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Selskap et Anthon B Nilsen,   som ble etablert i 1879, har i dag to  hoved satsings-
områder:  Utvikling  og drift av private skoler i Norge og Sverige samt utvikling og 
forvaltning  av eiendom i Østlandsområdet.  I tillegg er selskapet  involvert i handels-
virksomhet  med  retur papir og trematerialer.

Selskapet bygger sin virksomhet på et sett av tydelige kjerneverdier. Alt som gjøres 
skal preges av skapertrang, langsiktighet, grundighet og redelighet. Dette er verdier  
som har vært sentrale   i selskap et gjennom hele dets historie.  Historien er også gjen - 
kjennelig i femkanten i dagens logo. Den likesidede fem kanten er det originale tømmer- 
merket som grunnleggeren Anthon B Nilsen regi s trerte for sin første virk som het i 1884.

Anthon B Nilsen AS er 50 prosent eid av private aksjonærer og 50 prosent av en ideell 
stiftelse med et humanitært formål. 
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EIENdOm

rets rapport henter sin grafiske 
inspirasjon fra samferdsels - 
sekt orens fremstilling av linje-

nett og forbindelser. Også vår virksomhet 
består av flere linjer av virksomheter, 
knyttet sammen i en helhet. De er ikke 
alle like, og jobber langs ulike linjer 
i  forskjellige markeder og industrier. 
Derfor er vi opptatt av en desentralisert 
ledelses modell der hver virksomhet kjører 
sin egen linje – billedlig sagt – men vi er 
også opptatt av at de tilhører en helhet 
som preges av et sett av vel definerte 
kjerneverdier med røtter i virksomhetens 
historie.

I 2012 tok vi et par solide steg fremover 
– ikke minst når det gjaldt driftsinntekter, 
men vi tok dessverre et skritt tilbake når 
det gjaldt lønnsomhet.

Vår Utdanningsvirksomhet nådde et 
omsetningsnivå (på årsbasis) på 950 
millioner kroner. Dette innebærer at vi 
gjennom de siste 12 årene har vokst fra 
en årsomsetning på 12 millioner kroner til 
nærmere en milliard. Veksten har vært   

en blanding av organisk vekst og vekst 
gjennom oppkjøp. I 2012 kjøpte vi tre 
virksomheter med en årsomsetning på til 
sammen rundt 250 millioner kroner og 
sterke posisjoner i sine markeder. Totalt 
har utdanningsvirksomheten nå et meget 
solid fundament av merkevarer som vil 
kunne utvikle seg videre i et marked i 
vekst.

Innen Eiendom kunne vi glede oss over 
fullføringen av Anthon B Nilsen kvartal et  
– en totalrehabilitering og utvidelse av 
to bygårder i Oslo «Central Business 
District». Dette arbeidet har gitt disse 
bygningene kvaliteter som posisjonerer 
dem blant de ledende eiendommene i 
Oslos kontor marked. Vi startet også opp 
byggingen av  et stort nytt grossistlager 
for frukt og grønn saker for Interfrukt. 
En annen hygge lig hendelse i 2012 var 
at vi sammen med Aspelin Ramm vant 
Cityprisen (Eiendoms bransjens Oscar) for 
utviklingen av Vulkan-  området. I tillegg 
ble Westerdalsbygget, som vi oppførte på 
Vulkan i 2011, nominert til Statens Bygge-
skikkpris.

Resultatmessig var 2012 imidlertid ikke 
tilfredsstillende. Det skyldes at vi måtte 
ta et betydelig tap på avviklingen av en av 
våre enheter innen Utdanning, og vi hadde 
store kostnader knyttet til restrukturering 
av en annen enhet. Videre er  resultatet 
påvirket av at vi har gjennomført omfat  - 
 t ende ombygginger i eksisterende eien-
domsportefølje, noe som har medført 
midlertidig bortfall av leieinntekter.

I et tilbakeblikk var 2012 ikke tilfreds-
stillende resultatmessig, men vi styrket 
balansen og la et godt grunnlag for gode 
resultater i årene som kommer.

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør

Et sterkt  
linjenett
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esultatet for konsernet viste en 
negativ utvikling sammenlignet 
med året før. Dette skyldes  flere  

forhold. Resultatene i utdanningsvirksom- 
heten ble trukket ned av tap ved avvikling 
av det svenske datterselskapet 
 Scandinavian Safety Training Centre,  samt 
kostnader knyttet til restrukturering av 
NKI i Norge. Den underliggende driften i 
øvrige virksomheter innen Utdanning viste 
en bra utvikling. Konsernets eiendom i 
Rådhusgaten har vært under rehabilitering 
store deler av 2012, og vesentlig bortfall  
av leieinntekter som følge av dette har     
også påvirket konsernets resultat nega-
tivt. Eiendomsvirksomheten viste likevel 
en positiv  resultatutvikling.

Driftsresultat før avskrivninger for kon-
sernet var i 2012 på kr 124,9 millioner 
(2011: kr 126,3 millioner). Driftsresultatet 
beløp seg til kr 53,1 millioner (2011: kr 
75,8 millioner) og resultat før skatt ble 
et underskudd på kr 5,2 millioner (2011: 
overskudd på kr 30,9 millioner). Den bok-
førte egenkapitalen ved utgangen av 2012 
var på kr 369 millioner.

Eiendom
Markedet var, som ventet, relativt stabilt 
i 2012, og aktiviteten i eiendomsvirksom-
heten i Anthon B Nilsen-konsernet var 
høy.
 
•	En	omfattende	rehabilitering	og	utvikling		
 av Anthon B Nilsen kvartalet i Rådhus- 
 gaten 27/Øvre Vollgate 7 – der også  
 deler av konsernets virksomheter holder  

 til – ble sluttført høsten 2012. Arbeidet,  
 som startet i begynnelsen av 2011, om- 
 fattet både en gjennomgripende mod- 
 ern  isering av lokalene samt en utvidelse  
 av arealene med ca 10 prosent.  Ved inn - 
 gangen til 2013 var så godt som alle  
 arealene utleid på tilfredsstillende  
 vilkår. 
•	Høsten	2012	startet	byggingen	av	et	 
 nytt og avansert logistikkbygg på Ski  
 utenfor Oslo. Leietager er Interfrukt  
 AL, og det nye bygget vil bli en ny   
 distribusjonssentral for frukt og grønt i  
 hele Østlandsområdet. Bygget er på   
 20 000 kvm og vil innholde både tørr - 
 lager, kjølelager og fryselager. Tomten  
 på Ski har betydelige utvidelsesmulig - 
 heter, og selskapet har en løpende  
 dialog med andre aktører i dagligvare- 
 bransjen i den hensikt å inngå nye  
 kontrakter.

Leieinntektene, totalt sett,  lå i 2012 på 
samme nivå som 2011, kr 86,2 millioner.  
De totale driftsinntektene inkludert 
gevinst på salg av eiendom beløp seg til 
kr 126,1 millioner. Gevinsten på salg av 
eiendommen i Hans Burums vei bidro til 
at resultatet før skatt ble vesentlig bedre 
enn i 2011.

Utdanning
Anthon B Nilsen Utdanning viste igjen 
sterk inntektsvekst i 2012. Veksten var 
drevet av en tilfredsstillende inntekts-
utvikling i de etablerte skolene, samt en 
vesentlig ny omsetning i skoler kjøpt i 
løpet av 2012.

Anthon B Nilsen-konsernet oppnådde 
en god vekst i driftsinntektene både i 
eiendomsvirksomheten og i utdannings-
virksomheten i 2012. De konsoliderte 
driftsinntektene viser likevel en svak 
nedgang sammenlignet med 2011.  Dette 
skyldes at omsetningen i 2011 omfat tet 
vesentlige inntekt er fra selskapets 
virksomhet innen returpapir. Denne 
 virksomheten konsolideres ikke lenger.
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•	I	Norge	ble	Reaktorskolen	AS	kjøpt	fra		
 det internasjonale konsernet ISS. 
 Reaktor skolen er en betydelig leveran- 
 dør av yrkesrettede voksenopplærings - 
 tjenester og har en årsomsetning på  
 rundt kr 185 millioner.
•	I	Sverige	kjøpte	selskapet	aksjemajori-	
 teten i MedLearn AB, et selskap som  
 leverer grunnutdannelse, yrkesutdann - 
 else og videreutdannelse for helse-  
 sekt oren. Denne virksomheten har en  
 årsomsetning på rundt kr 60 millioner.
•	Det	ble	også	foretatt	en	rekke	grep	for	 
 å styrke og forenkle den administrative  
 strukturen for skolene. I Sverige ble det  
 etablert en ny områdeorganisasjon for  
 de svenske virksomhetene, under egen  
 ledelse. NKI, NKI Forlaget og NKI   
 Jungle map ble samlokalisert i Oslo  
 sammen med andre av forretnings- 
 områdets administrative ressurser, og  
 Treider Fagskoler og Utdanningshuset  
 ble slått sammen.

Driftsinntektene økte totalt med 27 
prosent til kr 828,2 millioner. Resultatet  
ble imidlertid påvirket negativt av ekstra-
ordinære kostnader knyttet til avviklingen 

av Scandinavian Safety Training Centre i 
Sverige, og restrukturering av NKI i Norge.

Handel
Anthon B Nilsen driver gjennom selskapet 
Anthon B Nilsen Scandinavia AS handel 
med produkter til bygningsindustrien. 
Dette selskapet har hovedkontor på Tofte, 
syd for Oslo, og hovedmarkedet for virk-
somheten er Midt-Østen. Virksomheten 
omfatter handel med ulike trelast  - 
produkt er og spesialprodukter som 
 bambusgulv og parkettunderlag. 

Virksomheten har betydelige vekst - 
ambi sjon er og åpnet i 2012 et nytt kontor 
i Tyskland for å satse på en sterkere eks-
portaktivitet ut fra Europa. Driftsinn tekt-
ene i 2012 beløp seg til kr 30,1 millioner, 
en økning på ca 20 prosent fra året før.
Anthon B Nilsen AS eier også 40 prosent 
av Anthon B Nilsen S.A.S. i Paris, som 
 driver en omfattende megling og handel 
med returpapir. Virksomheten opererer 
globalt med tyngden av sine innkjøp av 
innsamlet papir i USA og Europa, og 
det alt vesent lige av sitt salg til papir-
industrien i Asia.
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Fra venstre:
Nicolai H. Løvenskiold 
Direktør 

Peder Chr. Løvenskiold 
Adm. direktør/ 
Adm. direktør Eiendom

Lars Eric Onarheim 
Adm. direktør Utdanning

Øivind Brath Ingerø 
Finansdirektør

Marianne Kvello 
Økonomidirektør

Konsernledelsen 



Eiendom
Anthon B  Nilsen
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nthon B Nilsen Eiendom er en 
virksomhet for utvikling, forvalt-
ning og drift av eiendommer.

Forretningsidéen er å drive verdiskapende 
eiendomsutvikling gjennom å:

• se trendene
• se muligheter
• erverve og utvikle
• forvalte eller selge

Hovedstrategien er å erverve og trans-
formere tomter og bygninger til lokaler 
som er formålstjenlige for dagens og 
morgendagens behov og brukere. 

Det satses primært på utvikling av 
nærings eiendommer – enten for videre 
salg eller for å beholde i egen portefølje 
– og virksomheten konsentreres i det 
alt vesentlige om prosjekter i Østlands-
området. 

Eiendomsutvikling
Anthon B Nilsen Eiendom søker til enhver 
tid å ha et utvalg av prosjekter som er på 
forskjellige utviklingsstadier. I prosjekter  
som ligger i selskapets langsiktige porte - 
følje, dreier utviklingsarbeidet seg mye 
om  verdiøkende aktiviteter i form av opp  - 
grad eringer og forbedring av utnyttelses-
grad. I nye prosjekter dreier utviklings-
arbeidet seg ofte om «transformasjons-
prosjekter». Det betyr at det må skapes 
helt nye ideer og konsepter for å utnytte 
arealer som ikke lenger passer til dagens 
behov. I slike prosjekter legges det stor 
vekt på å sette utviklingen av prosjekt et  
inn i et større perspektiv av by- og steds-
utvikling. For å skape suksess av slike 
prosjekter, har selskapet alltid lagt vekt 
på å ha en stab av meget kompetente og 
kreative medarbeidere, som gjør virksom-
heten til en kunnskapsbedrift som  tar  

ansvar for utviklingsprosesser fra idé-
fasen  til ferdig produkt. 

Eiendomsdrift
Filosofien i Anthon B Nilsen Eiendom er 
at service og kvalitet i stadig større grad 
vil være avgjørende for å beholde leie-
takere eller skaffe nye leietakere. Derfor 
legger selskapet stor vekt på å utvikle sin 
rolle som «vertskap» for sine leietakere. 
Målet er at Anthon B Nilsen Eiendom 
skal fremstå med en profesjonell stab av 
medarbeidere som arbeider for at leie-
takere skal få både et godt produkt og 
en oppfølging som gir opplevelser som er 
«annerledes og bedre enn forventet». 

Miljø
Anthon B Nilsen Eiendom legger stor 
vekt på å ta miljøvennlige hensyn i alle 
sine prosjekter. Dette fordrer at det inn -
arbeid es gode holdninger og gode rutiner 
for miljørettet tenking både i utvikling og 
drift av eiendommer. 

Det legges stor vekt på ENØK-analyser 
og energioptimalisering både i planlegg-
ing og drift av eiendommer. Det brukes 
moderne teknologiske løsninger for 
energi besparende styring av lys, varme 
og ventilasjon, og varmepumper anvend-
es der det er mulig. I rehabiliteringen av 
Anthon B Nilsen kvartalet er det invest-
ert i en ny moderne energisentral, og i 
utviklingen av Lahaugmoen Næringspark 
er det etablert et nærvarmeanlegg basert 
på biobrensel. Målet med alle miljø-
rettede tiltak er å bidra til en bærekraftig 
utvikling av vår eiendomsportefølje. 

Det fokuseres også på å minimere for u-
rensning både av det indre og ytre miljø 
ved valg av resirkulerbare materialer og 
ved riktig håndtering av avfall i bygge-

prosesser. Alt avfall fra utvikling og drift 
av eiendommer sorteres og behandles 
med miljøgevinster som mål.

Alle rutiner og prosedyrer som er utarbei-
det for å bidra til en slik bærekraftig ut-
vik ling av eiendomsvirksomheten, er  
utarbeidet etter moderne normer og 
stand arder. Selskapet er dessuten en 
pådriver av utviklingen av miljøvennlige 
løsninger gjennom Grønn Byggallianse.

