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ANTHON B NILSEN AS er et aktivt eierselskap med en lang 
historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Selskapet, 
som ble etablert i 1879, har i dag to hovedsatsingsområder: Utvik-
ling og drift av private skoler i Norge og Sverige samt utvikling 
og forvaltning av næringseiendom i Oslo-området. I tillegg driver 
selskapet handelsvirksomhet med fiberplater, forskalings- 
produkter og andre byggmaterialer.

Selskapet bygger sin virksomhet på et sett av tydelige kjerne- 
verdier. Alt som gjøres skal preges av skapertrang, langsiktighet, 
grundighet og redelighet. Dette er verdier som har vært sentrale i 
selskapet gjennom hele dets historie. Historien er også gjenkjen-
nelig i femkanten i selskapets logo. Den likesidede femkanten er 
det originale tømmermerket som grunnleggeren Anthon B Nilsen 
registrerte for sin virksomhet i 1884.

Anthon B Nilsen AS er 50 prosent eid av private aksjonærer og 
50 prosent av en ideell stiftelse med et humanitært formål.  
Stiftelsen, som har sitt eget styre, bruker avkastningen på aksjene 
i Anthon B Nilsen AS til årlige utdelinger til allmennyttige prosjekt- 
er, fortrinnsvis for barn og unge.
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98 Velferdsmiksen

I hele etterkrigstiden har samfunnsbyggingen i Norge, nesten på 
alle arenaer, foregått i et tett samarbeid mellom offentlige og pri-
vate aktører. Gjennom tider med skiftende politisk flertall har det 
eksistert en grunnleggende holdning om at samfunnets ressurser 
utnyttes best i et samarbeid der noen oppgaver utelukkende er 
forbeholdt offentlige aktører, f.eks. forsvar- og politioppgaver, 
mens andre av samfunnets oppgaver løses i et samspill mellom 
offentlige og private aktører, f. eks. veibygging og annen samferd-
sel. Det er bred politisk enighet om at slikt samarbeid må til for 
å gi samfunnet den kvalitet den til enhver tid sittende regjering 
ønsker at samfunnet skal ha.  

Den mest fremtredende formen i slikt samarbeid er at det offent-
lige bruker sine ressurser til å betale for kjøp av tjenester fra pri-
vate leverandører. Dette skjer, som nevnt, i samferdselssektoren. 
Betydelige statlige midler brukes til å bygge veier og jernbane- 
linjer, og til å vedlikeholde dem. Arbeidet utføres i det store og 
hele av arkitekter, konsulenter og entreprenører i privat sektor 
som med offentlig finansiering av prosjektene leverer løsningene 
og samtidig utvikler sine virksomheter og skaper verdier for 
ansatte og eiere. Slik er det også når samfunnet kjøper tjenester 
av det private selskapet Hurtigruta for å opprettholde en infra-
struktur langs Kyst-Norge. Staten bruker rundt 650 millioner 
kroner i året på å kjøpe denne tjenesten fra Hurtigruta, men ingen 
forventer av den grunn at ikke eierne av Hurtigruta skal kunne få 
betalt for sin kapitalinnsats i form av utdeling til aksjonærene fra 
de resultatene som skapes. 

Samspill mellom det private og det offentlige finner vi også 
innenfor velferdssektoren. I helsesektoren er det et vel etablert 
system for samarbeid mellom staten som oppdragsgiver og 
private aktører som tjenesteyter. Det dreier seg om å etablere 
fasiliteter som den offentlige helsesektoren trenger, og å levere 
tjenester som helsesektoren skal tilby befolkningen. Også i denne 
sektoren leverer private aktører tjenester som etterspørres, og 
som betales med offentlige midler. De private leverandørene 
bruker disse leveransene til å utvikle sine virksomheter og til å 
skape verdier for ansatte og eiere. Omsorgssektoren, ikke minst 
barnehagesektoren, og nå i den senere tid også asylsektoren, 
er tydelige eksempler på hvordan «velferdsmiksen» leverer de 
tjenester samfunnet trenger. Det er ikke diskutabelt at samfun-
net ikke hadde maktet å etablere full barnehagedekning uten 
et samarbeid med private aktører, og det hadde ikke vært mulig 
på den tiden som stod til rådighet å etablere de fasiliteter som 
var nødvendig for å ta imot alle immigrantene som strømmet til 
landet i 2015 og 2016. 

Så hva er det som gjør utdanningssektoren, der utdanning 
tilbys med delvis finansiering fra staten, forskjellig fra resten 
av velferdssektoren? Som gjør den statsstøttede utdannings-
sektoren så spesiell at det ikke er mulig – eller skal være mulig 
– for private aktører å få betalt for sin innsats i sektoren i form 
av utdelinger fra avkastningen på den private kapitalen som er 
satt i arbeid i virksomhetene? 

Som eiere av private utdanningsvirksomheter finner vi ikke noen 
gode svar på dette spørsmålet. Det som er avgjørende i produk-
sjon og leveranse av slike tjenester – tjenester som det offentlige 
finansierer til beste for samfunnet – er at kvaliteten tilfredsstiller 
de standarder det offentlige har satt og som brukerne av tjenes-
tene har krav på. For å sikre at kvaliteten er riktig har samfunnet 

etablert en rekke institusjoner som forvalter kvalitetskravene og 
overvåker leveransene. Det er kvaliteten som er avgjørende, og 
det er samspillet mellom Stortinget som bevilgende myndighet, 
offentlige instanser som kontrollerende organer og private tjeneste-
entreprenører som leverandører, som skal sikre at samfunnet får 
den kvaliteten brukerne skal ha. Samtidig får man konkurranse 
som sikrer at statens midler blir brukt effektivt. Private tjeneste-
leverandører bidrar dermed også til å utvikle kvalitetsnivået som 
offentlige leverandører må matche. 

På samme måte som private entreprenører er nødvendige og vik-
tige i samferdselssektoren, mener vi de er nødvendige og viktige 
i velferdssektoren og utdanningssektoren. De private høyskolene 
og fagskolene bidrar til å omstille Norge gjennom utdanning av 
mennesker som raskt kommer ut i jobb, i nye næringer innen 
norsk økonomi. Arbeidslivet trenger den kompetansen de private 
skolene tilbyr, og spesielt gjelder det innenfor enkeltbransjer 
der de private skolene er dominerende leverandører av relevant 
kompetanse og arbeidskraft. 

Slik private leverandører av barnehagetjenester gjorde det mulig å 
realisere målet om full barnehagedekning, bidrar de private  
leverandørene av utdanning til å formidle og skape den kunnskapen 
som er nødvendig for utviklingen av samfunnet. De dekker et 
behov og det er ikke mulig å se gode grunner for at leverandørene 
av statsstøttet utdanning skal ha dårligere rammebetingelser for 
å utvikle sine virksomheter enn for eksempel leverandørene av 
barnehagetjenester. I begge tilfeller snakker vi om å jobbe med 
dem som skal skape verdiene i samfunnet i fremtiden, og i begge 
områder bør det stimuleres til at private aktører satser sin energi 
og sine ressurser på å utvikle og levere gode tjenester. For at det 
skal skje i utdanningssektoren, må den ha rammebetingelser som 
stimulerer og honorerer innsats. Slik er det dessverre ikke for 
store deler av sektoren. 

2016 var for Anthon B Nilsen Utdanning preget av uro  knyttet 
til forhold ved den tidligere skolen Westerdals School of 
 Communication. Uroen startet på høsten 2015 med oppslag i DN 
om en transaksjon som konsernet gjennomførte i 2013/2014 med 
det mål å skape en sterkere og mer robust utdanningsvirksomhet 
for kreative fag – nemlig etableringen av Westerdals Oslo ACT.  

Resultatet av oppslaget og påfølgende negativ mediaomtale var 
at Kunnskapsdepartementet, på tross av våre protester, i februar 
2016 kunngjorde at departementet mente transaksjonen var et 
brudd på regelverket. 

Denne tolkningen i Kunnskapsdepartementet ble aldri underlagt 
noen rettslig prøving. Det skyldtes at Anthon B Nilsen Utdanning 

allerede høsten 2015, på grunn av betydelig uro ved skolen, hadde 
valgt å reversere de økonomiske virkningene av transaksjonen.  

Omtalen av saken førte imidlertid til at Stortingets konstitusjons- 
og kontrollkomité følte seg kallet til å se nærmere på Kunnskaps- 
departementets rolle i saken. I bunn og grunn var komitéens 
anliggende å undersøke om statsråden og departementet hadde 
gjennomført Stortingets politikk, ved å følge opp en anbefaling 
fra Riksrevisjonen om å gjennomføre en mer omfattende kontroll 
av departementets praktisering av tilskudd til private høyskoler 
og fagskoler. I en politisk kontekst valgte imidlertid flertallet i 
komiteen å gjøre saken til en sak som dreide seg om «for-eller-
mot» private aktører i utdanningssektoren. 

I april 2016 ble det arrangert en høring i komiteen der noen komite- 
medlemmer gjorde seg til dommere i saken og beskrev brødrene 
Løvenskiold, to av konsernets eiere, som lovbrytere – basert på 
Kunnskapsdepartementets meget tvilsomme og rettslig uprøvde 
konklusjon. I komiteens innstilling, som ble avlevert til Stortinget 
i november 2016, og i Stortingets debatt om saken i desember 
2016, gjentok flertallet sin «dom», mens mindretallet valgte å 
understreke at spørsmålet om den angjeldende transaksjonen 
utgjorde et brudd på regelverket, aldri var prøvd for retten og at 
det således ikke kunne beskrives av komitéen som et lovbrudd.  

I Anthon B Nilsen synes vi det er trist å måtte konstatere at 
medlemmer av Stortingets konstitusjons- og kontrollkomité, med 
komitéens leder i spissen, velger en virkelighet der media blir 
påtalemyndighet og departementet og Stortingets konstitusjons- 
og kontrollkomité domstol. Dette viser en forakt for det helt 
sentrale demokratiske prinsippet Norge er bygget på, makt- 
delingsprinsippet.  

Alle aktører i samfunnet må og skal respektere landets lover. 
Denne moralen er spesielt viktig for oss som arbeider med  
utdanning. Men, det er domstolene som må få bestemme hva  
som er brudd på landets lover.

Torstein Hokholt  
Styreleder  
Anthon B Nilsen AS
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1110 Stor innsats i  
en vanskelig tid

Peder Chr. Løvenskiold 
Adm. direktør 
Anthon B Nilsen AS

I tider med mye uro er det viktig ikke å miste av syne hva det 
hele dreier seg om i Anthon B Nilsen, nemlig å skape lokaler 
som gir tilfredse leietakere samt sørge for å styrke studenters 
muligheter til å få seg jobb! Det dreier seg om «work in progress» 
og «people in progress».

2016 var preget av mye uro i vår utdanningsvirksomhet – uro 
knyttet til spørsmål om godkjenninger av studietilbud og skole-
penger ved den tidligere skolen Westerdals School of 
 Communication, en forløper til dagens Westerdals – Oslo School 
of Arts,   Communication and Technology. På tross av det maktet 
vi – det vil si våre ansatte og ledere – å levere god og praksisnær 
utdanning i våre 12 utdanningsvirksomheter – alle med et felles 
mål om å kvalifisere mennesker til deltakelse i et arbeidsliv i 
stadig endring. Beviset på at de lykkes, ligger i det faktum at vi 
hadde mer enn 40 000 «people in progress» på våre studie- og 
kurstilbud i Norge og Sverige.  
Det er dette det dreier seg om: Mennesker i utvikling.

I Norge arbeider vi også med eiendomsutvikling. Vi utvikler en 
tomt fra å være nettopp det, et stykke land, til å være områder 
eller bygninger skapt for sine spesifikke formål. Eller vi endrer en 
gammel bygning for å kunne møte dagens behov – dvs. tilfreds-
stille brukerne av bygget i dag og i fremtiden. Det er dette vi 
driver med, og vi brenner for utviklingsoppgavene, dvs. å skape 
lykkelige brukere av arealene vi utvikler. Dette har vi gjort i nær-
mere 20 år, og vi har i løpet av de årene levert rundt 180 000 kvm 
med areal til – for det aller meste – tilfredse brukere.  
Det er dette det dreier seg om: Eiendom i utvikling.

I krevende år med mye uro er det også viktig ikke å miste våre 
kjerneverdier av syne: Skapertrang, grundighet, langsiktighet og 
redelighet. I kjølevannet av fjorårets oppslag om «Westerdals- 
saken», er det sikkert dem som vil hevde at vi hverken var særlig 
grundige eller redelige i utviklingen av det tidligere Westerdals. 
Vi har erkjent at vi på noen punkter tilbake i tid ikke var grundige 
nok, men vi tar sterk avstand fra at det som ble gjort, og som nå 
har kommet i søkelyset, var et resultat av mangel på redelighet. 
Vi registrerer at Kunnskapsdepartementet mener at det har fore-
kommet alvorlige regelbrudd. I Anthon B Nilsen mener vi imidlertid 
at det ikke foreligger noe regelbrudd, og at det er domstolene som 
bør få avgjøre om det foreligger et brudd på lovverket eller ikke. 

Til tross for uroen i utdanningsvirksomheten ble 2016, drifts- 
messig, et år på linje med 2015 for konsernet som helhet.  
Korrigert for helårsvirkninger av oppkjøp i utdanningsvirksom-
heten i 2015, gikk driftsinntektene for konsernet marginalt ned 
mens driftsresultatet, korrigert for ekstraordinære avsetninger 
knyttet til Westerdals-saken, gikk noe opp. 

I eiendomsvirksomheten økte resultatet med knappe 40 prosent, 
mens det korrigerte resultatet for utdanningsvirksomheten gikk 
ned. I det tredje forretningsområdet, Handel, sviktet noen av de 
sentrale markedene i Sørøst-Asia, noe som medførte en halvering 
av resultatet. 

Vi nådde noen ambisiøse mål i 2016: På Lahaugmoen kan vi nå, 
med to nye logistikk- og produksjonsbygg på til sammen 34 000 
kvm, hevde at vi virkelig har skapt en bærekraftig næringspark.

I utdanningsvirksomheten ble det i annet halvår gjennomført en 
omfattende strategiprosess. Denne prosessen konkluderte med 
at det for Anthon B Nilsen og selskapets eiere er riktig å satse 
mer på yrkesutdanning og voksenopplæring, og mindre på stats-
støttede høyskoler. Dette førte til at Anthon B Nilsen Utdanning 
i desember 2016 inngikk en intensjonsavtale med utdannings-
stiftelsen Ernst G Mortensen, om at stiftelsens skole, Høyskolen 
Kristiania, kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo ACT. For oss 
som eiere av Westerdals gjennom 18 år, er det tilfredsstillende 
å vite at vi gir videre en skole som har utviklet seg fra en skole 
i det videregående segmentet til en høyskole som er 20 ganger 
større enn da vi overtok den.

Gode resultater i en vanskelig tid og gjennomføring av betydelige 
endringer krever stor innsats av alle ansatte. Den innsatsen står 
det respekt av!



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

Adm. direktør Utdanning
Anders Hvarfner

Økonomidirektør 
Marianne Kvello
 
Finansdirektør 
Øivind Brath Ingerø

Kommunikasjonsdirektør
Trond Andresen
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Konsernets driftsinntekter økte med 5 prosent til 

1 507 mill. kr (2015: 1 430 mill. kr). EBITDA i 2016 

beløp seg til 213 mill. kr, mot 136 mill. kr året før. 

Driftsresultatet ble 118 mill. kr (2015: 47 mill. kr) 

og resultatet før skatt beløp seg til 60 mill. kr 

(2015: 15 mill. kr).

Den positive resultatutviklingen skyldes flere 

faktorer. Eiendomsvirksomheten viste solid resul-

tatforbedring som følge av stabil drift og gode 

bidrag fra salg av eiendommer. For utdannings-

virksomheten var bildet blandet, men i sum var 

resultatet fra den ordinære driften på sammen-

lignbar basis noe svakere i 2016 enn året før.  

Årsresultatet fra utdanningsvirksomheten er  

imidlertid vesentlig bedre i 2016 sammenlignet 

med året før, noe som skyldes at det i 2015 ble 

gjort betydelige avsetninger for krav reist mot 

Westerdals Oslo ACT.

UTDANNINGSVIRKSOMHETEN 
Driftsinntektene i Anthon B Nilsen Utdanning AS beløp seg i 
2016 til 1 268 mill. kr. Justert for kjøpte og solgte virksomheter, 
var dette en marginal nedgang sammenlignet med 2015. Også i 
2016 ble resultatet fra virksomheten påvirket negativt av avset-
ninger for mulige økonomiske forpliktelser, som følge av krav 
relatert til forhold ved den tidligere skolen Westerdals School of 
Communication. Blant viktige aktiviteter i 2016 stod vedtaket om 
en ny strategi for videre utvikling samt signeringen av en inten-
sjonsavtale om salg av Westerdals Oslo ACT, sentralt. 

Høsten 2016 vedtok styret i Anthon B Nilsen Utdanning AS en 
anbefaling fra ledelsen til ny strategi for virksomheten. Basert 
på konsernets kommersielle formål og rådende politiske 
ramme betingelser for privat utdanning i Norge, vil konsernet i 
tiden fremover satse mer på yrkesopplæring og voksenopp- 
læring og mindre på statsstøttede høyskoler.

