NOK 4 022 133 (2019: NOK 4 749 978) forfall senere enn
ett år etter regnskapsårets slutt.
Alle fordringer er oppført til pålydende.

Note 8 Antall aksjer og aksjeeiere
Selskapets aksjekapital er pr 31.12.2020 på NOK 875 400 fordelt på 8 754 aksjer pålydende NOK 100.
Selskapet har kun en aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.
Selskapets aksjonærer
Anthon B Nilsen AS
Balder Fastigheter Norge AS
Sum
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4 377
4 377

Eierandel
50 %
50 %

8 754

100 %
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Note 9 Skatt
Årets skattegrunnlag

Morselskap
2020
2019
20 228 223
223 372 938
2 028 882
-549 120
-470 400
-31 112 891
-227 010 956
10 800 000
0
100 449
94 640
1 819 237
2 142 163
-1 285 898
-157 267

Ordinært resultat før skatt
Mottatt konsernbidrag
Mottatt utbytte
Gevinst ved salg av aksjer
Nedskrivning av finansielle eiendeler
Andre permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Anvendelse av fremførbart underskudd
Skattepliktig inntekt

0

Årets skattekostnad
Morselskap
2020
2019

0

Konsern
2020

116 815

Betalbar skatt
436 424 Endring i utsatt skatt
446 354 Skatt på mottatt konsernbidrag

2 256 974

2019
48 967
2 463 493

116 815

882 778 Skattekostnad ordinært resultat

2 256 974

2 512 460

Betalbar skatt i balansen
Morselskap
2020
2019

Konsern
2020

2019

Betalbar skatt på årets resultat
0

0 Sum betalbar skatt i balansen

Midlertidige forskjeller og utsatt skatt
Morselskap
2020
2019
Midlertidige forskjeller
-199 608
-215 432 Varige driftsmidler
7 644 247
9 555 308 Gevinst og tapskonto
-76 000 Andre forskjeller
7 444 639
16 474
-1 474 389

9 263 876 Sum midlertidige forskjeller
14 112 Inntektsført utbytte
-2 760 287 Underskudd til fremføring

5 986 724

6 517 701 Grunnlag for beregning av utsatt skatt

1 317 079

1 433 894 Utsatt skatt (22% )
Forskjell mellom utsatt skatt til nominell verdi og
virkelig verdi knyttet til merverdier ved oppkjøp

1 317 079

1 433 894 Utsatt skatt i balansen
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0

0

Konsern
2020

2019

1 378 543 763
14 799 922
1 158 473

183 839 315
21 182 827
1 899 693

1 394 502 158

206 921 835

16 474
-131 594 566

14 112
-106 723 751

1 262 924 066

100 212 196

277 843 295

22 046 683

(211 492 867)

(15 803 052)

66 350 427

6 243 631
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Note 10 Egenkapital
Morselskap
Aksjekapital
575 000
300 400

Egenkapital 01.01.
Kapitalutvidelse
Årets resultat
Utbytte
Egenkapital 31.12.

Overkurs
61 001 280
441 115 810

875 400

502 117 090

Aksjekapital
575 000
300 400

Overkurs
61 001 280
441 115 810

Konsern
Egenkapital 01.01.
Kapitalutvidelse
Årets resultat
Utbytte
Egenkapital 31.12.

875 400

502 117 090

Annen innsk.
egenkapital
19 786 346

Annen
egenkapital
490 318 939
20 345 038
-25 000 000

Sum
571 681 565
441 416 210
20 345 038
-25 000 000

19 786 346

485 663 977

1 008 442 813

Annen innsk.
egenkapital
19 786 347

Annen
egenkapital
273 189 295

19 786 347

25 945 901
-25 000 000

Sum
354 551 922
441 416 210
25 945 901
-25 000 000

274 135 196

796 914 033

Note 11 Bundne bankinnskudd
Morselskap
2020
2019
744 157

Konsern
2020

702 807 Bundne bankinnskudd/skattetrekkmidler
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Note 12 Gjeld, garantier og sikkerhetsstillelser
Morselskap
2020
2019
371 400 000
1 409 082

Konsern
2020

Bokført gjeld som er sikret ved pant
178 200 000 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
806 908 Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner og renter

2019

1 544 410 000
4 913 762

569 570 000
543 110

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

2 073 889 438

708 725 524

Sum

2 073 889 438

708 725 524

Som sikkerhet for NOK 41 400 000 av morselskapets gjeld er det stilt andre prioritets pant i eiendommen til
datterselskapet Lahaugmoen AS.
Som sikkerhet for NOK 45 000 000 av morselskapets gjeld er det stilt første prioritets pant i eiendommen til
datterselskapet Enebakkveien 135 AS.
Som sikkerhet for NOK 158 000 000 av morselskapets gjeld er det stilt første prioritets pant i eiendommene til
datterselskapene Rådhusgata 27 AS og Øvre Vollgt. 9 AS.
Som sikkerhet for NOK 75 000 000 av morselskapets gjeld er det stilt første prioritets pant i eiendommene til
datterselskapene FBV 42-44 AS og FBV 46-48 AS.
Selskapet har stilt selvskyldnerkausjon begrenset oppad til NOK 36 000 000 for datterselskapet Lahaugmoen AS
sin gjeld til kredittinstitusjoner. Pr 31.12.2020 utgjorde gjelden NOK 184 401 913 inklusiv påløpne renter.
Selskapet har stilt selvskyldnerkausjon begrenset oppad til NOK 67 050 375 for datterselskapet
Øvre Vollgt 13 AS sin gjeld til kredittinstitusjoner. Pr 31.12.2020 utgjorde gjelden NOK 99 219 267 inklusiv
påløpne renter.
Selskapet har ingen gjeld med forfall senere enn 5 år etter balansedagen.
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Til generalforsamlingen i Anthon B Nilsen Eiendom AS

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Anthon B Nilsen Eiendom AS' årsregnskap som viser et overskudd i
selskapsregnskapet på kr 20 345 038 og et overskudd i konsernregnskapet på kr 25 945 901.
Årsregnskapet består av:
•

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, 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 2020, 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 Eiendom AS per 31. desember 2020 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 Eiendom AS per 31. desember 2020 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.
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Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
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.
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Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke
fortsetter driften.
•

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, 7. mai 2021
KPMG AS

Monica Hansen
Statsautorisert revisor
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