2012
Markedet var, som ventet, relativt stabilt 
i 2012, og driftsinntektene fra eiendoms-
virksomheten i Anthon B Nilsen beløp 
seg til 126,1 mill. kroner mot 108,3 mill. 
kroner i 2011. Leieinntektene i 2012 var på 
linje med året før, mens gevinst på salg av 
eiendom var vesentlig større. Dette bidro 
sterkt til at resultatet før skatt i 2012 ble 
vesentlig bedre enn foregående år. 

Blant utviklingsprosjektene var rehabili-
teringen av Anthon B Nilsen kvartalet i 
Oslo sentrum, ressursmessig, det mest 
krevende prosjektet i 2012. Prosjektet 
omfattet bl.a. sammenbinding av etasjene 
i to bygninger, og utvidelse av etasjene 
mot indre gård. I tillegg ble det oppført   
et stort konferanserom og tilhørende 
arealer på taket av eiendommen. Etter  
ferdigstillelsen av prosjektet, med inn-
flytt ing for nye leietakere i tredje og 
fjerde kvartal, er eiendommen så godt 
som fullt utleid.

På Lahaugmoen foregikk det i 2012 flere 
parallelle utviklingsprosjekter. Arbeidet 
med å styrke tilbudet av innkvarterings-
hybler fortsatte, og det foreligger nå plan-
er om å fordoble antall hybler fra  dagens 
nivå til totalt 450 hybler. I forbind else  
med myndighetenes vurdering av lokali-

Virksomhet: Utvikling og drift av næringseiendom
Ansvarlig selskap: Anthon B Nilsen Eiendom AS
Adm. direktør: Peder Chr. Løvenskiold
Eiendomsmasse: Ca 130 000 kvm 
Omsetning: Kr 126 millioner 

Fakta 
Anthon B Nilsen Eiendom
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ser ing av nytt nasjonalt beredskaps-
senter, ble Lahaugmoen markedsført 
som et veldig attraktivt alternativ. Dette 
arbeidet har foreløpig ikke gitt uttelling, 
i og med at justisministeren høsten 2012 
annonserte at departementet ville gå inn 
for at et nytt senter for Politiets bered-
skapstropp, med tilhørende helikopter-
base, skulle legges til en tomt på Alnabru 
i Oslo. Anthon B Nilsen Eiendom mener 
imidlertid fortsatt at Lahaugmoen er et 
bedre alternativ, bl.a. som en følge av en 
vesentlig raskere realiseringstid og mer 
robuste og tilpassede arealmuligheter for 
denne type virksomhet.

På Regnbuen Syd i Ski kommune, startet 
grunnarbeidet for et nytt kombinert lager 
og kontorbygg på ca 20 000 kvm.  Bygget 
oppføres for Interfukt AL og vil bli en 
ny, topp moderne distribusjonssentral 
for frukt og grønt for hele Østlands- 
distriktet.

For eiendommene i Bogstadveien og 
Brenneriveien i Oslo, og Kallumveien i 
Moss, fortsatte arbeidet med å søke  gode 
løsninger for videre verdiutvikling. På 
Tofte er den videre utviklingen avhengig 
av endelig godkjenning av en småbåthavn 
med tilhørende marina.

Det har gjennom 2012 vært noe ledig-
het i porteføljen, blant annet på grunn 
av rehab iliteringen av Anthon B Nilsen 
kvartalet, samt ledige arealer i  konsern ets    
eiendom i Hans Møller Gasmanns vei. 
Etter at Anthon B Nilsen kvartalet ble 
ferdigstilt, og nye kontrakter er inngått 
for lokalene i Hans Møller Gasmannsvei, 
er ledighetsgraden lav ved inngangen til 
2013.
 
Utsikter
Markedet for næringseiendom forventes 
å forbli relativt stabilt i 2013, men det 
forventes fortsatt en skarp konkurranse 
om de mest attraktive utviklingsprosjek-
tene. Anthon B Nilsen Eiendom hadde ved 
inngangen til inneværende år en bred og 
differensiert portefølje av eiendommer 
med solide leietagere i ulike bransjer. 
Ledigheten i porteføljen er minimal.  Dette 
gir en soliditet som betraktes som et 
godt konkurransefortrinn når det kommer 
til finansiering av utviklingsprosjekter. 
Kombinert med en utviklingsportefølje på 
ca 200 000 kvm, ventes det en positiv 
utvikling i eiendomsvirksomheten i de 
nærmeste årene.

Fra venstre: 
Knut Halvor Hansen
Forretningsutvikling

Yngve Iversen
Prosjekt

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør

Lars Ørmen
Drift

Magne Ridderholt
Utvikling

Henning Sørlie
Marked

Anthon B Nilsen  
Eiendom
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Anthon B Nilsen kvartalet
Etter en omfattende rehabilitering og 
utvikling som ble sluttført i 2012, fremstår 
bygningsmassen i Rådhusgaten 27 og Øvre 
Vollgate 7 som 20 000 kvm topp moderne 
kontorlokaler i Oslos «Central Business 
District». Lokalene er fullstend ig renovert, 
og det er lagt stor vekt på å  skape energi- 
og miljøeffektive lokaler, med store åpne 
flater og høy utnyttelses grad. Bygningen 
har fått et sentralt, betjent møteromssen-
ter og huser i tillegg den første Vapiano-
restauranten i Norge. Restauranten tjener 
både som intern  restaurant for ansatte og 
gjester i bygget, og som åpen publikums-
restaurant om ettermiddagen og kvelden, 
med direkte inngang fra den oppgraderte 
«blomster-trappen» mellom Rådhusplassen  
og Øvre Vollgate. Sammen med andre 
gårdeiere i området, organisert i interesse-
organisasjonen «Festningskvartalene», har 
Anthon B Nilsen Eiendom vært en pådriver 
for en oppgradering av hele gatemiljøet i 
områd et, med nyplanting av trær, benker  
etc. som skaper en vakker overgang 
 mellom sentrumsmiljøet og festnings-
vollene på Akershus.

Brenneriveien 5 ligger sentralt plassert 
blant strøkets mange kreative virksom  het er  
og miljøer, som Høyskolen for  Arkitekt ur 
og Design, DogA-senteret, Westerdals, 
kulturscenen Blå og Hausmania. Anthon 
B Nilsen Eiendom har etablert Foreningen 
Kulturmarked Brenneriveien, som har som 
målsetting å foredle strøkets særpreg. 
Dette skal styrke områdets attraktivitet 
som en destinasjon for kultur og kultur-
næring i Oslo.

Anthon B Nilsen Eiendom sto også for 
oppføringen av det nye Westerdals-bygget, 
et skreddersydd bygg for de kreative 
virk som hetene på Westerdals School of 
 Communication. Bygget ble i 2012 nomin-
ert til Statens Byggeskikkpris.

Lahaugmoen Næringspark
Lahaugmoen er ferdig regulert for nærings-
formål og andre allmennyttige formål. Det 
gir rom for mange spennende utviklings-
muligheter. En del av tomten er, og vil 
bli, utnyttet til kontor- og logistikklokaler 
mens en annen del av området utvikles til 
en omfattende og moderne innkvarterings-
virksomhet for temporær arbeidskraft. 
Planene for Lahaugmoen er å utvikle en 

moderne næringspark som legger stor vekt 
på miljøvennlige løsninger for utbygging,  
energitilførsel, avfallshåndtering og trans - 
port. Totalt er tomten regulert for en 
bygnings masse på 140 000 kvm og  ytter - 
ligere 15 000 kvm fjellhaller. Reguler ingen 
gir muligheter for nybygg på inntil ca 
100 000 kvm og området vil egne seg 
godt for kombina sjonsbygg, lett industri, 
verksteder, inn kvartering samt kontor- og 
konferanse lokaler. I tillegg gir eien dommen 
spesielt gode muligheter for sikker het- og 
beredskapsrelatert virk somhet. 

Sikkerhetsbygget/  
Hans Møller Gasmanns vei
Sikkerhetsbygget på Økern i Oslo er et 
bygg på ca 25 000 kvm som i dag rom - 
m er mange leietagere i data- og telekom-
munikasjonsbransjen, samt kunstmagasin-
ering for Nasjonalmuseet. Bygget, som 
innehold er Norges største datahall, 
utvikles  kontin uerlig for å øke dets egen-
skaper som lokaler for virksomheter som 
drifter store serverparker. Eiendommen har 
meget stor el-kapasitet med hele åtte 
trafoer med totalkapasitet på nærmere  
20 megawatt.

Noen utvalgte 
eiendommer og 
prosjekter

I tillegg til Rådhusgaten 27 og Øvre 
 Vollgate 7 består Anthon B Nilsen 
 kvartalet av Øvre Vollgate 9. Dette er  en 
mindre bygning  som vil bli rehabilitert når 
det er funnet tilfredsstillende løsninger 
på de krav Riksantikvaren har fremsatt  til 
fredning av deler av bygget.

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

Etter en deling av området mellom  partene 
i 2009, består Anthon B Nilsen Eiendoms  
portefølje av det sentralt plass erte Nye 
Broverkstedet samt  Brenneriveien 5 
som  ligger i utkanten av området. Nye 
 Broverk stedet er et kombinert bygg for 
idrett, utdanning og kontor. Bygget er 
 utleid på  lange kontrakter, men har fort-
satt et poten sial for videre utvikling.  
Brenneri veien 5 er et kontorbygg med 
potensial  for oppgradering, og renovering 
av bygget vil starte i 2013. 
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Eiendomsoversikt

Eiendom Brutto areal (ca kvm) 

Lahaugmoen Næringspark, Skedsmo 40 000 
Sikkerhetsbygget, Oslo 25 000 
Anthon B Nilsen kvartalet, Oslo 21 000 
Hurum Fabrikker, Tofte 15 000 
Nye Broverkstedet, Vulkan, Oslo 9 000 
Hans Burums vei 30, Bærum 8 000 
Kallumveien 16, Moss 7 000 
Brenneriveien 5, Vulkan, Oslo 3 000 
Bogstadveien 54, Oslo 2 000

Totalt 130 000

Det ble mot slutten av 2012 inngått nye 
leiekontrakter med to solide leietakere, 
og eksisterende bygningsmasse er så 
godt som fullt utleid. Eiendommen har et 
utviklingspotensiale, hvor videre utvikling 
til datasenter er særlig interessant. 

Tofte Strand
Prosjektet på Tofte i Hurum omfatter 
transformasjon av et område med tradi-
sjonell industri, til et nytt og moderne 
område med en kombinasjon av nærings-
virksomhet og boliger. Det foreligger en 
godkjent reguleringsplan for utbygging av 
et totalt areal på 80 000 kvm. Utbyggin-
gen vil bli  en kombinasjon av næringsloka-
ler og  lokaler for boliger og fritidsboliger. 
Næringsvirksomheter som vil passe godt 
i området er virksomheter for rekreasjon, 
kurs, konferanse og kulturopplevelser, 
samt annen handel og servicevirksom-
het – gjerne relatert til maritim aktivitet. 
Planforslaget gir videre rom for 450-500 
leiligheter.

I tillegg vil det bli anlagt en stor, moderne 
småbåthavn med marina som en del av 
prosjektet, og området vil når det er 
ferdig,  fremstå som et helt nytt tettsted 
i Hurum. Som et ledd i dette, arbeider 
Anthon B Nilsen Eiendom også for etable-
ring av ny bro over Oslo-fjorden mellom 
Hvitsten og Filtvet. En slik plassering for 
en integrert bro for vei og bane vil gi helt 
nye perspektiver for utvikling av Hurum 
som et avlastningsområde for veksten i 
Oslo-regionen. Fjordbyen vil kunne bli en 
realitet med betydelige positive ringvirk-
ninger for hele regionen.

Regnbuen Syd
Dette er en eiendom på drøye 100 mål, 
beliggende ved Regnbuen næringspark i 
Ski kommune, syd for Oslo. Eiendommen 
har en strategisk interessant beliggenhet 
og mer enn halvparten av den er ferdig 
regulert til næringsformål. 

I 2011 ble det inngått en avtale med 
Interfrukt SA om oppføring av et avansert 
kombinert lager og distribusjonssenter for  
frukt og grønt på nærmere 20 000 kvm. 
Arbeidet med bygget startet i 2012 og vil 
bli sluttført våren 2014. Regul eringen for 
området gir rom for bygging av ytterligere  
10 000 kvm i tilknytn ing til nybygget 
for Interfrukt. Målet er å skape et nytt, 
 avansert senter for håndt ering og distribu-
sjon av frukt og grønt og andre ferskvarer 
for Oslo-området.

Bogstadveien 
Sammen med eieren av Bogstadveien 
54 i Oslo, en eiendom som huser det 
tradisjonsrike bakeriet Baker Hansen, har 
Anthon B Nilsen Eiendom startet arbeid et 
med utvikling av eiendommen for å kunne 
transformere den til ny bruk når bakeri-
virksomheten flyttes. Det arbeides nå med 
planer om en konvertering av bygg et til 
moderne kontorlokaler i tillegg til butikk-
lokaler på gateplan. Dette vil bidra til 
å styrke Bogstadveien som en ledende 
handlegate i Oslo.
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Å tenke 
utenfor  
boksen
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Det er den samme utfordringen vi i 
Anthon B Nilsen daglig står overfor. 
Hvordan få et tidligere fabrikkområde for 
en nedlagt mekanisk industri til å bli en 
ny levende bydel, hvordan puste liv i en 
nedlagt militærleir eller hvordan bruke en 
nedlagt papirfabrikk som dynamo i utvik-
lingen av et av storbyens utkantdistrikter? 
Eller hvordan skape gode læringsmiljøer 
for fremtidens aktører innen design, dekor 
og fotografi? Det er spørsmålsstillinger vi 
liker å bryne oss på – spørsmåls stillinger 
som krever «lateral» tenking utenfor opp-
trukne linjer, i motsetning til «vertikal» 
tenking som kretser rundt det bestående.

Lateral tenking er skapende og preges av 
bevegelse fra en synsvinkel til en annen. 
Lateral tenking er aldri et forsøk på å 
bevise noe, bare på å skape og utforske 
idéer. Vertikal tenking har som mål å be-
vise noe og etablere sannheter og forhold 
mellom størrelser. Vertikal tenking leter 
etter svar, mens lateral tenking leter etter 
spørsmål og ideer.

Det store spørsmålet er hvordan det 
kan skapes grobunn for lateral tenking i 
virksomheten. Svaret er først og fremst 
at det må skapes en kultur som stimule-
rer til tenking «utenfor boksen» og som 
verdsetter mennesker som bruker tid og 
ressurser på slike prosesser. I en slik 
kultur må det gis plass til «firmarebellen» 
som våger å utfordre etablerte sannheter 
og grenser i alle deler av virksomheten, i 
en streben etter å skape bedre resultater. 
Grunnmuren i en kultur er et sett av kjer-
neverdier og kulturen bygges i stor grad 
gjennom topplederens filosofi og adferd. 
Topplederen må sette standarden og vise 
at «annerledeshet» ønskes, aksepteres 
og belønnes. I Anthon B Nilsen kommer 
den også til uttrykk gjennom visjonsfor-
muleringer som «Annerledes og bedre enn 
forventet»!