Som en følge av dette strategiske veivalget, svarte  selskapet 
positivt på en invitasjon fra utdanningsstiftelsen Ernst G Mortensen 
– Høyskolen Kristiania – til å diskutere et salg av Westerdals 
Oslo ACT. Salget ble gjennomført pr. 31. mars 2017 for 85 mill. 
kr for 100 prosent av aksjene. Ansvaret for de økonomiske kon-
sekvensene av tvister skolen er involvert i overtas av ny eier.

Den såkalte «Westerdals-saken» preget mye av året for høysko-
len Westerdals Oslo ACT. Sakens hovedelementer er et krav 
fra Kunnskapsdepartementet, om tilbakebetaling av statsstøtte 
og studiestøtte for studietilbud departementet mener det ikke 
forelå adekvate godkjenninger for, samt et krav fra tidligere 
studenter om tilbakebetaling av skolepenger som studentene 
hevdet var betalt utover normalsatsen skolen kunne kreve.

Selskapet har avvist alle krav fra Kunnskapsdepartementet som 
grunnløse. I tvisten med tidligere studenter inngikk skolen et 
forlik med ca. 70 prosent av de angjeldende studenter, mens de 
resterende 30 prosentene valgte å bringe saken inn for dom- 
stolen. Saken vil behandles av domstolen høsten 2017.

Blant de øvrige virksomhetene i utdanningsporteføljen viste 
Bjørknes-gruppen og svenske MedLearn resultatmessig frem-
gang, mens Iris i Sverige og JobLearn i Norge viste svakere 
resultater enn året før.

I januar 2017 overtok Anders Hvarfner som ny konsernsjef for 
utdannings virksomheten, etter Lars Buer, som i mars 2016 gikk 
inn i rollen som daglig leder, i tillegg til sin rolle som styreleder. 
Anders Hvarfner kom fra stillingen som adm. direktør i  
Iris Sverige AB.

Året 2016
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EIENDOMSVIRKSOMHETEN 
2016 ble et nytt, godt år for eiendomsvirksomheten. Driftsinn-
tektene økte med knappe 10 prosent til 173 mill. kr og resultatet 
viste god fremgang. Det var stor aktivitet i utviklingsavdelingen 
og forvaltningen av konsernets eiendomsportefølje var preget av 
stabile leietakere og minimal ledighet.

I Anthon B Nilsen kvartalet, i Oslo sentrum, ble det gjennomført 
detaljplanlegging for rehabiliteringen av en eldre gård i Øvre 
Vollgate 9. Rivningsarbeidet kom i gang i første kvartal 2017.

Langs «den kreative aksen» ved Akerselva, sluttførte Anthon B 
Nilsen Eiendom et omfattende prosjekt med transformering av 
en eldre fabrikkeiendom i Chr. Krohgs gate 32 til skreddersydde 
lokaler for Westerdals Oslo ACT. Lokalene ble ervervet i 2015, i 
et partnerskap med OBOS Forretningsbygg.

I Bogstadveien i Oslo sluttførte selskapet ombyggingen av en 
eldre bygning som hadde huset Baker Hansens produksjons- 
lokaler, til nye moderne arealer for kontor og handel.

I Lahaugmoen Næringspark var det betydelig utviklingsaktivi-
tet. Et kombinasjonsbygg på 8 000 kvm ble ferdigstilt i tredje 
kvartal. Det har dessuten gjennom hele året vært arbeidet med 
oppføringen av et logistikkbygg på 26 000 kvm, som ferdigstil-
les i mars 2017. Bygget ble solgt til finansielle aktører i løpet av 
2016. I tillegg startet oppføringen av nok et kombinasjonsbygg, 
på 15 000 kvm, som skal stå ferdig ved utgangen av 2017.

Tilbudet av pendlerboliger i næringsparken er blitt en suksess, 
og planer ble utarbeidet for en økning av antall hybler fra 360 
til nærmere 500.

Ny masterplan utarbeidet for Sagene Seil – en fremtidig  
«sørlandsby» på sydspissen av Hurum.

Brenneriveien 5 og selskapets 50 prosent andel av Brenneri- 
veien 9 ble solgt i 2016.

HANDELSVIRKSOMHETEN 
Handelsvirksomheten i Anthon B Nilsen drives gjennom selska-
pet Anthon B Nilsen Scandinavia AS, med hovedkontor på Tofte, 
Hurum. Selskapet er representert i Dubai og Qatar samt i Tysk-
land, med kontor og lager.

Selskapet driver handelsvirksomhet med fiberplater, forskalings-
materialer og komposittbaserte terrassegulv. For å styrke aktivite-
tene skiftet selskapet i 2016 leverandør av trebjelker, som er en 
viktig del av de forskalingssystemer selskapet markedsfører, og 
etablerte et lager i Hamburg for mer effektiv distribusjon av kom-
posittmaterialer i Tyskland.

Omsetningen i 2016 beløp seg til 67 mill. kr, noe som representerer 
en nedgang sammenlignet med foregående år. Nedgangen skyldes 
i det alt vesentlige svikt i etterspørselen i noen av virksomhetens 
sentrale markeder og overgang til ny leverandør av trebjelker. 



Work in 
progress

“
”



1918

Eiendom Anthon B Nilsen

Eiendom
Eiendomsutvikling 
Vi fokuserer på konseptdrevet eiendomsutvikling, 
utvikling av eiendommer som baseres på en helhet-
lig tanke mer enn spesifisering av kvadratmeter og 
bruksformål. For konseptdrevet eiendomsutvikling 
ligger det en grunnidé i bunnen, en grunnidé for hvor-
dan et behov best kan løses eller en bygningsmasse 
best kan utnyttes. Vi tenker historie, sammenhenger 
og kultur like mye som arkitektur, materialvalg og 
tekniske løsninger.

Vårt fokus på konseptdrevet eiendomsutvikling har 
gitt gode resultater både for «greenfield» prosjekter 
– dvs. nyutviklinger – og for «brownfield» prosjekter 
– dvs. omdanning av eldre eiendommer og bygninger 
til arealer som passer dagens behov. For å skape suk-
sess av slike prosjekter har Anthon B Nilsen Eiendom 
alltid lagt vekt på å ha en stab av meget kompetente 
og kreative medarbeidere. Vi definerer oss som en 
kunnskapsbedrift som leder prosesser fra idé til ferdig 
innflytningsklare eiendommer.

Eiendomsdrift 
I forvaltningen av vår eiendomsportefølje er det vår 
filosofi at service og kvalitet er avgjørende for leie- 
takernes tilfredshet i dag og i fremtiden. Derfor 
utvikler vi stadig våre tjeneste- og driftskonsepter 
og vår rolle som «vertskap» for våre leietakere, for 
å gi våre leietakere merverdi utover å få dekket sitt 
arealbehov. 

Et eksempel på et tjenestekonsept som gir slike 
merverdier er konseptet «Frydefull jobb», som tilbys 
våre leietakere i den 20 000 kvm store kontoreien-
dommen i Anthon B Nilsen kvartalet i Oslo sentrum. I 
dette konseptet inngår tjenester som felles resepsjon 
og konferansebetjening, bilpleie, kiosk, sykkelutlån, 
renseritjenester og garderober. 

VIRKSOMHETEN 
Anthon B Nilsen Eiendom AS er en mellomstor aktør 
i eiendomsbransjen. Forretningsidéen er å erverve og 
transformere tomter og bygninger til lokaler som er 
formålstjenlige for dagens og morgendagens behov 
og bruker.

Ferdig utviklede eiendommer selges til nye eiere, eller 
de inngår i selskapets egen portefølje for langsiktig 
forvaltning og drift.

Selskapets hovedmarked er utvikling og drift av 
næringseiendom i Østlandsområdet. Porteføljen 
spenner fra kontorlokaler i prestisjesegmentet i Oslo 
sentrum, via nybygg for lager og kontor, til transfor-
masjonsprosjekter som eksempelvis den tidligere 
militærleiren på Lahaugmoen eller den tidligere 
papirfabrikken på Tofte Strand i Hurum. Vi setter våre 
kunders behov i sentrum – enten de er utbyggere eller 
leietakere – og vi søker alltid etter løsninger som gir 
våre kunder størst mulig verdi av sine investeringer. 
Dette gjør vi ved å være våre oppdragsgiveres fore-
trukne partner både i planlegging, finansiering og 
gjennomføring av prosjekter. 

Virksomhet
Utvikling og forvaltning av 
næringseiendom

Ansvarlig selskap
Anthon B Nilsen Eiendom AS

Adm. direktør
Peder Chr. Løvenskiold

Eiendomsmasse
Ca. 73 500 kvm samt en 
utviklingsmasse på 105 000 kvm.

Omsetning
173 mill. kr
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2016 
Året 2016 ble et nytt, godt år for eiendomsvirksom-
heten i Anthon B Nilsen-konsernet. Driftsinntektene 
økte med knappe 10 prosent til 173 mill. kr. (2015:  
156 mill. kr.) og driftsresultat før avskrivninger viste 
igjen en solid økning. En del av økningen tilskrives 
gode bidrag fra salg av en eiendom på Lahaugmoen 
samt Brenneriveien 5 og 9 nær Vulkan i Oslo. 

Ledigheten i kjerneeiendommene i konsernet var ved 
årsskiftet tilnærmet minimal.

Den kreative aksen langs Akerselva 
I løpet av 2016 ferdigstilte Anthon B Nilsen Eiendom 
et omfattende arbeid med ombygging av en eldre 
fabrikkeiendom i Chr. Krohgs gate 32 på 11 000 
kvm. Arealene ble omgjort til skreddersydde lokaler 
for Westerdals Oslo ACT, som skolen tok i bruk ved 
skoleårets start høsten 2016. Bygningen ble erver-
vet sammen med OBOS Forretningsbygg i 2015, og 
fremstår i dag som topp moderne utdanningslokaler 
med en rekke spesialtilpassede rom for undervisning i 
kunst- og musikkfag, kommunikasjon og teknologi.

Eiendomsselskapets andre store bygning langs 
Akerselva er Broverkstedet, et bygg fylt med area-
ler for kultur, undervisning og idrett. I tillegg hadde 
selskapet en mindre eiendom i Brenneriveien samt 50 
prosent av eiendommen som huset kulturscenen Blå. 
Begge disse eiendommene ble solgt i 2016.

MILJØANSVAR  
Anthon B Nilsen Eiendom legger stor vekt på å ta  
miljøhensyn i alle sine prosjekter. Vi er opptatte 
av gode holdninger og gode rutiner for miljørettet 
tenking både i utvikling og drift av våre eiendommer. 
Eiendomsbransjens miljøavtrykk er særlig relatert  
til materialbruk og erstatning/gjenvinning av disse, 
samt energibruk.

Anthon B Nilsen Eiendom tenker gjenvinning og valg 
av bestandige materialer i våre utviklingsprosjekter. 
Det fokuseres på å minimere forurensning, og alt 
avfall fra utvikling og drift av eiendommene sorteres 
og behandles med miljøgevinster som mål.

På samme måte legges det vekt på ENØK-analyser og 
energioptimalisering både i utvikling og drift av våre 
eiendommer. Det brukes gode teknologiske løsninger 
for energibesparende styring av tekniske anlegg, og 
ambisjonene er store for reduksjon av energibruk i 
hele livssyklusen for en bygning.

I 2016 har Anthon B Nilsen Eiendom ferdigstilt to 
betydelige rehabiliteringsprosjekter: Bogstadveien 54, 
en over 100 år gammel vernet bygård på 3.000 kvm 
som har vært Baker Hansens produksjonslokaler og 
utsalg, og Chr. Krohgs gate 32, et vernet industribygg 
på 11.000 kvm. I begge prosjektene har det vært lagt 
stor vekt på miljørelaterte tiltak. Resultatet er at 
Bogstadveien 54 er kategorisert som et B-klasse bygg 
og Chr. Krohgs gate 32 som et C-klasse bygg.

I Lahaugmoen Næringspark er alle gamle oljefyrkjeler 
avviklet. Dermed unngår man bruk av 250 000 liter 
fyringsolje i året. Hele næringsparken tilbys nå varme 
fra et sentralisert nærvarmeanlegg basert på biobren-
sel. Dette anlegget ble i 2016 flyttet for å muliggjøre 
en utvidelse. I løpet av året leverte anlegget 1 670 
Mwh co2-nøytral energi og 90 prosent av arealene i 
næringsparken forsynes av energianlegget. 

Målet med alle miljørettede tiltak er å bidra til en 
bærekraftig utvikling av vår eiendomsportefølje.  
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Bogstadveien 54 
Transformeringen av det tidligere bakeriet til Baker 
Hansen – en håndverksvirksomhet som ble drevet i 
alle byggets 5 etasjer gjennom mer enn 100 år – ble 
sluttført i 2016. Bygget ble konvertert til moderne 
kontorarealer samt butikkarealer i de to nederste 
etasjene. Leietakeren i kontorarealene, Questback, 
flyttet inn i april og butikkarealene ble tatt i bruk av 
Weekday, et Hennes & Mauritz selskap, i september.

Lahaugmoen 
I 2016 fremsto Lahaugmoen som en betydelig og 
bærekraftig næringspark med utvikling av tre store 
produksjons- og logistikkbygg. Et flerbruksbygg på  
8 000 kvm ble ferdigstilt på høsten samtidig som et 
logistikkbygg på 26 000 kvm tok form. Bygget som 
skal huse Staples sentrallager i Norge, skal stå ferdig 
høsten 2017. Før den tid skal Staples ha på plass et 
meget avansert lagersystem for automatisk plukking 
av varer. I 2016 ble det også arbeidet med planer for 
et spesialbygg på 16 000 kvm for aktører i blomster-
næringen. Også dette bygget skal stå ferdig i 2017. 
Sammen med det eksisterende bygget for Sandvik 
gjør de nye byggene Lahaugmoen til et attraktivt 
senter for lager og logistikk. Parallelt med byggingen 
det siste året, har det også blitt lagt en ny vei inn til 
området samt gjennomført andre investeringer i utvik-
ling av infrastruktur.

Et annet suksesskonsept på Lahaugmoen har vært 
utbygging av pendlerboliger. Totalt er det frem til 
slutten av 2016 etablert 360 hybler i 12 bygg. I tillegg 
er 135 nye enheter under oppføring i 3 nye bygg. 
Byggene leies ut på lange kontrakter til entreprenører 
og tjenesteleverandører som også driver kantinevirk-
somhet i et eget kantine- og servicebygg.

Sagene Seil 
Prosjektet Sagene Seil, tidligere kalt Tofte Strand, 
utvikles på området til den tidligere Hurum Papir- 
fabrikk. Reguleringsarbeidet har vært krevende og har 
foregått helt siden 2010. I 2015 ble reguleringsplan for 
båthavnen godkjent, noe som innebærer at detaljplan-
legging for et unikt område med boliger, fritidsboliger 
og næringsvirksomhet kan starte. I første kvartal 2016 
ble det valgt arkitekter for konseptfasen og det ble i 
løpet av året utarbeidet en ny masterplan for området. 
I den nye planen legges det opp til å skape en hel 
liten «sørlandsby» kun 1 times kjøring fra Oslo. Idyllen, 
som vil ha fantastisk utsikt sydover i Oslofjorden, vil 
bestå av en overvekt av fritids- og nummer to boliger, 
samt et antall fastboliger i hus og leiligheter. I tillegg 
vil det legges til rette for næringsvirksomhet rettet 
mot maritim virksomhet og andre tjenesteområder.
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Anthon B Nilsen kvartalet 
Den ferdigutviklede delen av Anthon B Nilsen kvartalet 
i Rådhusgaten og Øvre Vollgate var fullt utleid gjennom 
2016. Kvartalet består av et utpreget signalbygg på 
12 000 kvm i Rådhusgata 27 ved blomstertrappen, et 
ferdig utviklet nabobygg i Øvre Vollgate 7, et bygg på 
3 000 kvm klart for rehabilitering i Øvre Vollgate 9 og 
et bygg i Øvre Vollgate 13 på 5 400 kvm, kjøpt i 2015. 

Eiendommen i Øvre Vollgate 9 er en bygning fra 
1888 med en fasade mot gaten som er fredet. Dette 
innebærer en krevende rehabilitering med rivning av 
bygningsmassen bak fasaden og begrenset riggareal 
på forsiden av fasaden. Arbeidet kom godt i gang i 
første kvartal av 2017.

Selskapets tildels sammenhengende bygninger i  
kvartalet gir store driftsfordeler. Det gir også mulig-
heter til å igangsette arbeider myntet på å gjøre hele 
gaten mer attraktiv, med større aktivitet på gateplan 
og mer attraktive fasader ved bruk av lys og farger. 
I tillegg planlegges det en glasspaviljong oppført 
i området mellom Øvre Vollgate som øvre plan og 
Rådhusgaten som nedre plan. I en slik paviljong ser 
man for seg lokalisering av café- eller annen bevert-
ningsvirksomhet.

UTSIKTER 
Som for andre eiendomsvirksomheter var starten av 
2016 for Anthon B Nilsen Eiendom preget av en viss 
grad av usikkerhet knyttet til hvordan den avtagende 
konjunkturen for oljerelatert virksomhet ville påvirke 
eiendomsmarkedet på Østlandet, et marked som alle-
rede viste tydelige svakheter. Ved inngangen til 2017 
kan det konstateres at markedet gjennom året holdt 
seg overraskende bra, sett i lys av den vedvarende 
lave oljeprisen. Transaksjonsvolumet var godt i 2016, 
og på vei inn i det nye året er det tegn som tyder på 
at tilgangen på utviklingsprosjekter vil øke igjen.