En slik formulering gir rom for spenstige 
tanker. Og det er noe å strekke seg etter, 
noe som gir den enkelte i organisasjonen 
energi til å gå «den ekstra milen». 

Det finnes en klassisk test på et 
menne skes evne til å skape løsninger 
på komp   lekse problemer. Testen er å 
binde sammen punkter på et ark med 
en ubrutt linje, til en figur som skal 
fremstille en firkant. Løsningen er kun 
mulig dersom man bryter det antatt  
riktige mønsteret og trekker linjen  
langt ut av den antatte firkanten før 
man vender tilbake til den. Det betyr  
at  man må tenke «out-of-the-box» – 
som amerikanerne vil kalle det –    for  
å finne en løsning.
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I Anthon B Nilsen finnes det mange 
eksempler på gode resultater av 
 tanke prosesser som bryter ut av boksen. 
I Brenneriveien 5 i Oslo, eier Anthon B 
Nilsen Eiendom en forretningseiendom 
som ligger vegg i vegg med det selvstyrte 
kulturhuset Hausmania og virksomheter 
med sin helt egen identitet knyttet til 
Hausmania-miljøet. Hausmania – med 
sin teaterscene populært kalt «Grusom-
hetens teater» – setter et sterkt preg 
på området i form av visuelle uttrykk 
og sterke meninger. I stedet for å tenke 
vertikalt og kjempe for en opprydn ing 
og tradisjonell utvikling av eiendom-
men, har Anthon B Nilsen valgt å gå nye 

veier og gå sammen med aktivistene på 
 Hausmania for å skape en utvikling som 
tjener alle brukerne av området. I stedet 
for å kjempe mot aktivistene, tok Anthon 
B Nilsen Eiendom initiativet til å etablere 
Foreningen Kulturmarked Brenneriveien, 
og inviterte alle berørte parter i området 
med i foreningen for å bygge ned barrierer 
i stedet for å skape konflikter. Vertikal 
tenking hadde krevd at grafittien i om-
rådet ble fjernet, lateral tenking sier at 
dette må vi kunne utnytte til å skape noe 
helt unikt for unike leietakere. Visjonen 
ble «å foredle uten å forfine».

Et annet eksempel er Anthon B Nilsens 
eiendom, Hurum Fabrikker, helt syd på 
 Hurum-halvøya. Tradisjonell tenking vil 
dreie seg om hvordan de gamle industri-
bygningene kan moderniseres og leies 
ut til annen næringsvirksomhet. Latera l 
 tenk ing utenfor boksen utforsker mulig-
het ene til å utvikle hele Hurum-halvøya, 
ved å bygge en ny bro for vei og bane  over 
Oslo fjorden og dermed skape forutset  n-
inger for en bærekraftig utbygg ing av nær-
ings- og boligområder i stor skala. Derfor 
kjører Anthon B Nilsen Eiendom parallelle 
prosesser med regulering av egen tomt 
og bygging av  entusiasme og allianser for 
en større og mer fremtidsrett et utvikling 
av hele region en. Oslofjorden kan få sin 
egen  «Golden Gate Bridge»!

På Vulkan-området – et område med ned-
lagte industribygninger langs Akerselva i 
Oslo – har lateral tenking, kreative pro - 
s esser og tålmodighet skapt en ny bydel 
med spennende nyheter som Oslos første 
mathall. Visjonen som utbyggerne skapte 
for området (Aspelin Ramm og Anthon 
B Nilsen Eiendom), var at «Anner ledes 
 tanker krever annerledes rom».     I til legg  til 

Mathallen har dette ledet til at virksom-
heter som Dansens Hus, Westerdals 
School of Communication og Bellona   
har etablert seg i området. 

Denne formen for kreativitet – en pro-
fesjonell kreativitet i motsetning til en 
kunstnerisk kreativitet – skaper verdier 
og resultater. Særlig når den utøves på 
et bakteppe av erkjennelse og forståelse 
for at det finnes noen grunnleggende 
økonomiske tyngdelover i privat nærings-
virksomhet. Disse lovene må respekteres, 
men kreativiteten er det som kan gjøre én 
virksomhet annerledes og bedre enn en 
annen!
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 Utdanning
Anthon B Nilsen
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nthon B Nilsen Utdanning AS 
driver 14 utdanningsinstitusjoner 
som tilbyr masterprogrammer, 

bachelorprogrammer, fagskoleutdanninger 
og videregående utdanningsløp innen 
en rekke fagområder. I tillegg tilbys et 
omfattende kursprogram for privatmarke-
det og bedriftsmarkedet. Totalt sett har 
virksomheten nærmere 40 000 studenter 
og/eller kursdeltakere på heltids- eller 
deltidsstudier. Videre gjennomfører mer 
enn 200 000 ansatte i bedrifter over hele 
verden nettbaserte kurs basert på såkalt 
«nanolæring» i regi av NKI Junglemap. 
Med virksomhet i både Norge og Sverige 
er Anthon B Nilsen Utdanning en av de 
største private leverandørene av utdann-
ing i Skandinavia. 

Selskapets strategi har vært å investere   
i skoler med en etablert posisjon og et  
veletablert merkenavn. Med innsats av  
selskapets samlede ressurser innen 
peda gogikk, drift og økonomistyring,  
videreutvikles skolene til å bli markeds-
ledere innen sine ulike nisjer.

Skolene i Anthon B Nilsen Utdanning 
 legger alle vekt på å tilby karriere-
orientert utdanning som gjør studentene 
i stand til å konkurrere med suksess i 
 dagens arbeidsmarked, eller til å kvali-
fisere seg til videre utdanning.  Selskapets 
mål er å bli den ledende aktøren innen 
privat utdanning i Skandinavia.

2012
Året var preget av to betydelige oppkjøp 
– Reaktorskolen i Norge og MedLearn i 
Sverige – samt en betydelig snuoperasjon 
i NKI og avvikling av SSTC – Scandina-
vian Safety Training Centre. Oppkjøpene 
bidro sterkt til en økning av driftsinntekt-

ene i 2012 til 828,2 millioner kroner, en 
økning på rundt 27 prosent i forhold til 
2011. Resultatene svekket seg imidlertid 
på grunn av nedskrivninger i forbindelse 
med avviklingen av SSTC i Sverige, samt 
betydelige restruktureringskostnader 
knyttet til NKI. Satsingen på SSTC og 
markedet for sikkerhetsopplæring ga 
ikke ønskede resultater, og selskapets 
posisjon i markedet kunne ikke forsvare 
ytterligere investeringer.

Arbeidet med å videreutvikle den peda-
gog iske kvaliteten i de ulike institusjo-
nene samt forenkle den administrative 
strukturen, ble videreført i 2012. 

Virksomhetene i Treider Fagskoler og 
Utdanningshuset ble slått sammen til én 
organisasjon under navnet Treider Fag-
skoler. I denne virksomheten inngår også 
Idéfagskolen i Tønsberg – en virksomhet 
som ble kjøpt fra skolens gründere som-
meren 2012.  

Fra venstre: 
Nicolai H. Løvenskiold 
Styreleder i Anthon B Nilsen 
Utdanning 

Lars Eric Onarheim
Adm. direktør

Kjell Ørnulv Hallbing
Økonomidirektør

Anthon B Nilsen  
Utdanning
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Gjennom Idéfagskolen ønsker Anthon 
B Nilsen Utdanning å styrke sin posi-
sjon i mar kedet for kreative fagskoler. 
 Selskapet har også Bilder Nordic School 
of Photography – en skole for fotografi 
og andre visuelle uttrykk – i dette seg-
mentet, og fikk i 2012 også godkjent et 
toårig studium i motefag. Dette studiet 
vil bli markedsført  under enheten School 
of Fashion  Industry. Virksomhetene i 
Treider Fag skoler og Otto Treider Private 
Gymnas flyttet i løpet av 2012 sammen 
i nye lokaler i Nedre Vollgate – etter at 
Treider- navnet siden 1882 har vært uløse-
lig knyttet til sin karakteriske skolebyg-
ning i Kristian Augusts gate. Med samme 
mål om forenkling av strukturen, ble 
virksomheten i NKI, NKI Forlaget og NKI 
Junglemap samlokalisert i Oslo sentrum i 
løpet av 2012.

Som en følge av oppkjøpet av MedLearn i   
Sverige, ble det også etablert en ny  orga - 
nisasjonsstruktur for de svenske virksom - 
hetene, med en operativ konsern overbyg-
ning med ansvar for forretningsutvikling, 
økonomi, regnskap og finans i Sverige.
Andre skoler, som Bjørknes, NITH, NISS, 
Westerdals School of Communication 
samt Berghs School of Communication 
i Sverige viste god utvikling og stabile 
resultater i 2012. 

Utsikter
Private utdanningsaktører har en vel-
etablert posisjon både i Norge og Sverige. 
For å være konkurransedyktige er det 
viktig å ha fokus på kontinuerlig utvikling  
av studietilbud og den pedagogiske 
kvaliteten i leveransen mot elever og 
studenter. Med høy kvalitet vil skolene 
være attraktive når skolevalg skal gjøres, 
og det forventes et stabilt marked for de 
private aktørene i årene som kommer.  
Høyskole- og fagskolesektoren er lite 
konjunktur følsomme, mens virksomheter 
som Reaktorskolen og MedLearn kan 
påvirkes negativt av et meget sterkt 
arbeidsmarked.

I Anthon B Nilsen Utdanning AS vil drifts-
inntektene øke ytterligere i 2013. Dette 
skyldes i særlig grad helårsvirkning av 
konsolidering av de virksomheter som er 
kjøpt gjennom 2012. Resultatmessig for-
ventes det en sterk forbedring sammen-
lignet med foregående år.

Virksomhet: Utvikling og drift av private skoler og andre utdanningsinstitusjoner 
Ansvarlig selskap: Anthon B Nilsen Utdanning AS 
Adm. direktør: Lars Eric Onarheim 
Omsetning: Kr 828,2 millioner

Fakta 
Anthon B Nilsen Utdanning
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Berghs School of  
Communication (Stockholm)
Berghs School of Communication er god-
kjent etter Yrkeshøgskoleloven i Sverige 
og tilbyr ett- og toårig diplomutdanning 
for områdene Art Director, Tekstforfatter, 
Grafisk Design, Scriptforfatter, Prosjekt-
leder og Produksjonsleder samt Markeds-
kommunikasjon og PR. Bachelorgrad  - 
stud ier tilbys i samarbeid med skoler i 
USA og Australia. I tillegg tilbys et om-
fattende kursprogram av kortere varighet 
for alle spektre innenfor kommunikasjon 
og media. 

Bilder Nordic School of Photography
Bilder Nordic School of Photography 
er en fagskole som tilbyr utdanning og 
kursvirksomhet av ulik varighet innen 
fotografering og annen visuell kommuni-
kasjon. Skolen har et studietilbud som 
dekker både klassiske fototradisjoner for 
trykte medier samt fotografering for nye 
digitale media. I en verden som stadig 
endrer seg, både når det gjelder teknologi 
og uttrykksform, tilbyr skolen målrettede 
utdanninger som kombinerer fotografi, 
kommunikasjonslære, nye medier og for-
retningsdrift. 

Lærestedene i  
Anthon B Nilsen  
Utdanning
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Bjørknes
Bjørknes Privatskole tilbyr privatist-
undervisning innenfor studieretning for 
allmenne, økonomiske og administrative 
fag til elever som trenger studiekompe-
tanse eller ønsker å forbedre seg i ulike 
fag. 

Bjørknes Høyskole har internasjonalt 
 rettede programmer på høyskole- og 
universitetsnivå innenfor medisin og 
 ernæring, fysioterapi og kiropraktikk, 
 media, psyko logi og freds- og konflikt-
studier. Disse programmene tilbys i form 
av egne høyskolestudier eller i tett sam-
arbeid med utenlandske læresteder. 

Idefagskolen
Idefagskolen er en kreativ fagskole som 
holder til i Tønsberg. Skolen har kompe-
tanse på de fleste medieområdene og har 
en intens, praktisk tilnærming til fagene. 
Det tilbys fagutdanning innenfor områder 
som foto, animasjon, mediedesign, ekspo-
neringsdesign og TV-produksjon.

MedLearn
MedLearn leverer grunnutdannelse, yrkes-
utdannelse og videreutdannelse for helse-
sektoren i Sverige. Kursene leveres på 
rundt 60 ulike steder i Sverige. MedLearn 
driver også en nettbutikk for litteratur og 
materiell knyttet til studiene.

NKI 
NKI Nettstudier er Nordens største leve-
randør av nettbasert undervisning med 
om lag 20.000 studenter, og tilbyr en 
omfattende portefølje av kurs og studier 
innen videregående skole, yrkesrettet 
utdanning, fagskoleutdanninger og uni-
versitets- og høyskolestudier. 

NKI Junglemap tilbyr en læringsplatt-
form for nettbasert opplæring kalt «Nano-  
learning». Dette er en pedagogisk til  - 
nærming som innebærer at kurs bestå-
ende  av en systematisk rekke av mange 
små moduler leveres på nett. Virksom-
heter leverer sine tjenester til et stort 
antall ledende norske og internasjonale 
virksomheter.

Nordisk Institutt  
for Scene og Studio – NISS
NISS er en høyskole som tilbyr yrkesret-
tede bachelorutdanninger for film og TV, 
lydproduksjon, populærmusikk og visuell 
kunst. I tillegg tilbys diplomstudier innen 
skuespill, prosjektledelse, lys og scene, 
fagskoleutdanninger innen make-up og 
spesialeffekter, samt kortere kurs innen-
for skolens ulike fagområder.

Norges Informasjons- 
teknologiske Høgskole – NITH
NITH er en høyskole som tilbyr et bredt 
utvalg av studiemuligheter innenfor infor-
masjonsteknologi på bachelor- og master-
nivå. Innenfor bachelorprogrammene kan 
studentene velge fordypning i interaktiv 
design, spilldesign, programmering, digital 

markedsføring og e-business. Mastergrad 
kan tas i Information System Design og 
Business System Integration. Skolen 
har inngått samarbeidsavtaler med flere 
ledende selskaper i IT og konsulentbran-
sjen, bl.a. har Accenture inngått en avtale 
om utdanning av kandidater på bachelor-
programmet, en såkalt Industribachelor.

Reaktorskolen
Reaktorskolen er en ledende leverandør 
av yrkesrettede voksenopplærings - 
tjene ster. Virksomheten har kontorer   
over hele landet. Hovedkunden er NAV og  
på oppdrag fra NAV tilbyr Reaktor skolen 
jobbklubber, fagkurs med jobbsøk og 
individuelle programmer. Målet for alle 
kursene og programmene er å få del-
takerne ut i jobb.
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Treider
Otto Treider Private Gymnas er en 
videregående skole med mange valg-
muligheter innenfor utdanningsprogram-
met for studiespesialisering. Dette gir 
generell studiekompetanse etter fullført 
og bestått 3-årig utdanning. I tillegg til 
det ordinære studietilbudet legger skolen 
til rette for at de elever som ønsker det 
kan kombinere utdanningen med dans, 
håndball eller fotball i samarbeid med 
bl.a. Bårdar Danseinstitutt, Bækkelagets 
Sportsklub og Lyn Fotball.

Treider Fagskoler er en moderne fag-
skole med studietilbud innen reiseliv, 
regnskap, administrasjon og salg/service. 
Skolen tilbyr yrkesrettet utdanning som 
fører studentene raskt ut i arbeid etter 
endte studier. Utdanningene kan tas på 
dagtid eller kveldstid over ett eller to 
semestre. Treider Jus tilbyr privatist- 
undervisning i 1. avdeling av jusstudiet 
ved Universitetet i Oslo. Studentene ved 
Treider Jus avlegger eksamen som priva-
tister ved det juridiske fakultet. 

School of Fashion Industry (SoFI). 
Treider Fagskoler var den første skolen i 
Norge som kunne tilby fagskolegodkjent 
utdanning for motekonsulenter. Siden 
høsten 2009 har skolen utdannet mote-
konsulenter, men har nå valgt å legge 
denne utdanningen under et eget navn: 
SoFI – School of Fashion Industry. Fra 
høsten 2013 starter skolen opp en toårig 
fagskoleutdanning for moteindustrien.

Westerdals School of Communication
Westerdals School of Communication  er 
Norges ledende høyskole innen kommu-
nikasjon og kreativitet, og tilbyr 6 ulike 
bachelorgrader; Art Direction, Ekspo-
ner ings design, Grafisk Design, Film og 
TV, Experience & Event samt Tekst & 
Skribent. Skolen flyttet i 2011 inn i et 
helt nytt og skreddersydd bygg på det 
spenn ende Vulkan-området i Oslo.
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Hjelp til de yngste blant asylsøkere og flyktninger.

Verdiskaping
med mening
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For de ansatte i Anthon B Nilsen AS 
gir det en ekstra mening  til arbeidet 
å vite at halvparten av de resultatene 
som skapes, ender opp som støtte til 
gode formål.  Dette skyldes at halv-
part en av aksjene i selskapet eies av 
et legat – opprettet av grunnleggerens 
etterkomm ere – som nettopp har som 
formål å dele ut midler til allmennyttige 
formål.

runnkapitalen i legatet – Reidar 
og Gunnar Holsts Legat – er 50 
prosent av aksjene i Anthon B 

Nilsen AS. Fra avkastningen på denne 
kapitalen deles det årlig ut midler til 
frivillige organisasjoner og allmennyttige 
prosjekter. Legatets hovedlinje er å støtte 
tiltak til fordel for barn og ungdom, og 
legatet har sitt eget styre som forvalter 
legatets midler. I 2012 ble det delt ut ca 
7 millioner kroner i støtte til rundt 90 
ulike prosjekter. Nærmere halvparten av 
de utdelte midlene gikk til aktiviteter som 
hadde som mål å skape sunne og ut  - 
vikle nde fritids- og ferieaktiviteter for 
barn og unge som ikke får slik støtte 
hjemmefra. Av disse sitter mange i 
 landets mange asylmottak.

«Alle barn har rett til fritid og lek»
Denne overskriften er et utdrag fra 
 artikk el 31 i FNs barnekonvensjon – og 
den gjelder også for barn i asylmottak! 

Asylpolitikk er et vanskelig politisk tema   
i alle vestlige land og meningene er delte 
i befolkningen om hvilken asylpolitikk et  
land bør føre. Det er imidlertid neppe 
stor uenighet om at barn og unge har de 
største utfordringene som asylsøkere. 
De blir sittende i asylmottak lenge, ofte 
alene uten mor, far eller andre familie-
medlemmer rundt seg. Slike barn lider,  
og de trenger hjelp til å holde seg selv   

og troen på en god fremtid oppe.
Legatet ga i 2012 støtte til en rekke tiltak 
spesielt rettet mot å hjelpe barn og unge 
som sitter i asylmottak eller som prøver 
å etablere seg i Norge etter å ha bodd 
lenge i mottak. Disse tiltakene ble gjen-
n omført av ulike private organisasjoner 
eller offentlige institusjoner.

Sommerleir med Redningsselskapet
Redningsselskapet – som har vært en av 
legatets faste partnere fra legatet ble 
etablert – har også sett behovet barn i 
asylmottakene har for meningsfylte aktivi-
teter. Samtidig ønsker Redningsselskapet 
å forbedre disse barna, som ofte kommer 
fra land og byer langt fra kyst og hav, på 
en mulig tilværelse i Norge med sin nær-
het til «det våte element». Derfor søkte 
Redningsselskapet legatet om støtte til å 
gjennomføre en sommerleir for rundt 20 
barn fra asylmottak i Sogn og Fjordane. 
Det konkrete målet med leieren var, i til - 
legg til å gi barna en positiv opplevelse 
utenfor asylmottaket, å skape en trygg-
het for barna ved ferdsel ved og på sjøen. 
Dette skulle oppnås ved å formidle kunn-
skaper, skape erfaringer og etablere gode 
holdninger. I løpet av fem dager fikk barna 
både teoretisk og praktisk opplæring i 
spørsmål knyttet til aktiviteter ved sjøen 
– hele tiden med fokus på sikkerhet. 
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Men ikke bare barn og unge på asylmot-
tak kan ha godt av en profesjonelt arrang-
ert sommeraktivitet, det kan også barn 
med andre tilpasningsvansker. Derfor 
arrangerte Redningsselskapet i Bergen 
i 2012 en sommerskole for ungdommer 
med spesielle behov. Sommerskolen var 
en fortsettelse av en aktivitet gjennom-
ført for disse ungdommene i 2010 og 
2011 der målet var at de skulle greie å 
bestå båtførerprøven. I denne opplær-
ingen hadde ungdommen med seg sin 
støttekontakt for å kunne gi hver av dem 
tilstrekkelig oppfølging i læringsprosess-
en. På sommerskolen kom ungdommene 
– igjen i følge med sine støttekontakter – 
for å få praktisk opplæring i roing, seiling, 
båtkjøring og padling av erfarne instruktø-
rer fra Redningsselskapet.

Senter for enslige  
mindreårige flyktninger
Virkeligheten er slik at det dessverre 
hvert år kommer en rekke mindreårige 
flyktninger til Norge. Mange av dem er fra 
konfliktområder der de er kommet bort 
fra resten av sin familie eller der familien 
er splittet og kanskje drept i voldshand-

linger. Disse flyktningene er i en spesiell 
sårbar situasjon i og med at de ofte lider 
av savn og traumer, i tillegg til fortvil-
elsen ved å skulle overleve alene i et 
fremmed land. I bydel Gamle Oslo er det 
etablert et eget senter for disse unge 
flyktningene. Her får de leksehjelp og 
oppfølging i forhold til skolen og utdan-
ning, de får et varmt måltid etter skoletid 
og et sted å være. Senteret jobber også 
aktivt for at brukerne skal ha en menings-
full fritid og fikk i den sammenheng kr 
100 000 i støtte fra legatet for å gjen-

nomføre en rekke kurs og aktiviteter. 
Målet med aktivitetene er å gi de enslige 
mindreårige gode opplevelser. 

I tillegg til fritidsaktiviteter som fotball, 
svømming og bordtennis, ble det arran-
gert to mer omfattende kurs som gikk 
over en tomåneders periode. Det ene 
 kurset var i dans – med en innleid lærer 
og instruktør fra Nordic Black Theatre. 
Det andre var et klatrekurs gjennom-
ført på Klatreverket på Torshov, Norges 
største klatresenter. Begge kursene ga 
deltakerne en følelse av mestring, av det 
å kunne lykkes som grunnlag for å bygge 
egen styrke og egen fremtid. Kombinert 
med en «mestringstur» til Voss med klat-
ring og rafting, deltok mer enn 40 barn i 
aktiviteter støttet av legatet i 2012.

Musikk i transitt
Mestringsfølelse og felles kulturopplev-
elser med andre musikere var også for - 
målet med prosjektet «Musikk i transitt», 
gjennom ført for mindreårige asylmot-
takere ved asylmottaket på Hvalstad i 
Asker. Til sammen 30 gutter og jenter 
fra mottaket deltok i løpet av året i 

workshops for slagverk, for kor og for 
sang sammen med elver fra Manglerud 
videregående skole. Arbeidet i workshop-
ene ble avsluttet med tre konserter 
i desember, en i Holmen kirke, en på 
Asker bo- og omsorgssenter og en på 
 Manglerud videregående skole.

Totalt har flere hundre barn og unge i 
asylmottakene fått et rikere liv – i hvert 
fall for en stund – gjennom støtte fra 
Reidar og Gunnar Holsts Legat i 2012.
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Fra venstre: 
Gunnar Grette, Styremedlem 
Einar Joys, Styremedlem
Karl Nysterud, Styreleder
Nicolai H. Løvenskiold,  
Styremedlem

Styret i Anthon B Nilsen 
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Anthon B Nilsen AS er et selskap med en    
133 år lang historie. I dag er selskapet   en-
gasjert i utdanningsvirksomhet, utvikling 
og forvaltning av eiendom samt handel 
med returpapir og bygningsmateri aler. 
Selskapet har hovedkontor i Oslo.
Utdanning driver i det alt vesentlige sin 
virksomhet i Norge og Sverige. Eiendoms-
virksomheten drives i Norge. Handels-
virksomheten er en internasjonal virksom-
het, og dette forretningsområdet drives 
fra Paris og Norge. 

Anthon B Nilsen-konsernet oppnådde 
en god vekst i driftsinntektene både i 
eiendomsvirksomheten og i utdannings-
virksomheten i 2012. De konsoliderte 
driftsinntektene viser likevel en nedgang 
sammenlignet med 2011. Dette skyldes at 
omsetningen i 2011 omfattet vesentlige 
inntekter fra selskapets virksomhet innen 
returpapir, mens denne virksomheten ikke 
lengre konsolideres.

Resultatet for konsernet viste en nega-
tiv utvikling sammenlignet med året før. 
Dette skyldes flere forhold. Resultatene i 
utdanningsvirksomheten ble trukket ned 

av tap ved avviklingen av det sve nske 
datterselskapet Scandinavian Safety 
Training Centre, samt kostnader knyttet 
til restrukturering av NKI i Norge. Den 
 underliggende driften i øvrige virksom-
heter innen utdanning viste en bra utvik-
ling. Morselskapets eiendom i Rådhus-
gaten har vært under rehabilitering store 
deler av 2012, og vesentlig bortfall av 
leieinntekter som følge av dette har også 
påvirket konsernets resultat negativt. 
Eiendomsvirksomheten viste en positiv 
resultatutvikling.

Samlede driftsinntekter ble 984,2 mill. kr 
i 2012, mot 1 039,9 mill. kr i 2011. 

Konsernets driftsresultat før avskrivn inger  
(EBITDA) utgjorde 124,9 mill. kr, mot 
126,2 mill. kr i 2011.
 
Driftsresultatet (EBIT) ble 53,1 mill. kr i 
2012 mot 75,9 mill. kr i 2011 – en nedgang 
på 22,8 mill. kr. 

Netto finansposter var minus 58,3 mill. 
kr, sammenlignet med minus 45 mill. kr i 
2011. 

Konsernets resultat før skatt var minus 
5,2 mill. kr, sammenlignet med 30,9 mill. 
kr for 2011. 

Konsernets totalbalanse var 1 869,7 mill. 
kr pr. 31. desember 2012, mot 1 655,3 
mill.  kr året før. Egenkapitalen var på 
369 mill. kr, som gir en egenkapitalandel 
 (basert på bokførte verdier) på 20 pro-
sent. Den verdijusterte egenkapitalandel 
er betydelig høyere. Netto rentebærende 
gjeld var 1 059,5 mill. kr, som i andel 
av  egenkapital («gearing») utgjør 287 
prosent.

Morselskapet Anthon B Nilsen AS (ABN) 
hadde i 2012 en omsetning på 18,5 mill. 
kr, sammenlignet med 13,6 mill. kr året 
før. Driftsresultatet (EBIT) ble minus 6,5 
mill. kr, sammenlignet med minus 7,6 mill. 
kr i 2011. Netto finansposter utgjorde to-
talt 8,7 mill. kr i 2012, sammenlignet med 
111,6 mill. kr i 2011. Finanspostene i 2011 
omfattet gevinster knyttet til realisasjon 
av eierandeler i datterselskaper. Resultat 
før skatt ble 2,2 mill. kr, sammenlignet 
med 104 mill. kr i 2011.

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

Utdanning
Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABN 
Utdanning) er en av Skandinavias større 
leverandører av privat, etter-gymnasial 
 utdanning og kursvirksomhet. Gjennom  
sine utdanningsinstitusjoner tilbyr virk-
som   heten fagskolediplomer, bach elor 
 programmer og master programmer innen - 
for kreative, administrative og tekni ske 
fag, samt helsefag. I tillegg tilbys en rekke 
kurs av kortere og lengre varighet innen 
ovennevnte områder. ABN Utdann ing tilbyr 
også videregående utdanningsløp. 

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

Utdanningsvirksomheten viste en betyde-
lig omsetningsvekst i 2012. Driftsinntekt-
ene endte på 828 mill. kr mot 651,6 mill. 
kr i 2011, en økning på ca 27 prosent. 

Veksten var drevet av en tilfredsstillende 
inntektsutvikling i de etablerte skolene 
samt en vesentlig ny omsetning i skoler 
kjøpt i 2012. Dette gjelder Reaktor skol en 

 (årsomsetning ca 180 mill. kr) og 
 Idefagskolen (årsomsetning ca 12 mill. kr) 
i Norge samt MedLearn i Sverige (årsom-
setning ca 70 mill. kr).

Resultatet ble imidlertid påvirket negativt 
av ekstraordinære kostnader knyttet til 
avviklingen av datterselskapet Scandi-
navian Safety Training Centre i Sverige,    
og restrukturering av NKI i Norge.

Eiendom
Anthon B Nilsen Eiendom AS (ABN 
 Eiendom) er et eiendomsselskap med  
kompetanse og aktivitet innen eiendoms-
utvikling, forvaltning og drift.