Selskapets eiendomsportefølje er fordelt på mange 
ulike markedssegmenter med gjennomgående lange 
kontrakter. Ledigheten i eiendomsmassen ved årsskif-
tet var totalt på tilnærmet lik null. Gjennomsnittlig, 
vektet gjenværende kontraktstid for den samlede 
porteføljen er 8,1 år, noe som vil gi en stabil drifts- 
situasjon i de nærmeste årene.



73 500 
 Kvadratmeter som leies ut

 105 000 
 Kvadratmeter utviklingsmasse

Skala 1:1000



 

2016 var året da mediene virkelig blåste liv i debatten om roboter og 

automatisering av arbeidslivet. Dette lille knippet nyhetsoverskrifter fra 

vinteren 2016/17 må ha fått enkelte til å føle en viss usikkerhet overfor 

fremtidens jobbmarkedet. Innimellom all elendigheten viste imidlertid en 

ny studie fra Deloitte at Nordmenn frykter ikke roboter – en holdning 

som kan tolkes i flere retninger: er vi kanskje veldig naive, eller veldig 

smarte, eller intetanende eller uinteresserte? Hvem vet? Det eneste 

sikre er at noe er i gjære, og at alle som er involvert i utdannings- og 

arbeidsmarkedet kan gjøre klokt i å reflektere litt over fremtiden vi 

surfer inn i med høy hastighet og snart full 5G-dekning.  

«Halvparten av dagens jobber kan bli borte på 20 år»

«Silicon Valley is right – our jobs are already disappearing»

«Den teknologiske tsunamien – Norge står på stedet hvil, mens verden løper fra oss»

«Vartannat jobb automatiseras inom 20 år»

«EU krever at alle roboter må ha egen ‘avlivingsbryter’»

«Our automated future – How long will it be before you lose your job to a robot?»

«Varsler store jobbkutt»«Vi tar ikke innover oss hvor fort og brutalt dette skjer»

«Sammen i robotfrykten»«3000 ganger kraftigere enn den industrielle revolusjonen»

«Annenhver finansjobb kan forsvinne» «Peters jobb kan bli overtatt av en robot»

«Ny analyse: Tror roboter og teknologi kan føre til ‘massive’ jobbtap» 

Hjelp, robotene 
kommer!

Revolusjonen vil ikke kringkastes, streames eller 
tankeoverføres, den vil gå upåaktet hen, i stillhet, 
helt til du en dag blir grepet av et visst ubehag 
som gradvis forvandles til en gledesdrepende 
redsel for at verden er blitt totalt forandret uten 
at du fikk det med deg. 

Det begynner uskyldig. De siste årenes mediekjør 
om robotene som vil overta jobben din fordufter, 
kun noen konspiratoriske stemmer lever videre 
i kommentarfeltene og de mørkere sidene av 
nettet, steder du kun er innom i villfarelse. Igjen 
kan du la deg adsprede av de toneangivende 
aktørenes fokus på trening, mat, reiser og bolig-
priser, uten all denne skremselspropagandaen 
som har gjennomsyret alt de siste årene. 

Ubehaget setter seg først under lesning av 
mailen fra Eva på regnskapskontoret. Tonen er en 
annen, altfor hjertelig på en underlig måte, ingen 
grunn til å være så entusiastisk på vegne av noen 
manglende bilag. Når Knut, din nye kundekontakt 
i banken, legger an den samme tonen i avslaget 
på refinansieringen, begynner mistanken å spre 
seg. Du prøver å lese deg opp på nett, men alt du 
finner er identiske artikler skrevet i urovekkende 
nøytrale vendinger, av journalister med korte, 
nesten identiske navn, om hvordan robotenes 
inntog på arbeidsmarkedet er kraftig overdrevet. 
Heller ikke i ditt sosiale nettverk er det hjelp å 
finne. Der er det «business as usual» med bilder 
av babyer og fjellturer og videosnutter av mor-
somme dyr. 

 

En robot ville kanskje avsluttet historien her, med at 
du våknet og innså at din frykt var uberettiget. Fullt så 
enkelt er det imidlertid ikke. At digitalisering, automati- 
sering, kunstig intelligens, maskinlæring og robottek-
nikk vil endre arbeidsmarkedet i årene fremover, er 
hevet over enhver tvil, men det vil hverken være en 
subtil maktovertagelse i kulissene, eller et aggressivt 
angrep i full offentlighet. Tør man spå en gyllen mid-
delvei? I regi av menneskene selv, med god hjelp av 
maskiner som følger våre ordre og ikke omvendt. 

Den tverrfaglige hjerne er ikke alene 
Teknologien gir oss muligheter vi før bare kunne 
drømme om. Men den bringer også med seg en rekke 
krav til samfunnet og enkeltmennesker. Dagens 
utdanningsinstitusjoner vil spille en helt sentral rolle 
i arbeidet med å tilpasse oss de nye trendene snarere 
enn å bekjempe dem. Og for å kunne fortsette å tilby 
studentene relevant læring i årene som kommer, er 
også skolene nødt til å tilpasse seg. 

Kognitive evner blir enda mer sentrale i morgendagens 
utdanning enn de er i dag. Ren kunnskap og faglige 
ferdigheter vil på mange områder ikke være nok. Skal 
en student forberedes for et arbeidsmarked fylt av 
roboter og kunstig intelligens er det viktig å lære seg å 
samarbeide både med mennesker og roboter, på tvers 
av fagområder og på tvers av teknologier, samtidig 
som livslang læring blir en realitet for massene og ikke 
bare for de få. Utdanningsløpet vil ikke stoppe ved 
fylte 19 eller 28. Det vil bli vanlig å etterutdanne seg i 
større grad enn i dag. Å lære seg et nytt yrke ved fylte 
50 kan bli normen snarere enn unntaket, og fremtidens 
utdanningsinstitusjoner må legge til rette for dette. En 
slik utvikling vil kreve flere kortere, yrkesrettede kurs, 
et tett samarbeid med næringslivet, og et økt fokus 
på praktisk teknologisk kunnskap og forståelse. Men 
heller ikke det er nok, skal vi tro ekspertene. 
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Menneske vs. maskin 
Ifølge forfatterne av boken The Second Machine Age 
har mennesket i hvert fall tre komparative fortrinn 
over maskiner i overskuelig fremtid: (1) Vi er bedre til 
å utvikle gode, nye ideer (maskiner er foreløpig bedre 
til å svare enn å stille interessante spørsmål); (2) vi er 
bedre på mønstergjenkjenning innen store rammeverk 
(vi kan til og med bevege oss utenfor rammene); (3) vi 
er bedre på komplekse former for kommunikasjon (det 
kommer f.eks. til å ta en stund før maskiner virkelig 
skjønner ironi).1 

Forfatterne trekker frem selvorganiserende læremil-
jøer som en mulig metode for å lære bort ferdighetene 
som trengs i en automatisert fremtid. De påpeker at 
en stor andel av verdens innovative elite (bl.a. Larry 
Page og Sergey Brin (Google), Jeff Bezos (Amazon) og 
Jimmy Wales (Wikipedia), gikk på Montessori-skoler 
som barn, hvor (ifølge Larry Page), «deler av opplær- 
ingen bestod i å ikke følge regler og påbud, å være 
selvdrevet/selvmotivert, å stille spørsmål ved det som 
foregår i verden, og å gjøre ting litt annerledes.» 

Denne informasjonen gir imidlertid ikke et konkret 
svar på det mange lurer på: Hva bør dagens unge 
studere for å få et godt arbeidsliv i 2035? Allerede i 
2010 ble det estimert at rundt 30 prosent av euro-
peere med universitetsgrad var overkvalifiserte for 
jobbene sine,2 og nå som automatiseringen går løs på 
klassiske middelklassejobber, er det lite sannsynlig at 
det tallet vil synke.  

Du jobber med hva, sa du? 
Statistisk Sentralbyrå spår at tjenesteytende nærin-
ger med høyt utdannet arbeidskraft vil vokse sterkt i 
Norge frem mot 2035, og at det vil bli mer behov for 
blant annet fagutdannede arbeidere innen bygg- og 
håndverksfag, sykepleiere og helsefagarbeidere.3  
Men, alle kan ikke utdanne seg til yrkene som er 
forventet å vokse basert på historiske tall og dagens 
situasjon, og hvis det er slik at den fjerde industrielle 
revolusjonen, som vi er inne i nå, er 3 000 ganger 
kraftigere enn den første industrielle revolusjonen, og 
at den i motsetning til de foregående revolusjonene 
beveger seg langs en eksponentiell og ikke en lineær 
linje med hensyn til fart og effekt, så kan det være 
vanskelig å spå fremtiden, og det vil oppstå yrker vi  
i dag ikke tenker på. Derfor kan det være fristende  
å også se til andre, mer spektakulære lister over 
fremtidens yrker. 

Fast Company spurte tre fremtidsforskere hva de 
mente kunne være populære yrker i 2025, her er et 
knippe av dem4, fritt oversatt av undertegnede fra 
engelsk (hvis de fortsatt er aktuelle i 2025 vil det helt 
sikkert finnes mer fengende titler på norsk):

Urban bonde  
Manager for personlige merkevarer (frilansere) 
Profesjonell frilans prosjektleder (for å holde 
styr på alle de andre frilanserne som trengs på 
et prosjekt) 
Frilans professorer 
«Slutten-på-livet»-planlegger 
Omsorgsperson for eldre 
Fjernarbeidende helseomsorgsspesialist  
(helsefagarbeider)  
Nevroimplantat-teknikker 
Smarthjem-altmuligmann (frilans smart-
hjem-vaktmester eller smarthjem-installatør  
er kanskje mer presise titler) 
VR-designer 
3D-printer-spesialist

Nå skal det nevnes at denne listen ble publisert 
helt tilbake i 2015, og er allerede en smule gammel i 
robottid. Men den konkretiserer (om enn hypotetisk) 
i det minste noe av hva morgendagens jobbmarked 
muligens har å by på, og den kan tolkes dithen at  
det er gode sjanser for å møte en hel del «uavheng- 
ige assistenter og konsulenter» i forskjellige faser 
av livet. Og kobler vi listen til karriererådet Googles 
sjefsøkonom Hal Varian ofte gir, så er det kanskje 
lettere å se et mønster. Han mener det er lurt å bli et 
uunværlig supplement til noe som er i ferd med å bli 
billig og snart finnes i overflod.5 Sannsynligvis ikke  
noe den jevne karriererådgiver vil anbefale med det  
første, men det er nok av mennesker som har gjort  
karriere på billig informasjon og datakraft de siste  
årene. Og lærdommen er at hverken karriererådgivere 
eller andre vanlige dødelige nødvendigvis har et godt  
svar på hva fremtidens yrker er, at det kan være lurt  
å se etter mønstre og posisjonere seg for flere mulig- 
heter heller enn å snevre inn valgene altfor tidlig i 
utdanningsløpet. Så sant du ikke vet hva du vil bli 
og er fast bestemt på å gjøre hva som helst for å bli 
dette – da er du en av de heldige og bør sikkert kjøre 
på, koste hva det koste vil. Følg hjertet og hjernen og 
den mystiske og ofte effektive magefølelsen.6  

Roboter går ikke på skole 
Det er viktigere enn noen gang å sørge for at alle får 
tilgang til ny kunnskap og teknologiske ferdigheter, og 
dette behovet må ivaretas i alt fra det grunnleggende 
utdannelsesløpet til mer spesifikk voksenopplæring. 
Teknologien skaper muligheter og åpner for lengre, 
rikere liv. Samtidig skaper den sammensatte utfordrin-
ger. 

Utdanningsinstitusjoner vil i større grad gå fra å være 
informasjonsdrevne til å være utviklingsdrevne. Det 
blir mer fokus på kritisk tenkning, kommunikasjon, 
problemløsning og tverrfaglighet. Denne utviklingen 
er i gang, men det tar tid å endre kursen på et stort 
skip, og mange etablerte aktører kan i mellomtiden 
oppleve at små, innovative miljøer tramper inn på 
deres domene. 

Samtidig indikerer utviklingen at etablerte, seriøse 
aktører vil bli, om mulig, enda viktigere enn i dag. 
Det trengs et «kvalitetsstempel». I det potensielle 
mylderet av muligheter blir det enda viktigere å kunne 
fastslå at «dette er bra», dette er verdt din tid og dine 
penger. På samme måte som de store mediehusene 
er nødt til å tenke nytt i kampen mot «fake news», vil 
utdanningsinstitusjoner bli nødt til å ta opp kampen 
mot «fake learning», og det hersker liten tvil om at 
de som tar dette seriøst, og som satser på kvalitet, 
gjennomtenkte konsepter og tilgjengelighet, vil vinne 
kampen. For utdanning handler (blant annet) om 

1 Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee, The Second Machine Age, W.W. 
Norton & Company, 2014.

2 European Centre for the Development of Vocational Training, Skill 
Mismatch in Europe,  juni 2010.

3 http://ssb.no/en/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attach-
ment/283781?_ts=15842f3b268.

4 https://www.fastcompany.com/3046277/the-new-rules-of-work/the-
top-jobs-in-10-years-might-not-be-what-you-expect.

4 https://www.fastcompany.com/3046277/the-new-rules-of-work/the-
top-jobs-in-10-years-might-not-be-what-you-expect.

6 At du gjør lurt i å følge magefølelsen er imidlertid en sannhet med 
potensielle fremtidige modifikasjoner. Yuval Noah Harari beskriver i 
boken Homo Deus (2015), hvordan superintelligente algoritmer etter 
hvert (muligens) vil kjenne oss bedre enn vi kjenner oss selv, og at det 
kan komme en tid hvor vi gjør lurere i å høre på disse algoritmene enn 
våre egne følelser.

7 I likhet med andre menneskeskapte omveltninger, som f.eks. kli-
maendringer, er det en god idé å utforske potensielle fremtidsscenarie 
snarere enn å avfeie dem. En som gjør dette med tanke på menneske- 
hetens forhold til teknologi, er allerede nevnte Yuval Noah Harari, som 
stiller interessante spørsmål i Homo Deus: «Hva vil skje med arbeids-
markedet når kunstig intelligens utkonkurrerer mennesker i de fleste 
kognitive gjøremål? Hva vil skje med relasjoner, familier og pensjons-
fond når nanoteknologi og regenerativ medisin gjør 80 til det nye 50? 
Hva vil skje med samfunnet når bioteknologi gjør det mulig å skape 
designerbabyer, og åpner opp for ekstraordinære økonomiske forskjeller 
mellom rik og fattig?» Ifølge Harari er utviklingstoget som nå forlater 
stasjonen sannsynligvis det siste toget som går fra stasjonen Homo 
Sapiens, og de som mister toget vil aldri få en ny sjanse. Heldigvis for 
oss har vi fortsatt tid til en kaffe mens vi venter på toget og pønsker ut 
en attraktiv destinasjon.       

noe av det viktigste i våre liv, nemlig tid. Hvem tar 
frivillig sjansen på å kaste bort 1–2–3 år av sitt liv på 
en potensielt dårlig utdanning når en beviselig god 
utdanning er like tilgjengelig. Av alle knapphetsgoder 
er tid blitt et av de mest sentrale i utviklede land, og 
den blir stadig viktigere. Etterspørselen etter relevant 
kvalitetsutdanning vil bare øke, og de som leverer 
de beste produktene har en lys fremtid i vente, hånd 
i hånd med robotene som forhåpentligvis vil frigjøre 
mer av vår tid.

Teknologi åpner muligheter, og de beste skolene og 
de flinkeste lærerne bør ikke ha noe å frykte. En god 
lærer kan vekke nysgjerrigheten og endre liv. Å tilret-
telegge for gode pedagogiske modeller og læremiljøer 
kan endre mange liv. Å skape skoler som tør å tenke 
nye tanker og kombinere disse med kreative lærere 
utstyrt med avanserte læreverktøy, kan utrette magi. 
Dagens og morgendagens studenter, som må styre 
den fjerde industrielle revolusjonen i riktig retning, 
kan, ved hjelp av det rette miljøet, lære seg å se løs-
ninger der vi som vokste opp i en analog verden ser 
uoverkommelige problemer.7
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VIRKSOMHET  
Anthon B Nilsen Utdanning AS driver 8 utdannings-
virksomheter med totalt 13 varemerker innenfor 
segmentene yrkesutdanning, voksenopplæring og 
allmennutdanning i Norge og Sverige.

Institusjonene tilbyr utdanningsprogrammer innen en 
rekke fagområder samt et omfattende kursprogram 
for privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Totalt sett 
har virksomheten hvert år mer enn 40 000 studenter 
og/eller kursdeltakere på heltids- eller deltidsstudier. 
Med virksomhet i både Norge og Sverige, er Anthon B 
Nilsen Utdanning en av de største private leverandør- 
ene av utdanning i Skandinavia. 

Skolene i Anthon B Nilsen Utdanning legger alle vekt 
på å tilby praksisnær, karriereorientert utdanning som 
gjør studentene i stand til å konkurrere med suksess 
i dagens arbeidsmarked, eller til å kvalifisere seg til 
videre utdanning. Det overordnede målet for alle virk-
somhetene er å være best når det gjelder «jobbsuk-
sess», dvs. andelen av våre studenter og kursdelta-
kere som går inn i fast jobb. Det er det som er målet 
på vår egen suksess.