Utviklingsprosjektene består i det alt 
 vesentlige av næringseiendom i Oslo-
området, og er i stor grad rettet mot 
transformasjon av eiendommer fra opp-
rinnelig til ny bruk, men omfatter også 
nybygg innen blant annet lager/kombi-
nasjonsbygg, skolebygg og andre typer 
næringsbygg. Det settes høy fokus på 
miljø, konseptutvikling og arkitektur for    
å skape god by- og stedsutvikling. 

Samlet areal av heleide og deleide bygg 
utgjør ca 130 000 kvm, og virksomheten 
har i tillegg ca 210 000 kvm i utbyggbare 
arealer i prosjekter som er ferdig regulert.

ABN Eiendom hadde (inkludert konsern-
ets samlede eiendomsmasse) i 2012 en 
omsetning på 126,1 mill. kr sammenlignet 
med 108,3 mill. kr i 2011. Virksomheten 
leverte et tilfredsstillende resultat i 2012.

Konsernets eiendomsmasse har hatt noe 
høyere ledighet enn normalt i 2012. Dette 
er knyttet til Rådhusgaten 27 og Øvre 
Vollgate 7 (Anthon B Nilsen kvartalet), 
som har vært under totalrehabilitering, 
samt ledige arealer i Hans Møller Gas-
mannsvei. Ved inngangen til 2013 er det 
inngått kontrakter for nær 100 prosent av 
disse arealene. 

Konsernet gjennomførte ett eiendoms-
salg i 2012. Salget ga en tilfredsstillende 
gevinst.

Handel
Konsernets virksomhet innen handel om-
fatter en 40 prosent eierandel i Anthon B 
Nilsen S.A.S, et fransk selskap som  driver 
handel med returpapir og returplast samt 
det heleide selskapet Anthon B Nilsen 
Scandinavia AS, som driver handel med 
byggevarer.

Anthon B Nilsen S.A.S. hadde i 2012 
en omsetning på 412 mill. kr. Anthon B 
Nilsen Scandinavias virksomhet omfatter  

Årsberetning for 
Anthon B Nilsen AS
Virksomhet

Redegjørelse for årsregnskapet

Forretningsområdene
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kjøp av byggevarer fra europ eiske pro-
dusenter og salg til Midt-Østen, Afrika 
og Fjerne Østen. Selskapet har hatt en 
stabil utvikling og økt aktivitet i 2012. 
For å styrke selskapets posisjon, ble det 
i første kvartal 2012 etablert et salgs-
kontor i Tyskland, og dette har gitt en 
økt omsetning og et bedre fundament for 
videre vekst.

Konsernets likviditetsbeholdning var 
138,3 mill. kr pr. 31. desember 2012.  I til-
legg tilkommer trekkfasiliteter på 50 mill. 
kr, som gir en samlet likviditetsreserve på 
188,3 mill. kr. Konsernets likviditetsplass-
eringer har lav risiko gjennom plasseringer 
i bank eller rentefond med kort løpetid.
Konsernet er utsatt for valutarisiko innen 
forretningsområdet Handel. Denne risiko 
reduseres løpende gjennom kjøp av 
sikrings instrumenter. 

Konsernets gjeld er i stor grad rentesikret 
på lange kontrakter, slik at endring i 
rente    nivå har mindre effekt på selskapets 
løpende renteutgifter. Ved utgangen av 
2012 er cirka 48 prosent av konsernets 
langsiktige gjeld rentesikret, med gjenn-

omsnittlig rentebindingstid på cirka 4,3 år.
Kredittrisikoen er for eiendomsvirksom-
heten knyttet til leietakernes evne til å 
betale sine forpliktelser. Det er selskap-
ets oppfatning at leiekontraktsmass en 
er solid. Utdanningsvirksomheten har 
 løpende noe tap på krav knyttet til studie-
inntekter, men er ut fra fordringsmassens 
sammensetning lite sårbar for vesentlige 
tap på enkeltfordringer. Handelsvirksom-
heten reduserer sin  kredittrisiko ved bruk 
av remburs og  gjennom kredittforsikring.
 
Markedsmessig er konsernets virksom-
heter ulikt eksponert mot nasjonale og 
internasjonale konjunktursvingninger. 
Utdanningsvirksomheten drives hoved-
sakelig i Norge og Sverige, og er samlet 
lite konjunkturfølsom. Eiendomsvirksom-
heten arbeider med næringseiendom i 
det norske markedet og er eksponert 
mot svingninger i etterspørselen etter 
næringslokaler i Norge. På den annen side 
er virksomheten preget av langsiktige og 
stabile kontrakter med solide leietakere. 
Handelsvirksomheten er en global aktivi-
tet og virksomheten er tydelig ekspon-
ert mot svingninger i de internasjonale 
konjunkturene. 

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2011 
var 640 i konsernet, og 7 i morselskap-
et. Arbeidsmiljøet anses som godt, og 
sykefraværet er lavt. I morselskapet har 
sykefraværet vært ubetydelig (mindre enn 
1 prosent). Det er ikke registrert ulykker 
eller skader. 

Selskapets målsetting er å praktisere  
likestilling mellom kvinner og menn ved  
ansettelser og ved valg av styremedlem-
m er. Morselskapets styre består pr. i dag 
av 4 menn. Morselskapets led else består 
pr. i dag av 1 kvinne og 3 menn. Det hen-
vises for øvrig til årsberetningene for de 
respektive datterselskaper.

Konsernet har høy fokus på miljø og 
miljø vennlige tiltak. Dette gjenspeiler 
seg i bruk av miljøvennlige materialer 
ved nybygg og rehabiliteringer, samt i en 
kontinuerlig utvikling av selskapets drifts-
rutiner. Det legges stor vekt på ENØK-
analyser og energi-optimalisering både i 
planlegging og drift av eiendommer. Like-
ledes brukes det moderne teknologiske 

løsninger for energibesparende styring av 
lys, varme og ventilasjon, og varmepum-
per anvendes der det er mulig. Selskapet 
er også opptatt av å legge til rette for 
god miljøbevissthet i skolene virksom-
heten driver og hos andre leietakere, 
eksempelvis når det gjelder energiforbruk 
og avfallshåndtering. 

Morselskapets årsresultat etter skatt 
på kr 5 310 500 foreslås disponert som 
følger: 

Avsatt til utbytte: kr 10 000 000 
Overført annen  
egenkapital: kr -4 689 500 

Sum: kr 5 310 500

Morselskapet har kr 204 517 166 i fri 
egenkapital pr. 31. desember 2012.

Utsiktene for konsernets virksomhetsom-
råder er gode, og det forventes et bedre 
resultat i 2013 enn i 2012. Konsernet har 
god kontantstrøm fra driften. Hensyntatt 
merverdier ut over den bokførte egenkapi-
t alen er soliditeten god.

Innen forretningsområdet Utdanning for-
ventes fortsatt god etterspørsel etter 
selskapets mange studietilbud. ABN 
Utdanning utvikles på basis av en sterk 
tro på at markedet for privat utdanning vil 
vokse som et supplement til utdanning i 
offentlig regi i Norden.

Innen forretningsområdet Eiendom for-
vent es høy aktivitet. Eiendomsmarked-
et har bedret seg de siste årene og vi 
forventer at markedet vil være stabilt i 
2013. ABN Eiendom er godt posisjonert 
til å ta del i en positiv utvikling i årene 
som kommer.

Oslo, den 17. april 2013
Anthon B Nilsen AS

 Einar Joys Gunnar Grette Nicolai H. Løvenskiold Karl Nysterud Peder Chr. Løvenskiold
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styrets leder Adm. direktør

Finansiell risiko

Personal, arbeidsmiljø og likestilling

Miljø

Utsikter

Disponering av resultat
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Anthon B Nilsen – Resultatregnskap

 
 2012  2011 Driftsinntekter og driftskostnader Note  2012  2011
 0  0  Salgsinntekter  834 060 759 921 037 767  
 14 590 841 10 110 077  Leieinntekter  86 174 019  82 225 277 
 0  0  Gevinst ved salg av datterselskap   34 865 594  19 599 471
 3 860 566 3 501 591  Andre driftsinntekter  29 144 497 17 001 152

 18 451 407 13 611 668  Sum driftsinntekter 2 984 244 869  1 039 863 667

 0 0  Innkjøpte varer og tjenester  103 964 094  300 090 424 
 12 984 146 11 437 382  Personalkostnader 3,15 459 424 770  381 718 386 
 4 917 491  322 324  Ordinære avskrivninger 5,6,7,8 71 841 168  50 371 924 
 0  0  Tap ved avgang datterselskap 9 13 488 187 0 
 7 069 139 9 472 914  Andre driftskostnader 3,12,14,19 282 458 951 231 819 607

 24 970 776 21 232 620  Sum driftskostnader  931 177 170  964 000 341 

 (6 519 369)  (7 620 952) Driftsresultat  53 067 699 75 863 326
 
   Finansinntekter og finanskostnader   
 26 456 032 125 630 791  Finansinntekter 4,21 7 095 670 14 017 450 
 319 691 0  Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 (659 115) 95 261 
 (18 074 007) (14 059 251) Finanskostnader 4 (64 702 925)  (59 087 516)

 8 701 716 111 571 540  Netto finansposter  (58 266 370) (44 974 805)

 2 182 347 103 950 588  Ordinært resultat før skattekostnad  (5 198 671) 30 888 521 

 3 128 153 2 115 429  Skatter 18 (2 040 337)  (6 100 205)

 5 310 500 106 066 017  Ordinært resultat   (7 239 008) 24 788 316 

 0 0  Herav minoritetsinteresser 20 (6 966 832)  (5 168 651)

 5 310 500 106 066 017  Årets resultat  (14 205 840) 19 619 665 
   
   Overføringer og disponeringer  
 10 000 000 14 000 000  Avsatt til utbytte    
 (4 689 500) 92 066 017  Overført annen egenkapital    
 
 5 310 500  106 066 017  Sum 

Anthon B Nilsen – Balanse pr. 31. desember

 
 2012  2011 Eiendeler Note  2012  2011
   Immaterielle eiendeler    
 0 0 Goodwill 5 282 265 738 128 437 429 
 0 0  Andre immaterielle eiendeler 5 18 830 056 10 266 034 

 0 0  Sum immaterielle eiendeler  301 095 794  138 703 463 

   Varige driftsmidler    
 401 360 452  286 667 266  Tomter, bygninger og annen eiendom 6,17 1 155 258 231 1 087 311 821 
 2 814 642 546 451  Driftsløsøre og inventar 7,17 31 328 913 28 431 420 
 277 482 236 000  Andre anleggsmidler 7 1 541 654 1 495 172 
 0 0  Aktiverte kostnader 8 15 468 227 23 388 236 

404 452 576  287 449 717 Sum varige driftsmidler  1 203 597 025 1 140 626 649

   Finansielle anleggsmidler   
 180 470 026  180 576 026  Aksjer i datterselskap 9,21 0  0 
 192 924 995 149 563 095  Lån til datterselskap 12,21 0 0 
 6 810 104 6 810 104  Investeringer i tilknyttet selskap 10 11 225 332  12 868 528 
 446 587 327 207  Investeringer i andre aksjer  11 1 661 588  1 970 641 
 22 975 031 25 182 425  Andre fordringer 11,12,17,21 36 907 748  26 395 370 
 2 915 247 3 804 043  Pensjonsmidler 15 18 705 919  15 701 034 

 406 541 990  366 262 900  Sum finansielle anleggsmidler  68 500 587 56 935 573 

 810 994 566  653 712 617 Sum anleggsmidler  1 573 193 406 1 336 265 685

   Varer    
 0 0 Varebeholdning 13,17 6 822 234  6 648 032 
   
   Fordringer 
 203 455 0 Kundefordringer 12,17 110 235 751 97 579 572 
 19 309 983 21 582 778  Fordringer konsernselskap 12 0 0 
 12 256 286 16 198 971  Andre fordringer 17 41 134 547 37 136 923 

 31 769 724 37 781 749  Sum fordringer  151 370 298 134 716 495 
   
   Bankinnskudd og lignende   
 16 905 535 48 816 987 Bankinnskudd og kontanter 17 138 284 784 177 663 922 
 
 48 675 259  86 598 736  Sum omløpsmidler  296 477 316 319 028 449 
 
859 669 825  740 311 353 Sum eiendeler  1 869 670 722 1 655 294 134
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Anthon B Nilsen – Balanse pr. 31. desember

 
 2012  2011 Egenkapital og gjeld Note  2012  2011
   Innskutt egenkapital   
 91 760 000 91 760 000  Aksjekapital (12 400 aksjer à kr 7 400) 19,20 91 760 000 91 760 000 
 128 994 232 128 994 232  Annen innskutt egenkapital 20 128 994 232  128 994 232 
 
220 754 232 220 754 232  Sum innskutt egenkapital  220 754 232  220 754 232 

   Opptjent egenkapital    
 87 376 518  92 066 018  Annen egenkapital 20 70 674 925  95 455 899 
 0  0  Minoritetsinteresser 20 77 564 620  81 672 515 

308 130 750  312 820 250  Sum egenkapital  368 993 777  397 882 646 
   
   Avsetning for forpliktelser    
 12 538 455  9 754 048  Pensjonsforpliktelser 3,15 13 732 423  11 801 764 
 28 786 491  31 914 644  Utsatt skatt 18 22 269 795  27 261 599 
 
 41 324 946 41 668 692  Sum avsetning for forpliktelser  36 002 218  39 063 363 

   Annen langsiktig gjeld    
400 490 000 297 000 000  Gjeld til kredittinstitusjoner 16,17 1 084 472 083 898 848 515 
 0  10 012 075  Gjeld til konsernselskaper 16 0 0 
 37 970 280 42 139 319  Øvrig langsiktig gjeld 16,21 60 268 935  69 883 370 
 
438 460 280 349 151 394 Sum annen langsiktig gjeld  1 144 741 018 968 731 885 

   Kortsiktig gjeld    
 50 000 000 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 17 53 955 593 0 
 1 846 370 13 133 892  Leverandørgjeld  51 882 495 42 275 367 
 5 645 330  5 194 574 Gjeld til konsernselskaper  0 0 
 0  0  Betalbar skatt 18 7 771 583 10 381 661 
 688 727 694 844  Skyldige offentlige avgifter  34 103 719 27 338 920 
 10 000 000 14 000 000  Avsatt utbytte 20 21 215 243 24 565 446 
 3 573 422 3 647 707  Annen kortsiktig gjeld  151 005 076 145 054 846 
 
 71 753 849 36 671 017  Sum kortsiktig gjeld  319 933 709 249 616 240 
 
 551 539 075 427 491 103  Sum gjeld  1 500 676 945 1 257 411 488 

 859 669 825 740 311 353  SUM EGENKAPITAL OG GJELD  1 869 670 722 1 655 294 134 

Anthon B Nilsen – Kontantstrømoppstilling

 
 2012  2011  2012  2011
 2 182 347 103 950 588 Ordinært resultat før skattekostnad (5 198 670) 30 888 521 
 0  0  Betalte skatter (10 386 419) (6 815 160)
 0 0  Resultatandel i tilknyttet selskap 659 115  (95 261)
 15 491 (94 439 012) Tap/(gevinst) ved realisasjon av aksjer (21 331 641) (19 515 902)
 0 3 201 272  Tap/(gevinst) ved salg av driftsmidler (1 294 831) 3 127 203 
 4 917 491  322 324  Avskrivninger driftsmidler 71 841 168 50 371 924 
 50 000  50 000  Nedskrivning finansielle anleggsmidler 50 000 559 750 
 0 25 029  Effekt av valutakursendringer (488 306) (349 519)
 0  0  Endring av varebeholdningen (419 005) 4 204 186 
 (203 454) 274 916  Endring kundefordringer 1 685 646  58 915 208 
 (11 287 522) 12 055 621  Endring leverandører 6 661 162  (41 115 116)
 3 673 203 2 773 818 Endring pensjoner (1 074 226) 752 508 
 (4 067 919) (26 879 115) Endring i andre tidsavgrensninger 5 006 586  28 161 279 

 (4 720 363) 1 335 441  Netto likviditetsendringer fra driften 45 710 579 109 089 621 

 (197 466) 0  Utbetalinger av langsiktig fordringer (4 709 268) (313 600)
 1 975 598  188 548  Innbetaling på langsiktige fordringer 3 065 820 504 734 
 (177 397) (82 767) Utbetalinger ved kjøp aksjer (166 248 912) (45 609 715)
 98 525 28 172 140  Innbetaling ved salg aksjer 73 368 874 28 374 167 
 0 0  Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler (12 777 552) (5 973 312)
 (121 920 349) (130 324 877) Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler (200 031 925)  (189 793 935)
 0  0  Innbetalinger ved salg av driftsmidler  783 116 95 645 025 
 0 0  Innbetalinger ved salg andre investeringer 1 056 282 0 
(53 000 000)  (1 009 200) Utbetaling av langsiktig fordring konsernselskap 0 0 
 10 660 000 21 315 500  Innbetaling på langsiktig fordring konsernselskap 0 0 

 (162 561 089) (81 740 656) Netto kontantstrøm fra investeringer (305 493 565) (117 166 636)

 110 000 000 90 951 394  Økning langsiktig gjeld 290 974 116 103 439 319 
 (10 630 000) 0  Nedbetalt på langsiktig gjeld (71 501 016) (103 136 465)
 55 000 000 0  Økning kortsiktig gjeld 56 321 292 0 
 (5 000 000) 0  Nedbetalt kortsiktig gjeld (58 106 300) 0 
 (14 000 000) (14 000 000) Utbetaling av utbytte (24 565 446) (16 287 778)
 0 0  Innbetaling fra minoriteten 133 024 0 
 0 0  Utbetalt stiftelseskostnader (13 000) (12 380)

 135 370 000 76 951 394  Netto fra finansaktiviteter 193 242 670 (15 997 304)
 
 (31 911 452) (3 453 821) Netto endring kontantstrøm (66 540 316) (24 074 319)
 
 48 816 987 52 270 808 Likvider pr. 01.01 177 663 922 206 866 872 
 0 0 Likvider endret konsernsammensetning 27 161 178  (5 128 631)
 
 16 905 535  48 816 987 Likvider pr. 31.12 138 284 784 177 663 922

 Morselskap  Konsern  Morselskap  Konsern

Oslo, den 17. april 2013

 Einar Joys Gunnar Grette Nicolai H. Løvenskiold Karl Nysterud Peder Chr. Løvenskiold
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styrets leder Adm. direktør
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Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet viser samlet økono-
misk resultat og finansielle stilling når 
morselskapet og datterselskapene 
betraktes som én økonomisk enhet. 
Konsernregnskapet bygger direkte på 
regnskapstallene for nevnte selskaper 
og dekker perioden 1. januar - 31. desem-
ber. Ved konsolideringen er alle interne 
resultat- og balanseposter eliminert. 
Elimineringen av aksjer i datterselskaper 
er basert på oppkjøpsmetoden. Dette 
innebærer at aksjene elimineres mot 
bokført verdi av egenkapitalen i datter-
selskapene på kjøpstidspunktet. 

Vurdering og klassifisering  
av eiendeler og gjeld  
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk 
er klassifisert som anleggsmidler. Andre 
eiendeler er klassifisert som omløpsmid-
ler. Fordringer som skal tilbakebetales 
innen et år er uansett klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av kort-
siktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til 
grunn. Avdrag på lån med forfall innen et 
år er inkludert i langsiktig gjeld. Anleggs-
midler 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 an-
skaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt mottatt 
beløp på etableringstidspunktet.  

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregn-
es til balansedagens kurs. Resultatregn-

skapet 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 stats-
tilskudd knyttet til undervisning. Tilskud-
det etter gjeldene satser for de enkelte 
studier resultatføres over den perioden 
støtten gjelder for. Tildelingen som er 
knyttet til enkeltvedtak resultatføres det 
år vedtaket fattes for. Øremerkede til-
skudd føres som en reduksjon av anskaff-
elseskost ved anvendelse (anskaffelse), 
mens generelle tilskudd resultatføres 
som inntekt det år tilskuddet gjelder for.

Leieinntekter
Leieinntekter forskuddsfaktureres og 
periodiseres over leieperioden. Felles-
kostnader faktureres á konto gjennom 
året ogavregnes etter åres slutt. Netto 
felleskostnader er oppført som driftskost-
nad. 

Andre salgsinntekter og driftsinntekter
Andre inntekter resultatføres på opptjen-
ingstidspunktet. 

Goodwill
Merverdier ved oppkjøp av nye datter-
selskaper 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 im-
materielle eiendeler og avskrives overan-
tatt økonomisk levetid.

Varige driftsmidler
Forretningseiendommer, driftsløsøre og 
inventar avskrives over forventet øko-
nomisk levetid. Avskrivningene er som 
hovedregel fordelt lineært over antatt 
økonomisk levetid. Tomter, boliger, pro-
sjekter og andre anleggsmidler avskrives 
ikke, men nedskrives ved forventet varig 
verdifall. Aktivering av kostnader på leide 
lokaler avskrives over leiekontraktens 
løpetid. 

Investering i datterselskap og tilknyt-
tet selskap  
Investeringer i datter selskap og tilknyttet 
selskap er i morselskapet bokført etter 
kostmetoden. Invest eringene blir nedskre-
vet til virkelig verdi dersom verdifallet 
ikke er forbigåe nde. Mottatt utbytte og 
andre overskuddsutdelinger fra selskape-
ne inntektsføres  som annen finansinntekt 
i morselskapet.  I konsernregnskapet er 
tilknyttede sels k ap bokført etter egenka-
pitalmetoden.

Investering i andre aksjer
Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har 
betydelig innflytelse balanseføres til 
anskaff elseskost. Investeringene blir 
 nedskrevet til virkelig verdi dersom verdi-
fallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte 
og andre overskuddsutdelinger fra selska-
pene inntektsføres som finansinntekt.

Pensjoner
Anthon B Nilsen AS har oppfylt kravene 
til obligatorisk tjenestepensjon gjennom 

en forsikringsavtale. Pensjonskostnader 
og pensjonsforpliktelser knyttet til ytels-
esbasert pensjonsforsikring beregnes 
 ett er lineær opptjening basert på forvent-
et sluttlønn. Beregningene er basert på 
en rekke forutsetninger herunder diskont-
eringsrente, fremtidigregulering av lønn, 
pensjoner og ytelser fra folketrygden, 
fremtidig avkastning på midlene samt 
aktuarmessige forutsetninger om dødelig-
het og frivillig avgang. Pensjonsmidlene 
er vurdert til virkelig verdi fratrukket 
 pensjonsforpliktelsene i balansen. 
 Endringer i forpliktelsene som skyldes 
endringer og avvik i beregningsforutset-
ningene fordeles over minimum antatt 
gjennomsnittlig gjenværende opptjenings-
tid hvis avviket ved årets begynnelse 
overstiger 10 prosent av det største av 
brutto pensjonsforpliktelser og pensjons-
midler. Pensjonskostnader knyttet til 
innskuddsbasert tjenestepensjon er ikke 
fondsbasert og kostnadsføres løpende i 
henhold til mottatte fakturaer. 

Pensjonsforpliktelse finansiert over 
driften er beregnet og balanseført under 
avsetning for forpliktelser. 

Varebeholdning 
Varebeholdningen er vurdert til det lav-
este av anskaffelseskost og netto salgs-
pris. 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 til-

legg gjøres det for øvrige kundefordringer 
en uspesifisert avsetning for å dekke an-
tatt 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 egenkapitaltransaksjo-
ner, 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 skat-
tefordel 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 kontan-
ter, bankinnskudd og andre kortsiktige 
likviditetsplasseringer.

Note nr. 1 – Regnskapsprinsipper  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og utarbeidet  etter nor-
ske regnskapsstandarder.

Noter til  
regnskapet 
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Note nr. 2 – Driftsinntekter 

 2012  2011    2012  2011
   Pr. virksomhetsområde    
 0  0  Handel  30 157 391  279 934 990 
   Utdanning    
 0 0  Studieinntekter  704 279 477 528 592 683 
 0  0   Offentlige tilskudd til utdanning 123 680 094  123 055 356 
 18 451 407  13 611 668  Eiendom  126 127 907  108 280 638 
 
 18 451 407  13 611 668  Sum  984 244 869  1 039 863 667 
 
   Geografisk fordeling     
 18 451 407  13 611 668 Norge  890 539 077  710 768 862 
 0  0  Resten av verden  93 705 792  329 094 805 

 18 451 407  13 611 668 Sum  984 244 869  1 039 863 667 

Note nr. 4 – Finansinntekter og finanskostnader   

 2012  2011   2012  2011
   Andre finansinntekter     
 11 727 082   9 440 557 Renteinntekter konsern  0  0 
  968 967   914 379  Andre renteinntekter  5 591 110  7 286 712 
 4 234  94 439 012  Gevinst ved salg aksjer   4 234  62 578 
 13 705 500  20 696 751  Inntekt fra investering i datterselskap 0 0 
 0  97 562  Konsernbidrag  0  0 
 49 039  33 255  Valutagevinst  1 108 824  6 134 030 
 1 210  9 275  Annen finansinntekt  391 502  534 130 
 
 26 456 032  125 630 791  Sum  7 095 670  14 017 450 

   Andre finanskostnader     
 202 717  12 075 Rentekostnader konsern  0  0 
 17 642 850  13 960 072  Andre rentekostnader  61 337 165  51 620 498 
 19 725  0  Tap ved salg aksjer og andeler  0  111 119 
 50 000  50 000  Nedskrevet finansielle anleggsmidler 50 000 559 750 
 154 845  25 029  Valutatap  772 394  5 973 536 
 3 870  12 075  Andre finanskostnader  2 543 366  822 613 

 18 074 007  14 059 251 Sum  64 702 925  59 087 516 

Note nr. 3 – Personalkostnader og godtgjørelser   

 2012  2011   2012  2011
   Personalkostnader    
 6 981 367  6 792 178  Lønninger  318 439 562  265 460 744 
 1 236 520  1 097 254  Folketrygdavgift  53 038 802  42 173 462 
 4 424 182  3 253 901  Netto kostnad pensjoner  27 072 951  24 543 059 
 0  0  Lønnskostnader innleid  46 931 088  36 205 144 
 342 077  294 049  Andre ytelser  13 942 367  13 335 977 
 
 12 984 146  11 437 382  Sum  459 424 770  381 718 386 

 7 7 Antall årsverk  640  416 

Note nr. 5 – Immaterielle eiendeler    

Goodwill fordelt på virksomhetsområde  
og geografisk fordeling   
  Bokført verdi Tilgang / Avskrivninger Bokført verdi
  31.12.11 avgang i år i år 31.12.12
 
Utdanningsselskaper Norge 120 048 379  134 221 956  (20 066 581) 234 203 754 
Utdanningsselskaper Sverige 8 389 050  42 891 386  (3 218 452) 48 061 984 
  
  128 437 429  177 113 342  (23 285 033) 282 265 738 

Administrerende direktør har mottatt lønn og annen godtgjørelse på til sammen kr 2 327 381. I tillegg til å være med i selskapets 
ordinære pensjonsordning er det regnskapsført en direkte pensjonsforpliktelse knyttet til en avtale om førtidspensjon for admini-
strerende direktør.  

Det er utbetalt kr 486 664 i godtgjørelse og kr 485 437 i lønn til styret i 2012. Et av styrets medlemmer har i tillegg til styre- 
honorar en løpende pensjon som utgjør kr 254 024. 

Kostnadsført revisjonshonorar i morselskapet for 2012 utgjør kr 280 000. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med   
kr 205 000. Kostnadsført revisjonshonorar til konsernrevisor utgjør kr 2 261 617. I tillegg kommer honorar for særattestasjoner på  
kr 177 200 samt annen bistand på kr 988 961. Beløpene er inklusiv kostnadsført merverdiavgift.

Bokført verdi av goodwill knytter seg i sin helhet til konsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS. Avskrivningsplan i underliggende 
konsern varierer mellom 5 - 20 år. Utdanningsinstitusjonene har sterke merkenavn og har gjennom mange år opparbeidet gode 
 posisjoner i markedet.

 Morselskap  Konsern

 Morselskap  Konsern

 Morselskap  Konsern

Konsern
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Note nr. 5 – Immaterielle eiendeler (forts.)