2016  
Driftsinntektene for 2016 for Anthon B Nilsen  
Utdanning beløp seg til 1 268 mill. kr. (2015: 1 181  
mill. kr.). Justert for kjøpte og solgte virksomheter 
lå driftsinntektene marginalt lavere enn i 2015. De 
anbudsbaserte virksomhetene innen voksenopplæring  
i Norge og Sverige, viste en tilbakegang først og fremst 
som følge av prispress i Norge og konkurrenters 
påklaging av anbudsavgjørelser i Sverige. Inntektene 
fra kursvirksomheten i NKI gikk ned som følge av at 
skolens samarbeidspartner innenfor høyskolestudier 
valgte å avvikle studietilbudet fremfor å utfase dette 
over tid. NKI Forlaget ble solgt i første halvår av 2016. 
Berghs School of Communication i Stockholm hadde 
driftsinntekter i 2016 på nivå med 2015. Det samme 
hadde Treider-gruppen. Bjørknes-gruppen viste god 
vekst, og også Westerdals Oslo ACT opplevde en svak 
økning i driftsinntekter på tross av den betydelige 
uroen som fulgte av krav om tilbakebetaling av stats-
støtte og skolepenger, krav med røtter i den tidligere 
skolen Westerdals School of Communication. Også i 
2016 ble det gjort ekstraordinære avsetninger i regn-
skapet for Westerdals Oslo ACT, for mulig fremtidig 
eksponering knyttet til forhold fra tidligere virksomhet 
i Westerdals School of Communication.

Utdanning



36

Anthon B NilsenUtdanning

37

Følgene av artikkelen og påfølgende skriverier om 
saken, var at det vokste frem en betydelig grad av 
uro blant ansatte og studenter ved den nåværende 
høyskolen Westerdals Oslo ACT. Denne uroen ble 
så øredøvende for virksomheten at den truet med å 
lamme den ordinære driften ved skolen. Av den grunn 
valgte styret for skoleselskapet Anthon B Nilsen 
Utdanning AS å reversere de økonomiske virkningene 
av transaksjonen. Dette innebar ikke en aksept av at 
Anthon B Nilsen Utdanning hadde handlet feil eller 
brutt høyskoleloven, men det var nødvendig for å få 
bukt med den kraftige uroen som hadde utviklet seg 
på skolen. 

Medieoppslagene og kritikken som ble fremsatt, førte 
imidlertid til at Kunnskapsdepartementet valgte å gi 
en uttalelse der departementet sa seg enig i medias 
påstand om at transaksjonen representerte et brudd 
på høyskoleloven – dog uten å forfølge dette videre.

Som følge av det kritiske lyset som ble rettet mot 
virksomheten ved den tidligere skolen Westerdals 
School of Communication, iverksatte Anthon B Nilsen 
Utdanning og den nåværende ledelsen ved Westerdals 
Oslo ACT, en grundig gjennomgang av driften ved den 
tidligere skolen. Disse undersøkelsene avdekket flere 
forhold fra perioden 2002 til 2012 der Kunnskaps- 
departementet senere stilte spørsmål ved om skolen 
hadde handlet i overensstemmelse med regelverket. 
Disse sakene var delvis et resultat av en forståelse 
av regelverket som departementet i ettertid mente 
var feil, og delvis skyldtes de mangel på grundighet i 
oppfølging av saker påpekt av myndighetene.

De ulike forståelsene av regelverket gjaldt først og 
fremst tre studietilbud ved Westerdals School of 
Communication og ett tilbud ved tidligere NISS. I 
motsetning til skolenes tolkning av sine godkjen- 
nelser, mente departementet at de nevnte studier 
ikke kunne tilbys innenfor foreliggende godkjen-
ninger. Departementet valgte derfor å fremme krav 
om tilbakebetaling av utbetalt statsstøtte for de 
fire studietilbudene departementet mente manglet 
godkjenning, og fremsatte i tillegg erstatningskrav 
for studiestøtte (stipend) utbetalt fra Lånekassen. Til 
sammen utgjorde disse kravene 85,5 mill. kr. Kravene 
er bestridt av skolen og Anthon B Nilsen Utdanning, 
og departementet vil eventuelt måtte bringe dem inn 
for domstolen for å få dem prøvd rettslig.

Ny strategi og ledelse  
I løpet av 2016 gjennomførte Anthon B Nilsen 
 Utdanning en omfattende prosess som munnet ut 
i viktige strategiske veivalg. Prosessen ble ledet 
av  styreleder Lars Buer – som også overtok som 
 administrerende direktør i selskapet da Nicolai H. 
Løvenskiold valgte å tre tilbake i mars 2016.

De analyser og vurderinger som ble gjennomført, 
ledet til en beslutning om å gradvis vri virksomheten 
bort fra statsstøttede høyskoler og mer over mot 
yrkesutdanning og voksenopplæring som fremtidige 
satsingsområder. Som en følge av denne strategiske 
endringen, valgte ledelsen å svare positivt på en invi-
tasjon fra Høyskolen Kristiania om å innlede forhand-
linger om at Høyskolen Kristiania overtar Westerdals 
Oslo ACT, den største virksomheten med statsstøtte i 
konsernet. En intensjonsavtale ble inngått 9. desember 
2016, og en endelig avtale om at Høyskolen Kristiania 
kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo ACT ble inngått 
23. mars 2017.

I løpet av annet halvår i 2016 ble det også gjennom-
ført en prosess for rekruttering av ny leder for utdan-
ningsvirksomheten i konsernet. I januar 2017 tiltrådte  
Anders Hvarfner som ny leder for utdanningskonsernet. 
Han kom fra stillingen som administrerende direktør i 
Iris Sverige AB, den største virksomheten i konsernet.

Westerdals-saken 
Opprinnelsen for sakskomplekset som etter hvert ble 
kjent som «Westerdals-saken», var et utpreget tabloid 
oppslag i Dagens Næringsliv i slutten av oktober 2015, 
der to av avisens journalister hevdet at transaksjonen 
som lå til grunn for etableringen av Westerdals Oslo 
ACT i 2013 og 2014 ble gjennomført på en måte som 
var i konflikt med lovverket som gjelder for høyskoler. 

Anthon B Nilsen Utdannings oppfatning er at transak-
sjonen ikke var i strid med regelverket, og selskapet 
avviste, og avviser fortsatt, kategorisk påstanden om 
at eierne av Anthon B Nilsen beriket seg ved trans-
aksjonen, slik det ble hevdet i oppslaget i Dagens 
Næringsliv.

OMSETNING PR. SKOLE
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Det andre forholdet som ble avdekket i gjennom-
gangen av driften fra 2002 til 2012 ved Westerdals 
School of Communication, var at skolen manglet en 
nødvendig dispensasjon for å kunne ta skolepenger 
som lå over 25 % av tilskuddsgrunnlaget. Forholdet 
var at skolen tilbød studier med et omfang og et 
innhold som medførte kostnader som oversteg maksi-
mumsgrensen, og var åpne i sin markedsføring og sin 
rapportering om skolepengenes størrelse. Regelverket 
tilsa imidlertid at det skulle vært søkt om dispen-
sasjon for dette. Dette førte til at et stort antall 
studenter fra den angjeldende perioden fremmet 
krav om tilbakebetaling av det de mente de hadde 
betalt utover det skolen kunne ta uten dispensa-
sjon. Anthon B Nilsen Utdanning erkjente at det ikke 
forelå dispensasjon, men understreket samtidig at det 
ikke ga studentene et rettslig grunnlag for å kreve 
tilbakebetaling. Likevel tilbød skolen studentene en 
frivillig ordning med tilbakebetaling av 60 % av det 
studentene hadde betalt utover normalsatsen. Rundt 
70 % av studentene som hadde stilt seg bak kravet, 
aksepterte tilbudet, mens 30 % har stevnet skolen 
med krav om tilbakebetaling av 100 % av det som er 
betalt utover normalsatsen. Saken er berammet for 
retten i august 2017.

Uten at Kunnskapsdepartementets tolkning av 
godkjenningssakene hadde vært gjenstand for en 
rettslig prøving, valgte departementet å tolke skolens 
handlinger i de aktuelle sakene å være bevisste 
handlinger utført i den hensikt å skaffe seg uberet-
tiget statsstøtte. Det medførte at departementet 
valgte å anmelde forholdet til Økokrim. 10. mai 2016 
ble skolen gjort kjent med at Økokrim hadde tatt ut 
siktelse mot Westerdals Oslo ACT. Det er ventet at 
Økokrim vil avgjøre eventuelle videre konsekvenser av 
anmeldelsen før sommeren 2017.

UTSIKTER  
Utsiktene for norsk næringsliv ved inngangen til 
2017 var mer optimistiske enn ved forrige årsskifte. 
Arbeidsledigheten var ventet å ha nådd bunnen, og det 
var ventet at jobb-tallene ville styrke seg utover året. 
Det er imidlertid ventet at veksten vil komme i til dels 
nye områder og yrker, og behovet for ny kompetanse 
er i vedvarende vekst.

I Norge førte dette til Stortingsmeldingen «Fra 
utenforskap til ny sjanse», en melding som la vekt 
på behovet for bedre kvalitet i voksenopplæring. 
Likeledes publiserte Kunnskapsdepartementet «Norge 
i omstilling», en offentlig utredning om omstillings-
behovets konsekvenser for utdanningssektoren, samt 
utredningen «Fagfolk for fremtiden». Denne utrednin-
gen tok for seg fagskoleutdanningens betydning som 
en viktig del av kunnskapssamfunnet.

Trendene som beskrives i disse utredningene – og 
som speiler utviklingen også i Sverige – er god doku-
mentasjon på at en sterkere satsing på voksenopp- 
læring og yrkesopplæring er riktig veivalg for Anthon 
B Nilsen Utdanning.
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Våre utdanningsvirksomheter

Berghs School of Communication 
Berghs School of Communication i Stockholm, tilbyr 
kreativ og strategisk utdanning på ulike nivåer innen 
markedskommunikasjon. Skolen arbeider tett med 
næringslivet for å kunne tilgodese etterspurt kompe- 
tanse til enhver tid, og tilbyr kurs, yrkesrettede  
utdanninger, fjernundervisning og diplomutdanninger.  
I tillegg tilbyr Berghs også bachelorgrader der student- 
ene kan fullføre utdanningen ved samarbeidende 
skoler i utlandet. Blant disse er Billy Blue College of 
Design i Sydney Australia, og Academy of Art Univer-
sity i San Francisco, USA. Pedagogikken ved Berghs 
handler i stor grad om å teste ut teori i praksis ved å 
løfte virkeligheten inn i klasserommet, og la student- 
ene gjennomføre oppdrag for reelle kunder samtidig 
som de bygger nettverk i sine fremtidige bransjer. I 
2016 ble Berghs kåret til verdens beste reklameskole 
for femte gang i konkurransen Future Lions. 

FAGSKOLER/YRKESOPPLÆRING

Bilder Nordic School of Photography 
Bilder Nordic School of Photography ble etablert i 
2007 og er i dag Nordens største fotoskole. Med 
over 50 fotografer og bransjeaktører som lærere og 
veiledere, 160 studenter årlig, og en rekke åpne fore-
drag og kurs, har skolen etablert seg som et sentralt 
kompetansehus innen norsk fotografi. Skolen tilbyr 
både grunnutdanning i foto og to-årig fotoutdanning 
rettet inn mot kommende yrkesfotografer. Ambisjon- 
en er å tilby fremtidige fotografer, kunstnere, kom-
munikatører og gründere en sterk konkurransefordel 
gjennom å mestre bildedreven kommunikasjon, og gi 
dem verktøyene de trenger for å finne nye muligheter 
i moderne teknologi og nye mediekanaler. Skolen 
tilbyr også et avansert kveldsstudium for fotografer 
som vil utfordre karrieren mot neste steg.
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Treider Fagskoler 
Otto Treider grunnla i 1882 det som i sin tid var 
Norges største og ledende handelsskole. I dag er  
Treider Fagskoler en landsdekkende fagskole som 
tilbyr utdanninger som er praktiske og direkte jobb-
kvalifiserende innenfor det administrative/merkantile 
området, og design. Utdanningene kan gjennomføres 
på dagtid eller kveldstid og har varighet fra et halvt til 
ett år. Nytt fra høsten 2016 er lanseringen av nettut-
danninger. I tillegg til den stedbaserte utdannings- 
porteføljen, starter Treider Fagskoler høsten 2017 hele 
fire nettbaserte utdanninger. Dette vil også være et 
eget satsingsområde i årene som kommer. Skolens 
hovedfokus er at studentene etter endt utdanning 
skal være attraktive på arbeidsmarkedet og kunne gå 
rett ut i jobb. For å oppnå dette har Treider Fagskoler 
en god dialog med bedrifter innenfor de relevante 
bransjene. På denne måten sikres også at skolen til 
enhver tid opprettholder et faglig, dynamisk miljø som 
kommer studentene til gode.

School of Fashion Industry 
SoFI er en skole under Treider Fagskoler som 
utdanner medarbeidere og aktører til norsk mote-
bransje. Skolen tilbyr fagskolegodkjente utdanning- 
er med fokus på å utfordre og utvikle studentenes 
kreative stemmer, og skape trygghet knyttet til 
tekniske og håndverksmessige ferdigheter. Målet er 
å gi studentene kunnskap om bransjen, og hvordan 
moten fungerer som kreativt uttrykk og kommersi-
elt produkt. Gjennom studiene oppfordres elevene 
til å være aktive i miljøet og knytte kontakter og få 
erfaring i bransjen.

NKI Nettstudier 
NKI ble opprinnelig etablert i Sverige og har røtter 
helt tilbake til 1910. I Norge ble skolen etablert i 1959 
som brevskole. Den er i dag Nordens ledende aktør 
på nettbasert utdanning og har sin spisskompetanse 
på yrkesrettede programmer. Årlig har skolen rundt  
10 000 studenter og tilbyr mer enn 330 studiemulig- 
heter innen de fleste fagområder. NKI er levende 
opptatt av god nettpedagogikk og jobber kontinuerlig 
med tilrettelegging av best mulig fleksibel utdanning 
ved bruk av teknologi og læringsmetoder.
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Competens 
Competens (del av Iris-gruppen) tilbyr grunnleggende 
og gymnasial voksenopplæring, språkopplæring for 
innvandrere og et utvalg av kurs for arbeidsmarkeds- 
kvalifisering, bla. innen industriteknikk. Competens 
har en rekke virksomheter i Stockholm, men er også 
etablert andre steder i Sverige. Målet er alltid å gi 
deltakerne forutsetninger for videre studier, og for å 
kunne ta det neste steget i sine liv.

Iris 
Iris er en ledende aktør i Sverige innen voksenopp-
læring og tjenester på arbeidsmarkedsområdet. Helt 
siden en gruppe synshemmede etablerte Iris på slut-
ten av 1800-tallet, har målet vært å hjelpe mennesker 
som av forskjellige grunner står utenfor arbeidsmarke-
det, inn i stabile jobber. Tilbudet hos Iris skal være et 
springbrett fra «utenförskap til egen forsörjning». I dag 
er Iris etablert på cirka 70 steder over hele Sverige 
og har rundt 11 000 elever/deltakere pr. år. Oppdrags-
givere er primært arbeidsformidlingen, kommuner og 
næringslivet. Opplæringen er fokusert på individets 
utvikling, og visjonen er å hjelpe hvert enkelt individ 
med å realisere sitt potensial. Iris eies 91 prosent av 
Anthon B Nilsen Utbildning AB og 9 prosent av  
Synskadades Stiftelse. 

VOKSENOPPLÆRING

JobLearn 
JobLearn er en ledende aktør innen kursvirksomhet og 
formidling av kvalifisert arbeidskraft i Norge. JobLearn 
het tidligere Reaktorskolen, og har hjulpet godt over 
100 000 mennesker på vei mot jobb siden oppstarten 
i 2003. I dag har JobLearn virksomhet på 25 steder i 
10 fylker. Målet er å være en foretrukken partner for 
alle som vil komme i jobb, bytte jobb eller bemanne sin 
bedrift gjennom skreddersydd rekruttering. JobLearn 
tilbyr flere typer kurs der fellesnevneren er målsetting- 
en om å komme ut i jobb. Kursene er tilpasset ulike 
målgrupper, har fokus på ulike bransjer og er av ulik 
varighet. Kursene gjennomføres i samarbeid med NAV.

MedLearn 
MedLearn (del av Iris-gruppen) er en opplærings- 
bedrift med fokus på helse, omsorg og pleie. Målet er 
å være en komplett leverandør av utdanninger på ulike 
nivåer i disse områdene. MedLearn tilbyr kurs over 
hele Sverige, og årlig utdannes rundt 4 000 studen-
ter. Kursene tilbys som kommunal voksenopplæring, 
arbeidstrening, yrkesskole og høyskole. Det brede 
tilbudet av yrkesfaglige kurs på ulike nivåer med 
et tydelig bransjefokus, gjør MedLearn til  Sveriges 
ledende utdanningsaktør innen helse, tannpleie, 
omsorg og pleie. Pedagogikken er bygget på indivi-
duell tilpasning og fleksibilitet, med mål om å gjøre 
elevene klare for arbeidslivet. 
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Bjørknes Privatskole 
Bjørknes Privatskole driver privatistundervisning i fag 
på videregående nivå, og har elever som tar opp fag 
for å forbedre karakterer, tar nye fag for å komme inn 
på høyere utdanning som f.eks. medisin eller ingeniør, 
eller skaffer seg generell studiekompetanse for første 
gang. Skolen har nærmere 2 000 elever årlig, og skal 
være et solid tilbud for alle som ønsker å virkeliggjøre 
utdanningsdrømmen sin. Skolen fokuserer på å sikre 
høy kvalitet på lærerkrefter og rådgiverstab, sørge for 
høy gjennomføringsgrad, og sikre et høyt servicenivå 
overfor elever i alle ledd. 