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01  197 356 729  15 713 325 
Avgang ferdig avskrevet  0 (522 539)
Tilgang nye datterselskaper  178 086 148 357 077 
Tilgang (avgang) i år  (1 390 480) 12 777 552
 
 Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.  374 052 397  28 325 415 
Akkumulert avskrivninger pr. 31.12.  (91 786 659) (9 495 359)

Bokført verdi pr. 31.12.  282 265 738 18 830 056 

 Årets avskrivninger  23 285 033 4 483 224 

Avskrivningsperiode  5 - 20 år 5 år

Note nr. 7 – Driftsløsøre og inventar    

Anskaffelseskost pr. 31.12.11  16 829 831 91 344 067 
Tilgang i år  2 673 630  16 644 974 
Tilgang nye datterselskap  0  21 604 434 
Avgang i år  0 (19 259 763) 
 
Anskaffelseskost pr. 31.12.12  19 503 461 110 333 712 
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.12  (16 688 819) (79 004 799) 

Bokført verdi pr. 31.12.12  2 814 642  31 328 913  
 
Årets avskrivninger  405 440  15 020 822  
 
Avskrivningssats  20-33% 20-33%

Note nr. 8 – Aktiverte kostnader

Anskaffelseskost pr. 31.12.11   36 299 923 
Avgang i år   (14 531 214) 
Tilgang i år   6 228 446 
 
Anskaffelseskost pr. 31.12.12   27 997 155 
Akkumulert avskrivninger pr. 31.12.12   (12 528 928) 
 
Bokført verdi pr. 31.12.12   15 468 227 
 
Årets avskrivninger   5 428 019 

Note nr. 6 – Tomter, bygninger og annen eiendom

Anskaffelseskost pr. 31.12.11 6 859 930  225 000  218 094 682  130 586 819 355 766 431 
Tilgang i år 0  0  0  119 205 237 119 205 237 
Overført bygninger ved ferdigstillelse 0  0  248 567 702  (248 567 702) 0 

Anskaffelseskost pr. 31.12.12 6 859 930  225 000  466 662 384  1 224 354  474 971 668
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.12 0  0  (73 611 216) 0  (73 611 216)

Bokført verdi pr. 31.12.12 6 859 930  225 000  393 051 168  1 224 354  401 360 452 

Årets avskrivninger 0  0  4 512 051  0  4 512 051 

Avskrivningssats   2-3%   
     

  
      
Anskaffelseskost pr. 31.12.11 119 337 795  225 000  940 083 047  202 232 648  1 261 878 490 
Avgang (3 921 140) 0  (85 494 085) (12 627 095) (102 042 320)
Tilgang nye datterselskap 0  0  5 214 419  0  5 214 419 
Tilgang i år 3 289 141  0  0  175 794 029  179 083 170 
Overført bygninger/tomt i år 2 527 707  0  254 727 431  (257 255 138) 0 

Anskaffelseskost pr. 31.12.12 121 233 503  225 000  1 114 530 812  108 144 444  1 344 133 759 
Akk. avskrivninger pr. 31.12.12 0  0  (188 875 528) 0  (188 875 528)

Bokført verdi pr. 31.12.12 121 233 503  225 000  925 655 284  108 144 444  1 155 258 231 

Årets avskrivninger 0  0  23 624 070  0  23 624 070 

Avskrivningssats   2-3%   

Andre anleggsmidler er investering i kunst som er oppført til kostpris.  
Årets tilgang i morselskapet utgjør kr 41 482 og i konsernet kr 46 482.

Aktiverte kostnader blir avskrevet over gjenværende løpetid på leiekontraktene.

 Goodwill Andre immaterielle  
  eiendeler

Morselskap Tomter Boliger Bygninger Prosjekter Sum

Konsern Tomter Boliger Bygninger Prosjekter Sum

 Morselskap Konsern

  Konsern
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Note nr. 9 – Aksjer og andeler i datterselskap

Anthon B Nilsen Eiendom AS Oslo 67% 174 984 413  26 721 020  65 509 901  70 021 581 
Anthon B Nilsen Investor AS Oslo 100% 53 340 486  (746 899) 53 990 368  55 466 368 
Anthon B Nilsen Utdanning AS Oslo 70% 92 599 919  11 753 163  54 220 518  54 220 518 
Anthon B Nilsen Scandinavia AS Hurum 100% 792 379  (386 903) 761 559  761 559 

       180 470 026 

Anthon B Nilsen Skoledrift AS    Oslo  100% 
Bjørknes AS    Oslo  91% 
Bjørknes Høyskole AS    Oslo  83% 
Ullevål Stadion Eiendomsdrift AS    Oslo  83% 
Westerdals Høyskole AS    Oslo  100% 
Otto Treider Private Gymnas AS    Oslo  100% 
Treider Fagskoler AS    Oslo  100% 
Bilder Nordic School of Photography AS    Oslo  100% 
Idefagskolen AS    Nøtterøy  91% 
Treider College AS    Oslo  100% 
NISS Høyskole AS    Oslo  100% 
Nordisk Institutt for Scene og Studio AS    Oslo  100% 
Nordisk Institutt for Scene og Studio, kursavdelingen AS   Oslo  100% 
NISS Drift AS    Oslo  100% 
Westerdals Kompetanse AS    Oslo  100% 
NKI AS    Oslo  100% 
NKI Forlaget AS    Oslo  100% 
NKI Junglemap AS    Oslo  91% 
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole AS   Oslo  100% 
Anthon B Nilsen Skolebygg AS    Oslo  100% 
NITH Kurs AS    Oslo  100% 
Reaktorskolen AS    Oslo  100% 
Anthon B Nilsen Utbildning AB    Stockholm  100% 
Berghs School of Communication AB    Stockholm  100% 
New School Stockholm AB    Stockholm  100% 
Bilder Nordic School of Photography Sverige AB   Stockholm  100% 
Anthon B Nilsen Fastighets AB    Stockholm  100% 
Medlearn AB    Stockholm  80% 

Gasmannsvei Eiendom KS    Oslo  100% 
Gasmannsvei Eiendom AS    Oslo  100% 
Hans Møller Gasmannsvei 9 AS    Oslo  100% 

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

Bjørndalen Eiendom AS    Oslo  100,0% 
Nye Broverkstedet AS    Oslo  100,0% 
Brenneriveien 5 AS    Oslo  100,0% 
Regnbuen Syd AS    Oslo  90,1% 
Sportomten AS    Oslo  90,1% 
Øvre Vollgate 9 AS    Oslo  90,1%
HBV 30 Holding AS    Oslo  90,1%
Hans Burumsvei 30 Utvikling AS    Oslo  90,1%
Løvenskioldsgate 1 Holding AS    Oslo  85,1%
ABNE Prosjekt 7 AS    Oslo  100,0%
Tofte Strand AS    Oslo  90,1%
Hurum Holding AS    Hurum  90,1%
Hurum Miljø AS    Hurum  46,0%
Kallumveien 16 AS    Oslo  100,0%
Anthon B Nilsen Eiendom Drift AS    Oslo  100,0%
Felt W2 AS    Oslo  53,9%
Lahaugmoen Holding AS    Oslo  57,5%
Lahaugmoen AS    Oslo  35,7%
Lahaugmoen Infrastruktur AS    Oslo  35,7%
Felt Z AS    Oslo  35,7%
Felt Z 1 AS    Oslo  35,7%
Felt W 1 AS    Oslo  35,7%
Felt V AS    Oslo  35,7%

Konsernet har bestemmende innflytelse i datterselskapene gjennom eier og stemmeandel på mer enn 50% i hvert ledd.  

I 2012 ble datterselskapet ABNE International AB solgt per 1. januar og Hans Burums vei 30 ANS per 21. desember.  
Hans Burums Vei 30 ANS’ resultat frem til salgstidspunktet er konsolidert inn i konsernregnskapet. NKI Junglemap AS sitt  
datterselskap Junglemap Inc er avviklet i 2012. Aksjene var nedskrevet til kr 0 og alle overføringer til selskapet er kostnadsført  
i konsernregnskapet. De svenske selskapene Scandinavian Safety Training Centre AB, med datterselskapene KMTC Tvätteri &  
Service AB og Scandinavian Safety Restaurang AB gikk konkurs i oktober 2012. Underskudd fra driften av disse frem til konkurs-
åpning er konsolidert inn i konsernets driftsresultat med kr 6 979 929. Netto tap ved avgang, utgjør kr 13 488 187 og fremkommer 
på egen linje under driftskostnader. 

I 2012 er konsernet utvidet med de svenske selskapene Anthon B Nilsen Fastighets AB fra 1. mai og Medlearn AB fra 1. juli. 
 Kjøpesummen for aksjene var henholdsvis SEK 50 000 og SEK 52 309 108. Konsernet har også kjøpt de norske selskapene 
 Reaktorskolen AS som er konsolidert inn fra 1. april, Idefagskolen AS som er konsolidert inn fra 1. juli og Hans Møller Gasmannsvei 
9 AS som er konsolidert inn fra 1. november. Kostprisen for aksjene var henholdsvis kr 116 443 553, kr 4 208 907 og kr 2 637 000. 
Det er stiftet ett nytt konsernselskap ABNE Prosjekt 7 AS.

I 2012 er Regnbuen Syd Hjemmel AS fusjonert inn i Regnbuen Syd AS og Sportomten AS er utfisjonert fra Regnbuen Syd AS. 
 Westerdals School of Communication AS er fusjonert inn i Westerdals Høyskole AS og Handshake AS er fusjonert inn i NKI 
 Junglemap AS.

Konsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS eier: Forretningskontor Konsernets eierandel

Konsernet Anthon B Nilsen Investor AS eier: Forretningskontor Konsernets eierandel

Datterselskap: Forretnings-  Eierandel/  Selskapets  Selskapets  Anskaffelses-  Bokført
 kontor  stemmerett  egenkap.  resultat  kost  verdi
   100% 100% 31.12.12 31.12.12

Konsernet Anthon B Nilsen Eiendom AS eier: Forretningskontor Konsernets eierandel
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Note nr. 10 – Aksjer i tilknyttede selskaper

Anthon B Nilsen S.A.S. Paris 40,74% 27 553 592  (1 617 856) 6 810 104  6 810 104 

Eierandel 31.12.      40,74% 

Bokført verdi pr. 31.12.11      12 868 528 
Kursjustering       (664 390) 
Utdeling fra selskapet      (319 691) 
Andel årets resultat      (659 115) 
 
Bokført verdi pr. 31.12.12      11 225 332 

Note nr. 11 – Investering i aksjer  

Aksjer og andeler eid av morselskapet       
 Diverse mindre aksjeposter     557 206  446 587 

SUM MORSELSKAP     557 206  446 587 

Aksjer eid av datterselskap 
Kridomini AS    58  15,70% 58 000  58 000 
Kridomini II AS   72  21,60% 72 000  72 000 
Steel-Link AS    255  25,00% 25 000  25 000 
Andre aksjer      1 060 001  1 060 001 

SUM KONSERN     1 772 207  1 661 588 

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

Note nr. 12 – Fordringer 

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

 31-12-12 31-12-11  31.12.12 31.12.11
 192 924 995  149 563 095  Lån til datterselskap 0  0 
 12 587 183  14 562 781  Langsiktige andre fordringer  13 204 178  14 865 792 
 0  0  Kundefordringer 22 153 978  23 954 017 
 
 205 512 178  164 125 876   35 358 156  38 819 809 

Langsiktige fordringer er inkludert med følgende periodiserte kostnader

Bokført verdi pr. 31.12.11   8 491 629  8 639 673 
Tilgang i år    197 466  3 682 241 
Årets kostnadsføring   (276 845) (495 468)

Bokført verdi pr. 31.12.12   8 412 250  11 826 446

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

Note nr. 13 – Varebeholdning  

Varer under tilvirkning   2 236 133  1 004 841 
Ferdig tilvirkede varer og handelsvarer  4 586 101  5 643 191

Sum varebeholdning   6 822 234  6 648 032 

Note nr. 14 – Leieavtaler 

 2012 2011 Årets leiekostnad 2012 2011
 0  0  Leie av inventar og utstyr 6 843 094  2 547 059 
292 964  424 540  Leie av eiendom og parkering 62 258 510  41 503 698 

 292 964  424 540  69 101 604  44 050 757 

Konsern  ABN SAS Paris

Morselskap Forretnings-  Eierandel/  Selskapets  Selskapets  Anskaffelses-  Bokført
 kontor  stemmerett  egenkap.  resultat  kost  verdi
   100% 100% 31.12.12 31.12.12

   Antall aksjer  Eierandel  Kostpris  Bokført  
     31.12.12  verdi
      31.12.12

 Morselskap  Konsern

 Morselskap Konsern

 31.12.12 31.12.11

 Morselskap  Konsern
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Note nr. 15 – Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse      
 
Konsernets norske virksomheter dekker sine pensjoner via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskap. Pensjonsordningen 
er oppført i balansen i henhold til Norsk Regnskapsstandard.  

De økonomiske beregninger av pensjonsforpliktelsene er basert på følgende kriterier: Diskonteringsrente 4,2%, forventet avkastning 
3,6%, lønnsøkning 3,25%, økning av folketrygdens grunnbeløp 3%, samt økning av utbetalinger tilpensjonister med 0,2%. Pensjons-
ordningen i morselskapet omfatter 8 ansatte og 21 pensjonister. I tillegg har  morselskapet usikret pensjonsordning for 2 personer. 

Totalt for konsernet omfattes 127 ansatte og 69 pensjonister av ytelsespensjonsordninger. Tre datterselskap har i tillegg usikrede 
pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordninger.       
  

Årets pensjonskostnad 
Årets pensjonsopptjening   894 900  1 388 949  2 283 849  1 727 901 
Rentekostnad på forpliktelsen   720 890  664 617  1 385 507  1 145 293 
Avkastning på pensjonsmidler   (837 499) 0  (837 499) (937 923)
Amortisering av estimeringstap   257 893  731 128  989 021  933 814 
Arbeidsgiveravgift   109 739  289 553  399 292  188 413 
Årets administrasjonskostnader   136 953  0  136 953  196 403 

 Total pensjonskostnad   1 282 876  3 074 247  4 357 123  3 253 901 

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser 
Verdi av estimerte pensjonsmidler   16 728 884  0  16 728 884  18 114 670 
Pensjonsforpliktelse   (18 845 670) (13 831 980) (32 677 650) (36 438 264)
Ikke resultatført virkning av estimatavvik   5 330 500  3 243 834  8 574 334  14 957 216 
Arbeidsgiveravgift   (298 467) (1 950 309) (2 248 776) (2 583 627)

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser   2 915 247  (12 538 455) (9 623 208) (5 950 005)

Herav overfinansierte ordninger   2 915 247  0  2 915 247  3 804 043 
Herav underfinansierte ordninger   0  (12 538 455) (12 538 455) (9 754 048)

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

Årets pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening   7 918 482  1 388 949  9 307 431  8 846 638 
Rentekostnad på forpliktelsen   6 262 864  702 022  6 964 886  6 298 328 
Avkastning på pensjonsmidler   (6 849 034) 0  (6 849 034) (6 004 387)
Amortisering av estimatavvik   2 835 052  771 807  3 606 859  4 638 664 
Arbeidsgiveravgift   1 259 306  0  1 259 306  1 023 564 
Årets administrasjonskostnader   1 024 960  295 643  1 320 603  1 510 025 

Total pensjonskostnad   12 451 630  3 158 421  15 610 051  16 312 832 

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser
Verdi av estimerte pensjonsmidler   141 269 710  0  141 269 710  138 409 974 
Pensjonsforpliktelse   (149 552 041) (14 433 113) (163 985 154) (180 815 895)
Ikke resultatført virkning av estimatavvik   27 940 716  3 243 834  31 184 550  52 332 378 
Arbeidsgiveravgift   (1 460 541) (2 035 069) (3 495 610) (6 027 187)

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser   18 197 844  (13 224 348) 4 973 496  3 899 270 

Herav overfinansierte ordninger   18 705 919  0  18 705 919  15 701 034 
Herav underfinansierte ordninger   (508 075) (13 224 348) (13 732 423) (11 801 764)

Konsernselskapet Treider AS og Treider College AS betaler i tillegg en pensjonspremie til Statens Pensjonskasse for ansatte  
som er medlemmer der. Disse pensjonsforpliktelsene er ikke aktuarberegnet. De andre ansatte i de norske selskapene har 
 innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjon som oppfyller kravene i loven. Den årlige innbetalingen tilsvarer kostnaden.   
Konsernets virksomhet utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar med lokal praksis og lovregler.

Morselskap  2012 2012 2012 2011 
 Sikrede Usikrede SUM SUM

 31.12.12 31.12.12 31.12.12 31.12.11
 Sikrede Usikrede SUM SUM

Konsern  2012 2012 2012 2011 
 Sikrede Usikrede SUM SUM

 31.12.12 31.12.12 31.12.12 31.12.11
 Sikrede Usikrede SUM SUM



72 73
ÅRSBERETNINg Og REgNSKAp

Note nr. 16 – Langsiktig gjeld  

 31.12.12 31.12.11 Forfall mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt 31.12.12 31.12.11
 330 490 000  234 870 000  Gjeld til kredittinstitusjoner 684 986 696  609 449 514 
 16 480 000  20 600 000  Øvrig langsiktig gjeld 16 480 000  20 600 000
 
 346 970 000  255 470 000  Sum 701 466 696  630 049 514 

Note nr. 17 – Pantstillelser og garantier 

 31.12.12 31.12.11 Bokført gjeld som er sikret ved pant 31.12.12 31.12.11 
400 490 000  297 000 000 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 1 083 672 083  898 848 515  
 11 006 670  744 782  Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner og renter 19 264 220  3 146 114
 
 411 496 670  297 744 782  1 102 936 303  901 994 629 

   Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet   
 401 135 452  286 442 266  Tomter, bygninger og annen eiendom 1 046 062 859  945 233 495 
 0  0  Driftsløsøre 25 492 569  26 691 244 
 0  0  Fordringer 119 494 927  99 003 208 
 0  0  Bankinnskudd 18 850 999  31 012 692 

 401 135 452  286 442 266   1 209 901 354  1 101 940 639 

  
   Andre opplysninger om pant og garantier  
 40 000 000  50 000 000 Trekkfasilitet bank - ubenyttet 50 000 000  60 000 000 
 0  110 000 000 Trekkfasilitet byggelån - ubenyttet 198 955 470  110 000 000 
 0  0 Avgitte garantier 49 797 008  37 949 972 
 408 068  415 430 Bundne bankinnskudd til dekning av trukket skattetrekk 4 305 988  2 290 875 
 0  0 Andre bundne bankinnskudd 921 200  675 005 

Morselskapet har i tillegg stillet aksjer i et datterselskap bokført til kr 54 220 518 som sikkerhet for datterselskapets gjeld til 
 kredittinstitusjoner. Bokført gjeld i datterselskapet er kr 180 084 018 (kr 52 499 997 i 2011). Morselskapet har i tillegg stillet 
 garanti for et annet datterselskaps gjeld til kredittinstitusjon på kr 40 000 000.

Note nr. 18 – Skattekostnad  

Ordinært resultat før skattekostnad  2 182 347  103 950 587 
Permanente forskjeller utbytte   (14 026 247) (20 697 573)
Permanente forskjeller aksjer   65 491  (94 439 012)
Andre permanente forskjeller   185 644  176 793 
3% Inntekt på utbytte   420 787  3 454 098 
Endring midlertidige forskjeller   (63 036 481) 2 952 296 

Skattepliktig årsresultat (underskudd)  (74 208 459) (4 602 811)
Overført framførbart underskudd  74 208 459  4 602 811 

Grunnlag betalbar skatt   0  0 

Betalbar skatt (skattesats 28%)   0  0 

Avstemming mellom regnskapsført skattekostnad og beregnet   
 skattekostnad basert på nominell skattesats 28%.    
   

Nominell skattekostnad av resultat før skattekostnad 611 057  29 106 164 
Skatt knyttet til skattefrie inntekter etter fritaksmetoden (3 923 011) (32 238 244)
Skatt knyttet til permanente forskjeller  65 980  49 502 
Skatt knyttet til 3% inntekt av inntekter etter fritaksmetoden 117 821  967 148 

Regnskapsført skattekostnad   (3 128 153) (2 115 429)

 2012 2011  2012 2011
 0  0  Betalbar skatt på årets resultat 7 771 583  10 760 549 
 0  0  Endring skatt tidligere år 4 758  0 
 (3 128 153) (2 115 429) Årets endring utsatt skatt (5 736 004) (4 660 344)

 (3 128 153) (2 115 429) Sum skattekostnad (inntekt) 2 040 337  6 100 205 

 2012 2011  2012 2011 
   Betalbar skatt i balansen   
 
 0  0 Betalbar skatt 7 771 583  10 381 661 

 Morselskap  Konsern

 Morselskap  Konsern

 Morselskap  Konsern

 Morselskap  Konsern

Morselskap 2012 2011

Morselskap 2012 2011
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Note nr. 18 – Skattekostnad (forts.) 

 31.12.12 31.12.11   31.12.12 31.12.11
   Midlertidig forskjeller   
 173 679 988  112 936 119  Varige driftsmidler 208 419 368  135 359 930 
 0  0  Fordringer (9 242 182) (9 138 639)
 0  0  Varelager 206 919  253 002 
 8 939 815  11 174 768 Gevinst og tapskonto 9 623 570  11 544 783 
 (1 410 803) (6 148 130) Regnskapsm. avsetninger 33 174 430  16 743 130 
 411 165  620 927  Inntektsført utbytte 411 165  651 563 
 
 181 620 165  118 583 684  Sum midlertidige forskjeller 242 593 270  155 413 769 
 (78 811 267) (4 602 809) Ligningsmessig underskudd (184 442 281) (66 260 843)
 0  0  Herav ikke med i grunnlag 21 383 936  8 209 925 

 102 808 898  113 980 875  Netto grunnlag utsatt skatt 79 534 925  97 362 851 

 28 786 491  31 914 646  Utsatt skatt 28% 22 269 795  27 261 599 

Note nr. 19 – Antall aksjer og aksjeeiere    

Morselskapets aksjekapital er pr. 31.12.12 på kr 91 760 000, bestående av 12 400 aksjer á kr 7 400.  
Selskapet har kun en aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.   
    

Reidar og Gunnar Holst Legat   6 200  50%
Løvenskiold Invest I AS   3 100  25%
Løvenskiold Invest II AS   3 100  25%
    
Sum    12 400  100%

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

Note nr. 20 – Egenkapital utvikling        
  

Egenkapital pr. 31.12.11   91 760 000  128 994 232  92 066 018  312 820 250 
Årets resultat    0  0  5 310 500  5 310 500 
Avsatt til utbytte   0  0  (10 000 000) (10 000 000)
 
Egenkapital pr. 31.12.12   91 760 000  128 994 232  87 376 518  308 130 750 

  

Egenkapital pr. 31.12.11 91 760 000 128 994 232 95 455 899 81 672 515 397 882 646 
Endring eierandel minoriteter 0  0  (39 526) (26 810) (66 336)
Innbetalt fra minoriteten 0  0  0  133 024  133 024 
Kursdifferanser utenlandske datterselskap 0  0  (526 902) 38 596  (488 306)
Stiftelseskostnader 0  0  (8 706) (4 294) (13 000)
Utbytte  0  0  (10 000 000) (11 215 243) (21 215 243)
Årets resultat  0  0  (14 205 840) 6 966 832  (7 239 008)

Egenkapital pr. 31.12.12 91 760 000  128 994 232  70 674 925  77 564 620  368 993 777 

Note nr. 21 – Transaksjoner med nærstående       
       
Lån til nærstående
Selskapet har gitt lån til nærstående med kr 5 926 792 til Løvenskiold Gran AS og kr 5 926 792 til Gemini AS. Disse lån rente-
beregnes med 3 måneders Nibor og tilbakebetales med årlige avdrag over 7 år. Til sikkerhet for lånet er aksjene til Løvenskiold 
Invest I AS og Løvenskiold Invest II AS i Anthon B Nilsen Eiendom AS, stilt som pant. Selskapet har gitt administrerende direktør 
og andre ledende ansatte i Anthon B Nilsen S.A.S. lån på til sammen kr 2 709 197. Det er for alle lån stillet sikkerhet i form av pant 
i aksjer i Anthon B Nilsen S.A.S.

Lån fra aksjonærer
Selskapet har en gjeld til aksjonæren Reidar og Gunnar Holst Legat på kr 37 080 000. Rentesatsen tilsvarer 3 måneders Nibor. 
Lånet skal tilbakebetales med årlige avdrag over 10 år.

Andre transaksjoner med nærstående 
Ett av styrets medlemmer i Anthon B Nilsen Eiendom AS har stilling i konsernledelsen i Veidekke ASA.  Veidekke ASA har  
i 2012 vært leverandør både til Anthon B Nilsen AS og til et datterselskap. Totale kjøp fra Veidekke AS på prosjektene utgjør  
kr 123 400 000.

 Morselskap  Konsern

Selskapets aksjonærer er: Antall aksjer Eierandel

Morselskap Aksjekapital Annen innskutt Annen SUM
  egenkapital egenkapital

Konsern Aksjekapital Annen innskutt Annen Minoritets-  SUM
  egenkapital egenkapital interesser
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Revisors beretning
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Anthon B Nilsen AS
Rådhusgata 27
Postboks 776, Sentrum
0106 Oslo

Telefon: +47 24 14 54 00
Telefaks: +47 24 14 54 01
Email:  post@abn.no

 
Anthon B Nilsen Eiendom AS
Rådhusgata 27
Postboks 74, Sentrum
0101 Oslo

Telefon: +47 24 14 54 90
Telefaks: +47 24 14 54 91
Email:  post@abne.no

Anthon B Nilsen Utdanning AS
Rådhusgata 27
Postboks 776, Sentrum
0106 Oslo

Telefon: +47 915 13 185
Email: info@abnu.no

Anthon B Nilsen Skoledrift AS
Universitetsgata 10
Postboks 6663, St. Olavs Plass
0129 Oslo

Telefon: +47 22 59 15 00
Telefaks:  +47 22 59 15 01
Email: info@abnu.no

Bilder Nordic School  of  
Photography AS
Kongens gate 3
0153 Oslo

Telefon: +47 24 14 66 80
Email:  post@bildernordic.no

Bjørknes AS  
(Bjørknes Privatskole)
Løvenskiolds gate 1
Postboks 3173, Elisenberg
0208 Oslo

Telefon: +47 23 08 60 60
Email:  adm@bjorknes.no

Bjørknes Høyskole AS
Lovisenberggata 13
0456 Oslo

Telefon: +47 23 23 38 20
Email: info@bjorkneshoyskole.no

Idefagskolen AS
Ramdalsveien 2
Postboks 2364
3103 Tønsberg

Telefon:  +47 33 38 25 80
Email:  post@idefagskolen.no

NKI AS (NKI Nettstudier) 
Universitetsgata 10
Postboks 6674, St. Olavs Plass
0129 Oslo

Telefon: +47 67 58 88 00
Email:  post@nki.no

NKI Forlaget AS
Universitetsgata 10
Postboks 6705, St. Olavs Plass
0130 Oslo

Telefon: +47 67 58 88 00
Email: faordre@nki.no

NKI Junglemap AS
Universitetsgata 10
Postboks 7008, St. Olavs Plass
0130 Oslo

Telefon: +47 62 55 25 00
Email:  info@junglemap.com

NISS Høyskole AS
Christian Krohgs gate 2
Postboks 9215 Grønland
0134 Oslo

Telefon: +47 22 05 75 50
Email: post@niss.no

NISS Kursavdelingen AS
Christian Krohgs gate 2
Postboks 9215 Grønland
0134 Oslo

Telefon: +47 22 05 75 50
Email: post@niss.no

Nordisk Institutt for  
Scene og Studio AS (NISS)
Christian Krohgs gate 2
Postboks 9215 Grønland
0134 Oslo

Telefon: +47 22 05 75 50
Email: post@niss.no

Norges Informasjons- 
teknologiske Høgskole AS (NITH)
Schweigaards gate 14
0185 Oslo

Telefon: +47 22 05 99 99
Email: oslo@nith.no

NITH Kurs AS
Schweigaards gate 14
0185 Oslo

Telefon: +47 22 05 99 99
Email: oslo@nith.no

Otto Treider Private Gymnas AS
Nedre Vollgate 8
0158 Oslo

Telefon:  +47 24 14 44 40
Email:  info@treider.no

Reaktorskolen AS
Dælenenggata 26
Postboks 6663, Rodeløkka
0502 Oslo

Telefon: +47 23 89 72 50
Email:  post@reaktorskolen.no

Treider College AS
Nedre Vollgate 8
0158 Oslo

Telefon:  +47 24 14 97 55
Email:  info@treiderjus.no

Treider Fagskoler AS
Nedre Vollgate 8
0158 Oslo

Telefon: +47 24 14 99 40
Email: post@treider.no

Westerdals Høyskole AS
Maridalsveien 17 D
0178 Oslo

Telefon: +47 22 99 97 50
Email: post@westerdals.no

Westerdals Kompetanse AS
Maridalsveien 17 D
0178 Oslo

Telefon: +47 22 99 97 50
Email: kurs@westerdals.no

Anthon B Nilsen Utbildning AB
Kungsgatan 29
P.O.Box 1380
SE-111 93 Stockholm

Telefon:  +46 8 120 168 00
Email: info@abnu.se

Berghs School of  
Communication AB
Sveavägen 34
P.O.Box 1380
SE-111 93 Stockholm

Telefon: +46 8 587 550 00
Email: info@berghs.se

MedLearn AB
Jungfrugatan 6
SE-114 44 Stockholm

Telefon:  +46 8 662 84 50
Email: info@medlearn.se

Anthon B Nilsen S.A.S.
29, Rue d Àstorg
FR-75008 Paris
Frankrike

Telefon: +33 1 42 66 39 50
Telefaks: +33 1 42 66 33 10
Email: c.lelong@abnilsen.com 

Anthon B Nilsen Scandinavia AS 
Postboks 26
3481 Tofte

Telefon: +47 32 79 53 33
Telefaks: +47 32 79 18 44
Email: saa@abns.no

Kontakter  
Anthon B Nilsen
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