Bjørknes Høyskole 
Bjørknes Høyskole tilbyr høyere utdanning innen 
helse- og samfunnsvitenskap, både ved stedlige stu-
dier og nettstudier. I tillegg sender høyskolen studen-
ter til utlandet hvert år for studier på samarbeidende 
studiesteder. Som en sentral del av hovedvirksom-
heten inngår forskning, faglig utvikling og formidling. 
Høyskolen har ca. 1 000 studenter fordelt på sted og 
nett. Kjerneverdiene kvalitet, nærhet og pålitelighet 
innebærer at studentene og de ansatte skal føle seg 
trygge på at det faglige tilbudet er av høy kvalitet, 
med stort fokus på enkeltstudenten. Målet er å sette 
studentene i stand til å forme sin fremtid og bidra 
med kompetanse som er relevant for samfunnet. 

ALLMENNUTDANNING/ANNEN VIRKSOMHET

Junglemap 
Junglemap leverer e-læringsmetoder, -plattform og 
kurs. Junglemap fant opp NanoLearning i 2006 og har 
siden da oppnådd 2 millioner brukere i 140 land. Mer 
enn 1,8 millioner nordmenn, 2/3 av den yrkesaktive 
befolkningen, har tatt ett eller flere NanoLearning-kurs.

BEDRIFTSMARKEDET



10 000   
Heltidsstudenter

26 500   
Deltidsstudenter

Skala 1:125
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En internasjonal 
dimensjon
«For studentene på Bjørknes Høyskole er besøket 

på TICC et minne og en erfaring for livet. Jeg har 

selv hatt det privilegium å få besøke TICC, og jeg 

vet hvor verdifullt senterets sosiale arbeid er, og 

hvor utmerket senteret fungerer som studiested. 

Administrasjonen og ledelsen ved TICC er enga-

sjerte, innsiktsfulle, kompetente – og stolte. Sen-

teret bidrar til en imponerende rekke viktige pro-

sjekter innenfor helse, overfor ungdom som har 

falt ut av skolen, og i form av familiehjem, skole 

og fadderprogrammer. Dette betyr at studentene 

fra Bjørknes ikke bare får et godt studieopphold 

når de er ved TICC, de får også oppleve på nært 

hold hvordan vi alle kan være med på å gi mulig-

heter til mennesker som lever i dyp fattigdom.»  

Henrik Syse, Forsker ved PRIO, professor II ved Bjørknes Høyskole  
& medlem av Den norske Nobelkomite.

I kystbyen Tanga i Tanzania, like ved grensen til Kenya, 
ligger Tanga International Competence Center, bedre 
kjent som TICC blant mange norske studenter. Sente-
ret ligger flott til, et godt stykke nord for det hektiske 
livet i hovedstaden Dar-es-Salaam. 

TICC ble etablert i 2008 og er en stiftelse eid av flere 
norske utdanningsinstitusjoner, deriblant Bjørknes 
Høyskole. Det norske ekteparet Ruth Nesje og Odd 
Lund-Isaksen bygde opp senteret, og står fortsatt for 
den daglige driften, godt hjulpet av en stab bestående 
av både lokale og utenlandske krefter. Senteret tilbyr 
helserelaterte tjenester og er involvert i en rekke aktiv- 
iteter i distriktet omkring, alt i den hensikt å bedre 
tilværelsen for senterets brukere og samfunnet rundt. 
Tanga er en av de fattigste provinsene i Tanzania, og 
alle programmene på TICC er knyttet til ett eller flere 
av FNs tusenårsmål. 

Som en viktig del av arbeidet tar TICC også imot  
studenter fra institusjoner og høyskoler i Norge.  
Bjørknes Høyskole har hvert år studenter som tar 
deler av utdannelsen sin ved TICC. Bachelorstudenter 
i ernæring har 4 ukers praksis i global ernæring på 
senteret, hvor de lærer om feilernæring og underer-
næring, samtidig som de hjelper lokale familier med å 
bygge kjøkkenhager og andre relaterte oppgaver. Stu-
dentene i Fred og Konflikt og Internasjonale studier 
er der i 5 uker i løpet av sitt første studieår. TICC 
tilbyr også to kurs i tropemedisin for leger og syke- 
pleiere – det eneste kurset i tropemedisin som er 
godkjent internasjonalt av Leger uten grenser, og det 
eneste kurset i Europa med obligatorisk praksis i 
Afrika. Felles for alle studieoppholdene ved TICC er 
kombinasjonen av teoretisk undervisning og praktiske 
oppgaver for å hjelpe til i lokalsamfunnet. 
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For Bjørknes Høyskole er det viktig at studentene 
kommer seg ut og får sett en annen del av verden. 
Hovedfokuset er å forsøke å gi studentene et bredest 
mulig perspektiv på det de driver med. Et fokus som 
gjør det naturlig å tenke internasjonalt. Tanzania ble 
valgt fordi det er et land Norge har sterke bånd til, 
det er engelsktalende, det er trygt, det er en norsk 
ambassade der, og TICC var allerede godt etablert da 
skolen gikk inn som investor for 6 år siden. Tanzania 
er også et sammensatt land, som gjør et opphold der 
både interessant og lærerikt for studentene. Det multi- 
religiøse landet har en befolkningssammensetning 
med ca. halvparten kristne og halvparten muslimer.  
To stater har gått sammen til én stat, og et ettparti- 
system er transformert til et flerpartisystem. 

En tur til Tanga-provinsen i Tanzania er langt unna 
en tur til et europeeisk land. Det er fattigdom, det er 
underernæring og HIV, AIDS, malaria og tuberkulose, 
det er et brutalt møte med en virkelighet vi er skjer-
met for i Norge, og for mange av studentene er det et 
kultursjokk å bo, studere og arbeide der i flere uker.

Et opphold på TICC kan beskrives som en moderne 
dannelsesreise for unge norske studenter. Mye av 
hensikten med oppholdet er å bygge kulturforståelse 
og gi internasjonal erfaring. Men en klassisk dannelses- 
reise byr ikke bare på innsikt i og forståelse av andre 
kulturer. Vel så viktig er det iboende potensialet til å 
utvikle personligheten og selvinnsikten, og kanskje 
komme et skritt videre i arbeidet med å stake ut 
livets kurs. Møt fire Bjørknes-studenter som tok turen 
til Tanga for å møte en virkelighet mange som vokser 
opp i Norge kun kjenner gjennom internett. 

To samtaler 
om utvikling
I august 2016 begynte Elise Bunde 

Madslien, Sofie Hjorthol og Jonas Hajoo 

på bachelorstudier i Fred og Konflikt ved 

Bjørknes Høyskole. Simen Windheim tok 

samtidig fatt på Internasjonale studier. Et 

halvt år senere tilbrakte de fem uker på 

TICC, hvor kjerneemnet i år var menneske-

rettigheter med et regionalt fokus. Det er 

kun tre uker siden de kom hjem, når disse 

samtalene finner sted. Inntrykkene sitter 

friskt i minnet. Vi lar dem prate fritt om 

studiene ved Bjørknes og verdien av en 

studietur til det store utland. 

Jonas Interessen for Fred og Konflikt har alltid vært der.  
Jeg jobbet i Forsvaret og endte opp med å få astma. Da ble det 
studier. Vi hadde noen fag som het etikk i krig i Forsvaret, hvor vi 
var inne på mange av de samme temaene vi har her. Jeg ønsket å 
spesialisere meg innen dette feltet, og Bjørknes var den eneste 
skolen som tilbyr Fred og Konflikt.

Simen Nå i januar og februar var 32 av oss fem uker i Tanzania. 
Kurset vi tok der nede var Menneskerettigheter.  

Jonas Det er frivillig å være med, så de som ikke drar ned tar 
det kurset på nett her hjemme, men majoriteten ble med.  

Simen Det var et veldig bra opphold. Jeg har ikke vært i Afrika 
før, og vi fikk sett det på en måte som vi mest sannsynlig ikke 
ville fått sett som turist. Vi kom på en måte nærmere innpå det.  

Jonas Vi fikk også muligheten til å være litt aktive i TICC-
delen. Vi drev med fundraising og samlet inn 30 000 kroner, 
hovedsakelig fra venner og bekjente her hjemme, til prosjektene 
TICC driver med gjennom HAMA (Hatua Na Maendeleo/Steps for 
Development – stiftelse under TICC som driver sosiale prosjek-
ter i og rundt Tanga). Og vi fikk selv være med på noen av de 
aktivitetene pengene gikk til. Vi bygde et gjerde og en hage for en 
familie, mens andre vasket i barnehager og malte vegger. Det var 
veldig givende å være en del av det, og ikke bare sitte og se på 
fra avstand. 

Simen Gjerdet bygde vi sammen med lokalt ansatte på TICC 
og et av familiemedlemmene. Lunsjen spiste vi hos familien som 
bodde tvers over veien. Vi kom nærmere den lokale kulturen, som 
var ganske annerledes enn det vi er vant til. 

Jonas Alle på vår alder har godt av å bryte ut av den norske 
boblen vi lever i. For vi lever i en utrolig boble her i Norge. Å 
komme ned dit og se med andre perspektiver på verden, å se 

JONAS & SIMEN

hvordan ting fungerer på den andre siden av verden, å se hvordan 
folk har det, og ikke minst møte urbefolkningen, masaiene, og 
få kjennskap til deres perspektiver på ting, er viktig og lærerikt. 
Mange masaier jobber på TICC, og vi hadde blant annet et 4–5 
timers foredrag med en av lederne hos masai-folket, hvor han gikk 
igjennom alt fra kulturen til hvordan situasjonen er nå, noe som er 
veldig relevant i forhold til temaet menneskerettigheter. 

Simen Vi var for det meste på TICC i Tanga, men vi dro også til 
Arusha og det internasjonale tribunalet for folkemordet i Rwanda.

Jonas Turen til Arusha var et av høydepunktene. Da fikk vi vir-
kelig sett FNs arbeid. Vi fikk omvisning og foredrag med ansatte i 
de forskjellige avdelingene. Det er dette vi studerer for, det er det 
vi har lyst til å jobbe med, og du føler deg priviligert når du får 
lov til å komme inn der og se hva de driver med. Det er noe jeg 
kommer til å huske lenge. 

Det er flere på ett-års-studium som etter turen har valgt å ta en 
bachelor. Jeg vil tro at det er på grunn av turen – det sosiale, 
det faglige, alle mulighetene denne utdannelsen gir. Vi skal reise 
neste år også, til Midt-Østen. Jeg tror det er veldig viktig at vi 
reiser. Vi studerer et internasjonalt fag, og vi skal inn i internasjo-
nale yrker. Vi studerer jo ikke Norge, vi studerer det brede bildet. 
Derfor er det viktig å ikke bare lese om Tanzania og Midt-Østen, 
men faktisk dra dit og se hvordan det virkelig fungerer. Jeg har 
lyst til å bli diplomat og jobbe i Utenriksdepartementet. 

Det er mulig å bidra. Vi dro ikke ned dit med en intensjon om å 
bedre Tanzania eller livet der, men kanskje bedret vi verden litt 
for den sårbare familien vi hjalp med å bygge gjerde og hage. Det 
gir dem muligheter. Små ting bidrar også til endring. Og når det 
gjelder den personlige utviklingen – jeg har vært i Afrika mange 
ganger før, men dette var første gangen jeg følte at jeg drev med 
noe virkelig meningsfullt, og studerte noe som var aktuelt i det 
landet jeg befant meg i, hvor jeg kom tett innpå lokalbefolkningen. 



5554

Anthon B NilsenUtdanning

Simen Tanga-provinsen er en av de fattigste provinsene i 
 Tanzania, og vi fikk en helt annen opplevelse der enn vi ville fått 
i f.eks. hovedstaden Dar-es-Salaam, som minner mer om en 
europeisk storby. I en by som Tanga blir du også lagt merke til, 
du skiller deg ut, og alle er selvfølgelig ikke like vennlig innstilt. 
Oppholdet der ga oss relevant erfaring. Vi studerer noe vi inter-
esserer oss for. Målet med utdannelsen er ikke å tjene masse 
penger. 

Jonas Da har vi valgt feil utdannelse.  

Simen Det handler om å studere noe vi synes er viktig. 

Jonas Og gjøre det lille man kan. Hvis du, Simen, jobber med 
klimaendringer og du klarer å få noen til å endre mening eller 
være med på å gjøre Norge mer grønt, eller jeg blir diplomat og 
om 30 år kanskje klarer å skape en fredsavtale, så har vi bidratt 
til noe positivt. Og skal vi klare det, så må vi ha utdannelse. Alle 
kan skrike og prate høyt, men skal man ha en stemme som teller, 
må man ha en utdannelse og komme innenfor en organisasjon 
som har en stemme i verden. Det krever utdannelse og en forstå-
else av verden. Nå er jeg snart ferdig med 1. året, og jeg føler selv 
at jeg forstår mye mer av verden nå enn før jeg begynte å studere. 

Sofie Etter videregående hadde jeg planer om å dra til Cape 
Town og ta et halvt år med menneskerettigheter. Isteden begynte 
jeg på sykepleierutdannelse, noe som ikke var helt for meg. 
Da fant jeg Fred og Konflikt på Bjørknes, og det virket veldig 
attraktivt å studere på en liten skole som har fokus på kvalitet og 
nærhet til studentene. Emnene vi har er utrolig relevante, vi går 
dypt inn i temaene og bygger forståelse, vi prøver å analysere fra 
ulike perspektiver, ikke bare fra et vestlig perspektiv. 

Elise Jeg har lenge hatt lyst til å studere og jobbe med men-
neskerettigheter, men var ikke helt sikker på hva eller hvordan, så 
jeg begynte å studere psykologi i Australia, på et stort universitet. 
Men det føltes feil, og jeg lette litt rundt og fant Fred og Konflikt 
på Bjørknes. Det at det var en liten skole virket interessant, og 
etter at jeg begynte her så har jeg opplevd at det er en helt unik 
kontakt med lærerne, i motsetning til hva jeg opplevde på et stort 
universitet. 

En av grunnene til at jeg begynte her var studieturene. Det virket 
veldig spennende. Og jeg er glad for at jeg begynte her og fikk 
være med på turen til Tanzania. TICC er et veldig fint senter, det 
var fine fasiliteter, og bra mennesker. Turen satte ting i perspektiv. 
Det jeg savner nå i ettertid er at vi ikke fikk enda mer tid med 
lokalbefolkningen. 

Noe av det vi så i løpet av oppholdet, spesielt på eldrehjemmet, 
kommer vi aldri til å glemme. Når folk klager på helsevesenet her 
hjemme, så blir det litt sånn «dere burde se hvordan det er der 
nede». På eldrehjemmet er de takknemlige bare for å ha et sted å 
bo. Selv om de må dele rom, og selv om frokosten, et av dagens 
to måltider, er mel blandet ut i vann. 

Sofie Dette er mennesker som ikke har noen familie. I Tanzania 
er det tradisjon for å ta seg av de eldre i familien, de som bor på 
dette hjemmet har ikke den muligheten. 

SOFIE & ELISE

Elise Vi merket overalt i Tanga at TICC har hatt veldig mye 
å si for området. De hjelper de lokale, og mange som jobber 
på senteret er unge mennesker som har droppet ut av skolen. 
Jobben gir dem håp og muligheter for fremtiden. 

Sofie Det var veldig inspirerende å møte Ruth, å se hvordan 
én persons stå-på-vilje kan ha betydning for så mange. Og det er 
fint å se at man som enkeltperson kan starte opp og gjennomføre  
prosjekter ved hjelp av vilje og stahet. 

Elise Hun fortalte at det var mange som sa underveis at «det 
her går ikke», og så greide hun det likevel, til tross for all motstan-
den. Det var veldig bra for oss å se hvor mye innsatsen hennes 
utgjør for andre, at hun står på for dem, at hun kjemper en kamp 
som de kanskje ikke klarer alene. Vi hadde også en fundraiser, hvor 
vi samlet inn penger til TICC via Facebook. Og det å se at sånne 
ting hjelper er noe vi tar med oss videre. Små ting har mye å si. 

Sofie Vi endte opp med 33 000 kr som skulle gå til en barne- 
skole. Det var godt å se at vi oppnådde noe med det arbeidet 
vi gjorde. Og Ruth var helt i ekstase når hun hørte hvor mye vi 
klarte å samle inn. Vi var den første klassen som tok initiativ til å 
samle inn penger. 

Elise Vi var også to dager på eldrehjemmet, hvor vi pusset 
opp toalettene. Han som drev hjemmet var godt fornøyd med 
hjelpen, og beboerne lyste opp når vi hilste på dem med den 
swahilien vi hadde lært oss, men vi skulle jo ønske at vi hadde 
hatt mer tid og mulighet til å hjelpe til enda mer. 

Det er veldig viktig å huske å være takknemlig og ikke klage over 
alt og ingenting. 

Sofie Det er lov å være misfornøyd, men prøv å snu det når du 
er misfornøyd. Tenk at du er veldig heldig. Du har vunnet i lotto 
når du er født i Norge. 

Elise Turen til Tanzania bekreftet på mange måter at dette 
studiet er riktig for meg. Det er det her jeg vil. 

Sofie Å reise gir deg mulighet til å bekrefte eller avkrefte 
kunnskap og holdninger. Vi dro for eksempel til Rwanda-dom-
stolen i Arusha. Selv om det var en faglig studietur, så er det 
inntrykkene rundt det som betyr mest. Og det skapte en følelse 
av «åh, her vil jeg jobbe!». Det trigget mange å se hvordan de 
arbeidet der og høre om de daglige arbeidsrutinene, og det åpnet 
forståelsen for at det faktisk er mulig å jobbe på et slikt sted. 
Det var også gøy å oppleve at FN-ansatte viste oss interesse, og 
oppfordret oss til å ta kontakt når vi skal skrive oppgaver. 



Reidar og Gunnar 
Holsts legat



5958

Legatet Anthon B Nilsen

ELLEN HORN STEIN JACOB FRISCH GUNNAR GRETTE KJELD RIMBERG BJØRN NORMANN HANSEN ÅSE BROMAN 

Legatstyret



6160

Legatet Anthon B Nilsen

Halvparten av overskuddet i Anthon B 

Nilsen går til vanskeligstilte barn og 

ungdom. I 2016 kunne denne modellen 

feire 40 år, uten at det ble markert på 

annen måte enn å fortsette det sedvanlige 

arbeidet med å gjennomgå søknader og 

finne de tiltakene og unge menneskene 

som trenger støtten mest.

I 1976 tok Reidar og Gunnar Holsts legat over Anna Holsts 54 
aksjer og Aagot Holsts 54 aksjer i Anthon B Nilsen AS. Aksje- 
gaven fra enkene etter Anthon Bernard Nilsens sønner utgjorde 
det nyopprettede legatets grunnkapital. Siden den gang har 
selskapet vært igjennom store endringer, mens legatets oppgave 
hele tiden har vært den samme – å tilgodese allmennyttige formål 
gjennom avkastning på legates aksjer, med fokus på tiltak rettet 
mot barne- og ungdomsarbeid. 

Steg for steg 
Det finnes arbeid som aldri tar slutt, som alltid vil være 
etterspurt, som har evigheten som perspektiv og som det aldri 
kan bli nok av. Og det er kanskje dette arbeidet som gir mest 
mening, bestående av en rekke små skritt som enkeltvis bærer i 
seg potensialet for å bedre hverdagen for de mange, snarere  
enn de få. 

For styret i Reidar og Gunnar Holsts legat handler det om å for-
valte en arv som bygger muligheter for dagens unge og genera-
sjonene som kommer etter. Det gir mening å vite at arbeidet de 
utfører kan resultere i en enklere hverdag for de som av forskjel-
lige grunner har falt utenfor. For de ansatte i Anthon B Nilsen AS 
gir det ekstra mening å vite at halvparten av de resultatene som 
skapes, ender opp som støtte til gode formål. Denne ordningen 
er mulig fordi halvparten av aksjene i Anthon B Nilsen eies av 
legatet, og hvert år deles avkastningen på denne kapitalen ut til 
allmennyttige formål. 

I løpet av de siste 10 årene har eierskapet i Anthon B Nilsen AS 
tilført legatet nærmere 90 millioner kroner, som igjen har kommet 
allmennyttige formål til gode. Mange av disse tiltakene bidrar til 
å gi barn og ungdom muligheter de ellers ikke ville hatt. Målet er 
å kunne bidra med enda mer i løpet av de neste 10 årene, og de 
neste, og de neste og de neste. 

Stø kurs 
Å drive legatet er en kontinuerlig prosess som handler om å 
vurdere fra år til år hvilke tiltak og individer som trenger det mest, 
og hvor utdelingene kan gjøre mest nytte. Dette skal gjøres mest 
mulig effektivt, slik at midlene går til de som trenger det og ikke 
forsvinner i administrative kostnader. 

Dagens styre består av styreleder Gunnar Grette, styremedlem-
mene Kjeld Rimberg, Bjørn Normann Hansen, Åse Broman og 
Ellen Horn, samt varamedlem Stein Jacob Frisch. Det er deres 
oppgave å sørge for at legatet får søknader fra de som virke-
lig trenger det, og kanalisere utdelingene dit behovet er størst. 
Daglig leder Bente Marie Skog er legatets eneste ansatte. I en 
1/2-stilling skal hun legge til rette for styrets arbeide, og følge 
opp prosessene og utdelingene på best mulig måte. 

Med en liten administrasjon som skal rekke over mye, er det 
viktig med stø kurs og effektive arbeidsprosesser. Like viktig er 
det med godt samarbeid. Helt siden starten har legatet hatt et 
målrettet samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening, Røde 
Kors og Redningsselskapet. Samtidig samarbeider legatet med 
et utvalg skoler, hovedsakelig i Oslo-området. Alle samarbeids-
partnerne kjenner godt til legatet og kriteriene for utdeling av 
støtte. Dette bidrar til å holde kostnadsnivået på et minimum, slik 
at mest mulig av midlene kan komme barn og ungdom til nytte. 
Legatet trenger heller ikke å opprettholde en høy offentlig profil 
for å tiltrekke seg søkere. 

Det vanskelige valget  
Hvert år går to av styremedlemmene igjennom alle søknadene og 
kommer med en innstilling til resten av styret. Tallet på søkere er 
høyt og stabilt. Utdelingene er hovedsakelig delt opp i to grupper; 
støtte til tiltak som kommer vanskeligstilte barn og ungdom til 
nytte, og stipender til enkeltelever med behov for økonomisk 
støtte. Når det gjelder stipender så har legatet tett dialog med 
et utvalg skoler hvor styret vet at det er elever med økonomiske 
utfordringer. Dette er ofte skoler med et høyt antall minoritets-
elever. Skolene bistår i å informere elevene om muligheten for 
stipend og samler inn søknader, før de kommer med en innstilling 
til styret om hvem som har størst behov. For styret er det viktig 
at elevene som mottar støtte får hjelpemidler og muligheter til å 
realisere ting de ellers ikke ville fått gjort, og gjennom dette kan 
få til noe som gjør at de kan bli forbilder for andre elever. 

Men det er en vanskelig jobb å velge ut hvilke elever som skal 
prioriteres. Det er mange som fortjener en ekstra hånd, og legatet 
kan ikke gi til alle. Vurderingene blir individuelle, basert på en 
faglig vurdering fra legatets side om hvor bidragene vil være mest 
mulig effektive. 

Å styre et legat er en balansekunst. For å oppnå målsetningen 
er det svært viktig at legatet er tydelige på hva og hvem det 
ønsker å støtte, slik at de som kvalifiserer søker og de som ikke 
kvalifiserer ikke søker. Hvis ikke kan styret risikere å få enorme 
mengder med søknader hvorav mange egentlig ikke kvalifiserer, 
noe som gir merarbeid for både søkerne og legatet. Jo tydeligere 
legatet er på hva det ønsker å oppnå, jo lettere blir det for de 
som kvalifiserer å se at her er det verdt å prøve. 

Ingen revolusjon 
Den største strategiske endringen siden opprettelsen for 40  
år siden skjedde i 2001, da legatets styre bestemte seg for å  
slå Anthon B Nilsen AS sammen med Løvenskiold-brødrenes 
virksomheter, og etablere et nytt selskap. Gjennom dette sam-
arbeidet fikk legatet tilgang til dyktig ledelse og entreprenørånd 
som kunne være med å videreutvikle verdiene. Det har vært en 
sammenslåing som har skapt store verdier for legatet og mulig-
gjort langt større utdelinger. 

I 2016 delte legatet ut cirka 5 millioner kroner fordelt på 122 
organisasjoner og 91 stipender til elever og studenter. Det har 
i alle år vært et poeng for legatet å gå relativt bredt ut og ikke 
bare støtte noen få saker. Da unngår man at noen blir avhengig 
av støtten fra ett sted, og det er mulig å gjøre en forskjell for 
ganske mange. 

Legatets arbeid dreier seg ikke om revolusjoner, det har pågått i 
mange år og skal pågå i det uendelige. Det er ikke noen utløps-
dato på et legat. Det kommer til å overleve oss alle. Det inne-
bærer at man er nødt til å justere underveis, men noen revolu-
sjonære endringer hører ikke hjemme. Det vil alltid handle om 
å forvalte en arv som kan skape muligheter for dagens unge og 
generasjonene som kommer. Et arbeid som bygges stein for stein. 

I lys av legatets 40-års-jubileum, som fikk lov til å forbigå i still-
het, tar vi oss her friheten til å vise litt av bredden i utdelingene, 
og samtidig hylle mangfoldet og innsatsen fra alle ildsjelene som 
muliggjør disse prosjektene. Her er 20 av de 122 tiltakene som 
mottok støtte fra Reidar og Gunnar Holsts legat i 2016: Besøk i 
dyreparken med Foreningen for hjertesyke barn, leksehjelp hos 
Røde Kors Harstad, musikkcamp med landsforeningen for barne- 
vernsbarn, ferie for vanskeligstilte barn og ungdom ved Barne og 
ungdomssenteret Holmlia, sportsutstyr til Elvebyen Taekwondo-
klubb, jul på sykehus med Støtteforeningen for kreftrammede, 
Skikurs for fosterbarn med Aktivt pusterom, Gatemegling med 
Røde Kors Akershus, Besteforeldre til låns hos Gjøvik Frivillig-
hetssentral, ferietur til Kragerø for Fangers pårørende, Familieleir 
med MS forbundet, mekkeprosjekter for ungdom på Mekkeriet, 
tur til Kristiansand dyrepark og kinokveld for barn på Larvik 
asylmottak, ungdomssamlinger med Norsk Fosterhjemsforening, 
sommerferie for familier med vanskelig økonomi med Fjorden 
Sanitetsforening, Varmmatprosjektet ved Smiodden Skole, Bade-
prosjekt med Levanger Unge Sanitetsforening, aktiviteter for barn 
på asylmottak med Leksdal Sanitetslag, Fottur til fjells med Røde 
Kors Finnmark, Barne og ungdomscamp i Drammen med Rednings- 
selskapet. I tillegg ble det delt ut 91 utdanningsstipender. Om 40 
år vil denne listen se annerledes ut, men prinsippene som ligger 
bak vil være de samme.

En stille hyllest 
til mangfoldet
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VIRKSOMHET 
Anthon B Nilsen AS er et selskap med en 137 år lang historie.  
I dag er selskapet engasjert i utdanningsvirksomhet, utvikling 
og forvaltning av eiendom samt handel med fiberplater og 
forskalingsprodukter. Selskapet har hovedkontor i Oslo. Utdan-
ning driver i det alt vesentlige sin virksomhet i Norge og Sverige. 
Eiendomsvirksomheten drives i Norge. Handelsvirksomheten er 
en internasjonal virksomhet med hovedkontor i Hurum i Norge.

REDEGJØRELSE FOR REGNSKAPET 
Anthon B Nilsen-konsernets samlede driftsinntekter økte i 2016 
med ca. 5 prosent til 1 506 mill. kr, mot 1 430 mill. kr i 2015. 

Eiendomsvirksomheten leverte gode resultater i 2016. Resultatet 
fra Utdanningsvirksomheten viste sterk forbedring. Dette skyldes 
at resultatet i 2015 var belastet med en betydelig avsetning 
for mulige forpliktelser i datterselskapet Westerdals Oslo ACT.  
Underliggende viste driften innen Utdanning en noe lavere lønn-
somhet i 2016 enn året før. 

Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjorde 212 
mill. kr, mot 136 mill. kr i 2015.

Driftsresultatet (EBIT) ble 118 mill. kr i 2016 mot 47 mill. kr i 2015.

Netto finansposter var minus 58 mill. kr, sammenlignet med 
minus 31 mill. kr i 2015. 

Konsernets resultat før skatt var 60 mill. kr, sammenlignet med 
15 mill. kr for 2015.

Konsernets totalbalanse var 1 848 mill. kr pr. 31. desember 2016, 
mot 2 014 mill. kr året før. Egenkapitalen var på 291 mill. kr, som 
gir en egenkapitalandel (basert på bokførte verdier) på 16 %. Den 
verdijusterte egenkapitalandel er betydelig høyere. Netto rente-
bærende gjeld var 1 035 mill. kr mot 1 074 mill. kr året før.  

Morselskapet Anthon B Nilsen AS (ABN) hadde i 2016 en 
omsetning på 52 mill. kr, sammenlignet med 47 mill. kr året før. 
Driftsresultatet (EBIT) ble 22 mill. kr, sammenlignet med 17 mill. 
kr i 2015. Netto finansposter utgjorde totalt minus 1 mill. kr i 
2016, sammenlignet med pluss 5 mill. kr i 2015.

Resultat før skatt ble 21 mill. kr, sammenlignet med 22 mill. kr i 
2015.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av konser-
nets resultat, balanse og finansielle stilling. Årsregnskapet er utar-
beidet under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at 
grunnlaget for fortsatt drift er til stede, jfr. regnskapslovens §3-3.

FORRETNINGSOMRÅDENE 
 
Utdanning 
Anthon B Nilsen Utdanning AS er en av Skandinavias større 
aktører innenfor utvikling og drift av fagskoler, høyskoler og 
voksenopplæring. Gjennom sine utdanningsinstitusjoner tilbyr 
virksomheten fagskolediplomer, bachelor programmer og master 
programmer i kreative, administrative og tekniske fag, samt helse-
fag. I tillegg tilbys en rekke kurs innenfor voksenopplæring.  

Både i Norge og Sverige har konsernet virksomheter som foku-
serer spesielt på utdanning og trening av personer med spesielle 
utfordringer i å få innpass på arbeidsmarkedet.

Driftsinntektene for 2016 for Anthon B Nilsen Utdanning beløp 
seg til 1 265 mill. kr. (2015: 1 181 mill. kr.). Justert for kjøpte og 
solgte virksomheter lå driftsinntektene marginalt lavere enn i 2015. 

Resultatmessig viste 2016 et blandet bilde for de enkelte virk-
somheter. Bjørknes-skolene, Junglemap og svenske MedLearn 
viste resultatmessig fremgang. Treider, NKI og svenske Berghs 
School of Communication hadde resultater på linje med året før, 
mens IRIS Sverige opplevde en resultatmessig nedgang.

Westerdals Oslo ACT viste igjen et svakt resultat på grunn av 
ytterligere avsetninger for usikre forpliktelser som følge av krav 
rettet mot skolen fra Kunnskapsdepartementet og tidligere elever. 
Kravene fra Kunnskapsdepartementet er knyttet til påstått urett-
messig utbetaling av statsstøtte og stipend fra Statens Lånekasse. 
Kravene skyldes at tidligere Westerdals School of Communication, 
samt NISS, på begynnelsen av 2000-tallet lanserte noen studie-
tilbud som Kunnskapsdepartementet mener skolen ikke hadde 
faglig godkjenning for. Dette bestrides av skolene. Departementet 
valgte å anmelde saken til Økokrim og i mai 2016 ble Westerdals 
Oslo ACT, som er den juridiske videreføringen av Westerdals 
School of Communication, gjort kjent med at Økokrim har tatt ut 
siktelse mot høyskolen for de anmeldte forhold.  

I tillegg konkluderte Kunnskapsdepartementet i en separat vur-
dering med at Westerdals School of Communication gjennom de 
første ti årene av 2000-tallet, hadde anvendt satser for skole-
penger som lå høyere enn det skolen kunne gjøre uten dispen-
sasjon. Dette førte til at studenter fra den aktuelle perioden 
organiserte seg og fremsatte krav om tilbakebetaling av skole-
penger. Skolen ønsket å finne en minnelig løsning for å unngå en 
langvarig strid med tidligere studenter og fremsatte derfor et for-
slag om tilbakebetaling av 60 prosent av differansen mellom det 
de angjeldende studenter hadde betalt og det Kunnskapsdepar-
tementet mente var normalsatsen for den angjeldende periode. 
Rundt 70 prosent av studentene aksepterte forliket, mens de 
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resterende 30 prosentene valgte å saksøke skolen med et krav 
om tilbakebetaling av 100 prosent av differansen. Denne saken er 
berammet for behandling ved domstolen i august 2017.

Gjennom 2016 utarbeidet ledelsen i Anthon B Nilsen Utdan-
ning en ny strategi for den videre utviklingen av virksomheten. 
Strategiprosessen konkluderte med at selskapet i fremtiden vil 
satse mer på voksenopplæring og yrkesutdanning og mindre på 
statsstøttede høyskoler. Som en følge av denne strategien valgte 
selskapet å svare positivt på en invitasjon fra Høyskolen Kristia-
nia – Ernst G Mortensens Stiftelse om å innlede forhandlinger om 
salg av Westerdals Oslo ACT. Disse forhandlingene konkluderte 
suksessfullt med en avtale signert 22. mars 2017 om at Høysko-
len Kristiania kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo ACT AS for 
kr 85 mill. Ansvar for oppgjør av de krav som måtte resultere av 
behandlingen av ovenfor nevnte tvister, inntil 117 mill. kr følger 
Westerdals Oslo ACT til ny eier.

I januar 2017 overtok Anders Hvarfner, tidligere adm. direktør for 
IRIS Sverige AB, som ny konsernsjef og adm. direktør i Anthon B 
Nilsen Skoledrift AS.

Eiendom 
Anthon B Nilsen Eiendom AS driver med eiendomsutvikling og 
eiendomsforvaltning i det sentrale Østlandsområdet, med hoved-
vekt på næringseiendom.

Utviklingsprosjektene spenner fra transformasjon av eiendommer 
fra opprinnelig stand til ny bruk, til nybygg innen blant annet 
lager/kombinasjonsbygg og andre typer næringsbygg. Virksomhe-
ten har fokus på miljø, konseptutvikling og arkitektur for å skape 
god by- og stedsutvikling. 

Samlet areal av heleide og deleide bygg utgjør ved utgangen av 
2016 ca. 73 500 kvm. I tillegg har selskapet ca. 105 000 kvm i 
utbyggbare arealer i prosjekter som er ferdig regulert eller under 
regulering.

I 2016 hadde ABN Eiendom (inkludert konsernets samlede eien-
domsmasse) driftsinntekter på 173 mill. kr sammenlignet med 156 
mill. kr i 2015. Virksomheten leverte et godt resultat i 2016. 

De utleide arealene er fordelt på ulike type eiendommer som 
kontor, lager-/ kombinasjonsbygg, innkvartering etc., og har et 
bredt mangfold av leietakere. Ledigheten i eiendomsmassen 
totalt er på under 1 prosent. Gjennomsnittlig, vektet gjenværende 
kontraktstid for den samlede porteføljen er 8,1 år, noe som vil gi 
en stabil driftssituasjon i de nærmeste årene.

Utviklingsavdelingen har hatt meget stor produksjon i 2016. I 
Lahaugmoen Næringspark har tre prosjekter vært under oppføring 
gjennom 2016. Et kombinasjonsbygg på 8 000 kvm ble ferdigstilt 
i august, og er fullt utleid. Arbeidet med et nytt stort kombina-
sjonsbygg på 26 000 kvm for kontorutstyrsleverandøren Staples 
har pågått gjennom hele året, og ferdigstilles i mars 2017. Dette 
bygget ble i annet halvår 2016 solgt til finansielle aktører. Det 
tredje prosjektet er nok et kombinasjonsbygg som ble påbegynt 
høsten 2016, og skal stå ferdig ved utgangen av 2017. Bygget er 
fullt utleid.

Andre utviklingsprosjekter som ble ferdigstilt i 2016 var konver-
teringen av Chr. Krohgs gate 32 til skreddersydde undervisnings-
lokaler, og ombygging av produksjonslokalene til Baker Hansen i 
Bogstadveien 54 til moderne kontor- og handelsarealer.  

I Anthon B Nilsen-kvartalet i sentrum av Oslo ble det lagt 
detaljerte planer for rehabilitering av Øvre Vollgate 9. Bygningens 
fasade mot gaten er fredet og skal bevares, mens hele bygnings-
massen bak fasaden skal rives. Dette meget krevende arbeidet 
ble startet opp på begynnelsen av 2017.

I tillegg til Staples-bygget i Lahaugmoen Næringspark ble det i 
2017 også forhandlet frem et salg av Brenneriveien 5 samt sel-
skapets 50 prosent andel av Brenneriveien 9.

Handel 
Handelsvirksomheten i Anthon B Nilsen består hovedsakelig av 
handel med fiberplater, forskalingsmaterialer og komposittba-
serte terrassegulv.

Virksomheten drives gjennom selskapet Anthon B Nilsen Scan-
dinavia AS med hovedkontor på Tofte, syd for Oslo. Selskapet er 
også representert i Tyskland samt Dubai og Qatar, og driver en 
omfattende eksportvirksomhet fra Europa til markeder i Midt-
Østen og Sydøst Asia.

Anthon B Nilsen Scandinavia AS hadde i 2016 en omsetning på 
67 mill. kr. Dette var en nedgang fra året før som følge av svikt i 
noen av virksomhetens sentrale markeder.
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MILJØ 
Konsernet er opptatt av å drive virksomheten på en bærekraftig 
måte. Dette gjenspeiler seg i miljørettet tenkning både i utvikling 
og drift av våre eiendommer, særlig når det gjelder materialbruk 
og erstatning/gjenvinning av disse, samt energibruk. ENØK-ana-
lyser og energioptimalisering er høyt prioritert – både hva gjelder 
valg av oppvarmingskilder og teknologi for energibesparende 
styring av lys, varme og ventilasjon.

Eiendomsvirksomheten har mottatt støtte fra Enova SF til flere 
av prosjektene. Målet med alle miljørettede tiltak er å bidra til en 
bærekraftig utvikling av vår eiendomsportefølje. 

Selskapet er også opptatt av å legge til rette for god miljøbevisst-
het i skolene som virksomheten driver og hos andre leietakere, 
eksempelvis når det gjelder energiforbruk og avfallshåndtering. 

Selskapet er medlem i Grønn Byggallianse og Norwegian Green 
Building Council og er engasjert i bransjens utvikling innen miljø.

DISPONERING AV RESULTAT 
Morselskapets årsresultat etter skatt på kr 18 142 109 foreslås 
disponert som følger:

 
Det er avgitt konsernbidrag med kr 1 608 413.

PERSONAL, ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING 
Konsernets virksomhet er basert på klart definerte kjerneverdier 
som danner grunnlag for arbeidet med utvikling av positive hold-
ninger og godt arbeidsmiljø. Det er en bevisst holdning til HMS i 
konsernet og dette følges opp gjennom de ulike virksomhetene.  

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2016 var 974 i konsernet, og 8 i 
morselskapet. Arbeidsmiljøet anses som godt, og sykefraværet er 
lavt. I morselskapet har sykefraværet vært ubetydelig (mindre enn 
1 %). Det er ikke registrert ulykker eller skader.

Selskapets målsetting er å praktisere likestilling mellom kvin- 
ner og menn ved ansettelser og ved valg av styremedlemmer.  
Morselskapets styre består pr. i dag av 4 menn. Morselskapets 
ledelse består pr. i dag av 1 kvinne og 3 menn. Det henvises for 
øvrig til årsberetningene for de respektive datterselskaper.

Konsernet vektlegger en inkluderende kultur der det er den 
enkelte medarbeiders rolle, kompetanse, erfaringsnivå og innsats 
som er i fokus, uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprin-
nelse, religion eller livssyn. Selskapets praktiserer full likestilling 
mellom kvinner og menn.

OSLO, 27. APRIL 2017  
Anthon B Nilsen AS

FINANSIELL RISIKO 
Konsernets likviditetsbeholdning var 123 mill. kr pr. 31. desember 
2016. I tillegg tilkommer ubenyttede trekkfasiliteter på 30 mill. kr 
som gir en samlet likviditetsreserve på 153 mill. kr. Konsernets 
likviditetsplasseringer har lav risiko gjennom plasseringer i bank.

Konsernet er utsatt for valutarisiko innen forretningsområdene 
Utdanning og Handel. For Utdanning sin del vil resultatregn- 
skapet og verdien av egenkapitalen i den svenske virksomheten 
være løpende påvirket av kursutviklingen i svenske kroner, mens 
for Handelsvirksomheten sin del søkes valutarisikoen redusert 
løpende gjennom kjøp av sikringsinstrumenter.  

Konsernet er eksponert for svingninger i rentemarkedet, og benyt-
ter rentesikrings-instrumenter for å redusere denne risikoen. Ved 
utgangen av 2016 er cirka 40 % av konsernets langsiktige gjeld 
rentesikret, med gjennomsnittlig rentebindingstid på cirka 6,9 år 
for de inngåtte sikringene. Konsernet har plassert sine låneenga-
sjementer hos flere banker.

Kredittrisikoen er for eiendomsvirksomheten knyttet til leietaker-
nes evne til å betale sine forpliktelser. Det er selskapets oppfat-
ning at leiekontraktsmassen er solid. Utdanningsvirksomheten har 
løpende noe tap på krav knyttet til studieinntekter, men er ut fra 
fordringsmassens sammensetning lite sårbar for vesentlige tap på 
enkeltfordringer. Handelsvirksomheten reduserer sin kredittrisiko 
ved bruk av remburs og gjennom kredittforsikring.

Markedsmessig er konsernets virksomheter ulikt eksponert mot 
nasjonale og internasjonale konjunktursvingninger. Utdannings-
virksomheten drives hovedsakelig i Norge og Sverige, og er 
samlet lite konjunkturfølsom. Eiendomsvirksomheten arbeider 
med næringseiendom i det norske markedet og er eksponert mot 
svingninger i etterspørselen etter næringslokaler i Norge. På den 
annen side er eiendomsvirksomheten preget av langsiktige og 
stabile kontrakter med solide leietakere. Handelsvirksomheten 
er en global aktivitet og virksomheten er tydelig eksponert mot 
svingninger i de internasjonale konjunkturene. 

Utbytte 
Overført annen egenkapital

Sum

kr 
kr

kr

14 000 000 
4 142 109

18 142 109

UTSIKTER 
Utsiktene for konsernets virksomhetsområder er gode. Konsernet 
har god kontantstrøm fra driften, en diversifisert portefølje av 
virksomheter og en akseptabel gjeldsgrad. Hensyntatt merverdier 
ut over den bokførte egenkapitalen er soliditeten meget god. 

Pågående omstillinger i næringslivet og offentlig sektor stiller 
nye krav til utdanningssektoren. Kravet om «livslang læring» vil 
få stadig større vekt, en tendens som bekreftes i en offentlig 
utredning om behovet for bedre kvalitet i voksenopplæring. Dette 
gir nye muligheter for de private utdanningsaktørene. Det samme 
gjør myndighetenes forsterkede fokusering på betydningen av en 
større satsing på fagskolesektoren.

Innen forretningsområdet Eiendom forventes en høy aktivitet med 
fullføring av de pågående byggeprosjektene, samt arbeid med nye 
utviklingsprosjekter. Det er meget lav ledighet i porteføljen og 
få kontrakter utløper kommende år. Eiendomsmarkedet har vært 
noe svakere de siste årene, mens transaksjonsmarkedet har vært 
sterkt. Det forventes nå en økende etterspørsel og en forsiktig 
økning av leienivåene. 

Peder Chr. Løvenskiold  
Adm. direktør

Stein Jacob Frisch  
Styremedlem

Torstein Hokholt  
Styrets leder

Arne Baumann 
Styremedlem

Gunnar Grette 
Styremedlem
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2016

127 706
48 241 936

0
0

3 949 036

52 318 678

105 644
12 006 774
10 371 497

0
0

8 070 052

30 553 967

21 764 711

9 837 091
10 331 037

(20 908 323)

(740 195)

21 024 516

(2 882 407)

18 142 109

0 

18 142 109 

14 000 000
4 142 109

18 142 109

1 608 413

2016

1 326 183 556
103 441 894

64 617 913
0

11 395 790

1 505 639 512

206 094 073
738 443 000

93 126 543
1 289 750
9 964 538

338 898 789

1 387 816 692

117 822 460

(276 121)
12 370 269

(69 904 117)

(57 809 969)

60 012 491

(10 627 501)

49 384 989

25 802 879

23 582 110

2015

110 252
43 221 988

0
0

3 879 276

47 211 516

75 225
12 426 069
10 433 717

0
0

7 186 270

30 121 281

17 090 235

11 899 676
10 109 305 
(17 459 356)

4 549 625 

21 639 860

(1 256 767)

20 383 093

0

20 383 093 

0
20 383 093 

20 383 093

3 437 027

2015

1 259 566 657
90 918 533
25 786 104
31 657 695
22 345 673

1 430 274 662

169 684 803
675 336 781

84 930 711
4 906 043

75 000 000
373 847 348

1 383 705 686

46 568 976

(4 156 629)
41 895 041
(68 924 074)

(31 185 662)

15 383 314

(22 983 890)

(7 600 576)

(1 394 702)

(6 205 874)

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

Sum driftsinntekter

Innkjøpte varer og tjenester
Personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger
Avsetning for usikre forpliktelser
Andre driftskostnader

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap
og tilknyttet selskap
Finansinntekter
Finanskostnader

Netto finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad

Ordinært resultat

Herav minoritetsinteresser

Årets resultat

Overføringer og disponeringer
Avsatt til utbytte
Overført annen egenkapital

Sum

Avgitt konsernbidrag

note

2

3,15
5,6,7,8

22
3,12,14

10
4
4

18

20

Morselskap Konsern

RESULTATREGNSKAP

2015

0
0

0

401 316 050
4 710 210

325 000
0

406 351 260

166 790 547
140 596 751

0
0

25 288
12 642 919
4 890 682

324 946 187

731 297 447

28 044

29 771
24 074 900

9 579 988

33 684 659

10 959 176

44 671 879

775 969 326

2016

0
0

0

394 041 028
3 499 092

325 000
0

397 865 120

186 216 793
170 716 751

0
0

25 288
8 588 235
5 002 393

370 549 460

768 414 580

40 182

31 074
30 069 463

9 938 820

40 039 357

7 243 017

47 322 556

815 737 136

2015

371 811 597
23 591 459

395 403 056

1 033 366 359
33 171 867

1 675 991
20 419 608

1 088 633 825

0
0

44 704 325
22 068 388

1 755 393
26 662 256
27 248 610

122 438 972

1 606 475 853

5 361 418

136 402 579
0

99 649 894

236 052 473

166 564 025

407 977 916

2 014 453 769

2016

311 972 564
17 157 284

329 129 848

1 009 263 350
50 752 159

2 415 338
44 151 079

1 106 581 926

0
0

36 832 209
14 626 721

2 416 705
16 143 035
27 447 477

97 466 147

1 533 177 921

468 769

110 903 700
0

80 084 345

190 988 045

122 963 963

314 420 777

1 847 598 698

Eiendeler

Immaterielle eiendeler
Goodwill
Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen eiendom
Driftsløsøre og inventar
Andre anleggsmidler
Aktiverte kostnader

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap
Lån til datterselskap
Investeringer i tilknyttet selskap
Lån til tilknyttet selskap
Investeringer i andre aksjer
Andre fordringer
Pensjonsmidler

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Varer
Varebeholdning

Fordringer
Kundefordringer
Fordringer konsernselskap
Andre fordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd og lignende
Bankinnskudd og kontanter

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

note

5
5

6,17
7,17
7
8

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

13,17

12,17

17

17

Morselskap Konsern

BALANSE PR. 31.DESEMBERAnthon B Nilsen AS Anthon B Nilsen AS
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2015

91 760 000
128 994 232

220 754 232

95 048 864

0

315 803 096

19 762 806
31 619 647

51 382 453

372 140 000
24 720 000

396 860 000

0
1 022 944
6 508 709

0
667 884

0
3 724 240

11 923 777

460 166 230

775 969 326

2016

91 760 000
128 994 232

220 754 232

97 582 559

0

318 336 791

21 842 143
34 502 054

56 344 197

362 140 000
20 600 000

382 740 000

20 000 000
3 074 634

15 470 184
0

662 032
14 000 000

5 109 298

58 316 148

497 400 345

815 737 136

2016

91 760 000 
128 994 232 

220 754 232

24 738 521

45 795 012

291 287 765

22 948 109
50 415 919

73 364 028

1 055 247 278
80 474 163

1 135 721 441

21 779 982
53 736 452

0
1 924 809

38 810 323
20 555 664

210 418 234

347 225 464

1 556 310 933

1 847 598 698

2015

91 760 000 
128 994 232 

220 754 232

48 300 099

57 524 851

326 579 182

21 198 209
42 063 562

63 261 771

1 149 836 698
87 495 238

1 237 331 936

2 873 420
77 182 635

0
12 558 871
41 481 035
5 229 893

247 955 026

387 280 880

1 687 874 587

2 014 453 769

Egenkapital og gjeld

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

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital

Minoritetsinteresser

Sum egenkapital

Avsetning for forpliktelser 
Pensjonsforpliktelser 
Utsatt skatt

Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 
Øvrig langsiktig gjeld

Sum annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 
Leverandørgjeld
Gjeld til konsernselskaper 
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter 
Avsatt utbytte
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Morselskap Konsern

BALANSE PR. 31.DESEMBER

note

19,20 
20

20

20

3,15
18

16,17
16,21

17

18

20
22

OSLO, 27. APRIL 2017  
Anthon B Nilsen AS

2015

21 639 860
0
0

(1 033 340)
0

10 433 717
55 000

0
(3 226)
59 070

(7 892 126)
1 215 077

0
(253 570)

24 220 462

(55 000)
7 444 141

0
(3 694 552)

0
(20 000 000) 

0
0
0

2 527 147

(13 778 264)

0
(14 120 000)

1 338 111
0

(14 000 000)
0

(26 781 889)

(16 339 691)

27 298 867

10 959 176

2016

21 024 516 
0 
0 
0 
0 

10 371 497 
3 455 000 

0 
(12 138)
(1 303)

2 051 690 
1 961 774 

0 
(3 139 723)

35 711 313 
 

(22 881 246)
0 
0 

(1 885 358)
0 

(30 120 000)
0 
0 
0 

4 054 684 
 

(50 831 920)
 
0 

(14 120 000)
25 524 448 

0 
0 
0 
 

11 404 448  

(3 716 159)

10 959 176 

7 243 017

2015

15 383 314 
(13 740 021)

4 156 629 
(26 237 317)
(31 394 660)
89 836 760 

55 000 
(91 014)

396 005 
(2 715 584)

20 147 061 
2 599 153 

75 000 000 
(27 101 191)

 
106 294 135 

 
(366 055 131)

47 847 004 
(11 961 314)

 (109 602 805)
38 185 562 

0 
(19 017 555)

2 044 028 
(1 744 468)
4 545 415 

 
(415 759 264)

 
360 722 498 
(33 153 636)
34 357 852 

(1 035 413)
(29 053 906)

0 
 

331 837 395 
 

22 372 266 

144 191 759 
 

166 564 025

2016

60 012 491 
(19 036 363)

276 121 
(65 757 711)

0 
94 416 296 

2 087 135 
16 260 018 
4 892 649 

25 498 879 
(23 446 183)

1 551 033 
(18 500 000)
33 971 875 

 
112 226 240 

 
(63 197 888)
59 979 511 
(4 760 110)

 (60 125 496)
0 
0 
0
0

(301 902)
16 175 655

 
(52 230 230)

 
144 691 564 

(228 594 465)
0 

(15 662 246)
(5 229 893)
1 198 968 

 
(103 596 072)

 
(43 600 062)

166 564 025
 

122 963 963

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

Netto likviditetsendringer fra driften 

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

Netto kontantstrøm fra investeringer

Økning langsiktig gjeld 
Nedbetalt på langsiktig gjeld 
Økning kortsiktig gjeld 
Nedbetalt kortsiktig gjeld  
Utbetaling av utbytte 
Utbetaling ved kjøp egne aksjer

Netto fra finansaktiviteter 

Netto endring kontantstrøm

Likvider pr. 01.01  

Likvider pr. 31.12

Morselskap Konsern

BALANSE PR. 31.DESEMBER Anthon B Nilsen ASAnthon B Nilsen AS

Peder Chr. Løvenskiold  
Adm. direktør

Stein Jacob Frisch  
Styremedlem

Torstein Hokholt  
Styrets leder

Arne Baumann 
Styremedlem

Gunnar Grette 
Styremedlem
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NOTE NR. 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. 

Konsolideringsprinsipper   
Konsernregnskapet viser samlet økonomisk resultat og finansielle 
stilling når morselskapet og datterselskapene betraktes som én 
økonomisk enhet. Konsernregnskapet bygger direkte på regn-
skapstallene for nevnte selskaper og dekker perioden 1. januar 
- 31. desember. Ved konsolideringen er alle interne resultat- og 
balanseposter eliminert. Elimineringen av aksjer i datterselska-
per er basert på oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at aksjene 
elimineres mot bokført verdi av egenkapitalen i datterselskapene 
på kjøpstidspunktet.

Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld  
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassi-
fisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er 
tilsvarende kriterier lagt til grunn. Avdrag på lån med forfall innen 
et år er inkludert i langsiktig gjeld.  

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

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. 

Valuta 
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. 
Resultatregnskapet for utenlandske datterselskap er omregnet til 
gjennomsnittskurs, mens balanseposter er omregnet til dagskurs. 
Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. 

Studieinntekter 
Studieinntektene forskuddsfaktureres og periodiseres over antall 
måneder studiene varer.

Offentlige tilskudd  
Selskaper i konsernet har mottatt statstilskudd knyttet til under-
visning. Tilskuddet etter gjeldene satser for de enkelte studier 
resultatføres over den perioden støtten gjelder for. Tildelingen som 
er knyttet til enkeltvedtak resultatføres det år vedtaket fattes for. 
Øremerkede tilskudd som VOX midler og Enova tilskudd nettoføres 
som en reduksjon av anskaffelseskost ved anvendelse (anskaffelse).

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

Andre salgsinntekter og driftsinntekter 
Andre inntekter resultatføres på opptjeningstidspunktet. 

Goodwill 
Merverdier ved oppkjøp av nye datterselskaper som ikke kan hen-
føres til bestemte eiendeler, er oppført som goodwill. Goodwill 
avskrives over antatt økonomisk levetid. 

Andre immaterielle eiendeler  
Aktiverte kostnader til web-utvikling og web produkter er oppført 
som andre immaterielle eiendeler og avskrives over antatt økono-
misk levetid.

Varige driftsmidler 
Forretningseiendommer, driftsløsøre og inventar avskrives over 
forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel 
lineære. Tomter, boliger, prosjekter og andre anleggsmidler avskri-
ves ikke, men nedskrives ved forventet varig verdifall. Aktivering av 
kostnader på leide lokaler avskrives over leiekontraktens løpetid.

Noter til regnskapet for 2016

Investering i datterselskap og tilknyttet selskap  
Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap er i morselskapet 
bokført etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til vir-
kelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte 
og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres 
som annen finansinntekt i morselskapet. I konsernregnskapet er 
tilknyttede selskap bokført etter egenkapitalmetoden.

Investering i andre aksjer 
Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse 
balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet 
til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt 
utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsfø-
res som finansinntekt.

Pensjoner  
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til ytelses-
basert pensjonsforsikring beregnes etter lineær opptjening 
basert på forventet sluttlønn. Beregningene er basert på en 
rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig 
regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, frem-
tidig avkastning på midlene samt aktuarmessige forutsetninger 
om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidlene er vurdert 
til virkelig verdi fratrukket pensjonsforpliktelsene i balansen. 
Endringer i forpliktelsene som skyldes endringer og avvik i 
beregningsforutsetningene fordeles over minimum antatt gjen-
nomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avviket ved årets 
begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjons-
forpliktelser og pensjonsmidler. Pensjonskostnader knyttet til 
innskuddsbasert tjenestepensjon er ikke fondsbasert og kost-
nadsføres løpende i henhold til mottatte fakturaer.

Varebeholdning 
Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og 
netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær 
drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring 
og distribusjon.

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avset-
ning for å dekke antatt tap. Forskuddsbetalte kostnader som peri-
odiseres over leieperioden er oppført som langsiktige fordringer.

Skatter  
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden 
er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt 
knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, 
føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar 
skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto 
utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er oppført etter 
en individuell vurdering. For konsernet er det enkelte selskap 
vurdert for seg. For konsernets norske selskaper er utsatt skatt 
og utsatt skattefordel presentert netto i balansen.

Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 
metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, 
bankinnskudd og andre kortsiktige likviditetsplasseringer.
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Bokført verdi 
31.12.16

 143 915 072 
 168 057 492 

  
311 972 564 

2015

0 
0 
0 
0 

47 211 516 
 

47 211 516 
 

47 211 516 
0 
 

47 211 516 
 

2015

 8 258 378 
 660 636 

1 160 737 
29 554 

0 
 

10 109 305 
 

34 753 
17 241 433 

127 397 
55 000 

773 
0 
 

17 459 356 

2015

8 015 073 
1 340 965 
3 898 431 

0 
(828 400)

 
12 426 069 

 
8

2016

0 
0 
0 
0 

52 318 677 
 

52 318 677 
 

52 318 677 
0 
 

52 318 677 
 

2016

 9 927 466 
 401 393 

0 
2 179 

0 
 

10 331 037 
 

155 851 
17 294 357 

0 
3 455 000 

3 115 
0 
 

20 908 323 

Av- og ned-
skrivninger i år

(19 194 106)
(22 522 667)

  
(41 716 773)

Bokført verdi
31.12.15

 163 109 178 
 208 702 419 

  
371 811 597  

2016

8 378 101 
1 417 027 
3 376 371 

0 
(1 164 725)

 
12 006 774 

 
8

2015

93 127 886 
 

1 052 175 372 
128 550 043 
156 421 361 

1 430 274 662 
 

1 157 705 709 
272 568 953 

 
1 430 274 662 

 

2015

0
14 286 417 

578 608 
26 916 652 

113 364 
 

41 895 041 
 

0 
41 095 429 

127 395 
55 000 

20 024 582 
7 621 668 

 
68 924 074 

2015

476 391 021 
111 166 934 
37 842 838 
37 577 656 
12 358 332 

 
675 336 781 

 
954 

2016

67 488 250 
 

1 130 907 442 
133 931 691 
173 311 769 

1 505 639 152 
 

1 018 831 474 
486 807 678 

 
1 505 639 152 

 

2016

0 
5 010 218 

0 
6 863 696 

496 356 
 

12 370 269 
 

0 
47 872 047 

0 
2 142 135 

16 116 623 
3 773 312 

 
69 904 117 

2016

543 201 549 
113 471 723 
45 321 102 
25 885 870 
10 562 756 

 
738 443 000 
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Pr. virksomhetsområde   
Handel   
Utdanning   
 Studieinntekter  
 Offentlige tilskudd til utdanning  
Eiendom   
   
Sum   
   
Geografisk fordeling   
Norge   
Sverige   
   
Sum   

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

Sum

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

Sum

Goodwill fordelt på virksomhetsområde og geografisk fordeling

Utdanningsselskaper Norge
Utdanningsselskaper Sverige

Personalkostnader  
Lønninger  
Folketrygdavgift  
Netto kostnad pensjoner  
Lønnskostnader innleid  
Andre ytelser  
  
Sum  
  
Antall årsverk  

Morselskap Morselskap

Konsern

Morselskap

Konsern Konsern

Konsern

NOTE NR. 2 - DRIFTSINNTEKTER NOTE NR. 4 - FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

NOTE NR. 5 - IMMATERIELLE EIENDELER     

NOTE NR. 3 - PERSONALKOSTNADER OG GODTGJØRELSER   
  

Administrerende direktør har mottatt lønn og annen godtgjørelse på til sammen kr 2 352 481. I tillegg til å være med i selskapets 
ordinære pensjonsordning er det regnskapsført en direkte pensjonsforpliktelse knyttet til en avtale om førtidspensjon for adminis-
trerende direktør.

Det er utbetalt kr 1 049 000 i godtgjørelse til styret i 2016. 

Revisjonshonorar i morselskapet for 2016 utgjør kr 268 500. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 237 500. Revisjons-
honorar til konsernrevisor utgjør kr 2 012 725. I tillegg kommer honorar for særattestasjoner på kr 126 158 samt annen bistand på 
kr 1 081 601 . Beløpene er eksklusiv merverdiavgift. Revisjonshonorar til andre revisorer i konsernet utgjør kr 814 685 med tillegg av 
bistand på kr 138 288.

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 gjennom mange år opparbeidet gode posisjoner i markedet.

Valutajustering 

0 
(18 122 260)

  
(18 122 260)
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51 521 534 
0 
0

(1 195 555)
(968 063)

4 760 110 
 

54 118 026 
(36 960 742)

 
17 157 284 

 
10 868 381 

5 år

129 654 647 
35 043 287 

(758 799)
(34 701 379)

(859 365)
 

128 378 391 
(77 626 232)

 
50 752 159 

 
15 666 535 

 
20 - 33 %

42 497 292 
0 

29 770 807 
(15 302 436)

56 965 663 
(12 814 584)

44 151 079 

5 283 472 

554 127 035 
(18 122 260)
(20 094 703)

0 
0 
0 
 

515 910 072 
(203 937 508)

 
311 972 564 

 
41 716 773 

5 - 20 år

25 217 817 
48 642 

0 
0 
0 
 

25 266 459 
(21 767 367)

 
3 499 092 

 
1 259 759 

 
20 - 33 %

Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.15
Valutajustering
Avgang i år ferdig avskrevet
Avgang i år salg av datter
Utrangering
Årets tilgang

Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.16
Akkumulert av- og nedskrivninger pr. 31.12.16

Bokført verdi pr. 31.12.16

Årets avskrivninger

Avskrivningsperiode

Anskaffelseskost pr. 31.12.15
Tilgang i år
Avgang i år
Utrangert i år
Valutajustering

Anskaffelseskost pr. 31.12.16
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.16

Bokført verdi pr. 31.12.16

Årets avskrivninger

Avskrivningssats

Anskaffelseskost pr. 31.12.15
Avgang i år
Tilgang i år
Utrangert i år

Anskaffelseskost pr. 31.12.16
Akkumulert avskrivninger pr. 31.12.16

Bokført verdi pr. 31.12.16

Årets avskrivninger

Goodwill MorselskapAndre immaterielle eiendeler Konsern

Konsern

NOTE NR. 5 - IMMATERIELLE EIENDELER (FORTS.) NOTE NR. 7 - DRIFTSLØSØRE OG INVENTAR 

NOTE NR. 8 - AKTIVERTE KOSTNADER

493 447 045 
299 873 

 
493 746 918 

(109 704 101)
 

384 042 817 
 

9 111 738 
 

2 - 3 %

918 561 155 
(46 476 587)
79 598 723 

 
951 683 291 
(179 723 872)

 
771 959 419 

 
19 591 385 

 
2 - 3 %

1 231 214 
0 
 

1 231 214 
0 
 

1 231 214 
 
0 
 

1 231 214 
0 
0 
 

1 231 214 
0 
 

1 231 214 
 
0 
 

Anskaffelseskost pr. 31.12.15
Tilgang i år

Anskaffelseskost pr. 31.12.16
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.16

Bokført verdi pr. 31.12.16

Årets avskrivninger

Avskrivningssats

Anskaffelseskost pr. 31.12.15
Avgang
Tilgang i år

Anskaffelseskost pr. 31.12.16
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.16

Bokført verdi pr. 31.12.16

Årets avskrivninger

Avskrivningssats

Morselskap

Konsern

Tomter

Tomter

Boliger

Boliger

Bygninger

Bygninger

Prosjekter

Prosjekter

Sum

Sum

NOTE NR. 6 - TOMTER, BYGNINGER OG ANNEN EIENDOM

501 908 413 
1 836 716 

 
503 745 129 
(109 704 101)

 
394 041 028  

9 111 738 
 
  

1 199 740 327 
(374 338 796)
363 585 691 

 
1 188 987 222 

(179 723 872)
 

1 009 263 350 
 

19 591 385 
 

370 224 
1 536 843 

 
1 907 067 

0 
 

1 907 067 
 
0 
 

166 996 129 
(313 505 539)
272 977 362 

 
126 467 952 

0 
 

126 467 952 
 
0 
 

6 859 930 
0 
 

6 859 930 
0 
 

6 859 930 
 
0 
 

112 951 829 
(14 356 670)
11 009 606 

 
109 604 765 

0 
 

109 604 765 
 
0 
 

Andre anleggsmidler er investering i kunst som er oppført til kostpris.

Aktiverte kostnader blir avskrevet over gjenværende løpetid på leiekontraktene. 
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Selskapets
egewnkap. 

100 %
 

240 756 066 
23 247 445 
93 946 472 

6 734 866

Eierandel/
stemmerett

76,9 %
100,0 %

75,3 %
100,0 %

Datterselskap
Anthon B Nilsen Eiendom AS
Anthon B Nilsen Investor AS
Anthon B Nilsen Utdanning AS
Anthon B Nilsen Scandinavia AS

NOTE NR. 9 - AKSJER OG ANDELER I DATTERSELSKAP NOTE NR. 9 - AKSJER OG ANDELER I DATTERSELSKAP (FORTS.)

Anskaf- 
felseskost

31.12.15

107 668 347 
55 466 368 
54 220 518 

761 559

Bokført
verdi

31.12.15

107 668 347 
23 566 368 
54 220 518 

761 559 

186 216 793

Selskapets
resultat *

100 %

30 082 487 
(2 146 138)
4 908 832 
1 584 147

Forretnings-
kontor

Oslo
Oslo
Oslo

Hurum

100 %
91 %
83 %
42 %

100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %

91 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

91 %
91 %
91 %
91 %

100,0 %
90,1 %
90,1 %
90,1 %
85,1 %
90,1 %
90,1 %

100,0 %
100,0 %

57,5 %
55,3 %
55,3 %
54,1 %
54,1 %
54,1 %

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Anthon B Nilsen Skoledrift AS
Bjørknes AS
Bjørknes Høyskole AS
Scandinavian International Executive School AS
Treider Fagskoler AS
Treider College AS
NISS Drift AS
NKI AS
Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts, 
 Communication and Technology AS
Anthon B Nilsen Skolebygg AS
Junglemap AS
JobLearn AS
Junglemap AB
Anthon B Nilsen Utbildning AB
Berghs School of Communication AB
Berghs International School of Communication AB
MedLearn Professional AB
Iris Sverige AB
Iris Hadar AB
Competens Utbildning Sverige AB
MedLearn AB

     Forretningskontor

     Forretningskontor

     Forretningskontor

Konsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS eier:

Konsernet Anthon B Nilsen Eiendom AS eier:

Konsernet Anthon B Nilsen Eiendom AS eier:

Konsernets eierandel

Konsernets eierandel

Konsernets eierandel

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

Nye Broverkstedet AS
Sportomten AS
Øvre Vollgate 9 AS
HBV 30 Holding AS
Løvenskioldsgate 1 Holding AS
Tofte Strand AS
Hurum Holding AS
Øvre Vollgt 13 AS
Anthon B Nilsen Eiendom Drift AS

(fortsetter neste side)

Lahaugmoen Holding AS
Lahaugmoen AS
Lahaugmoen Infrastruktur AS
Felt Z 1 AS
Felt W 1 AS
Felt V AS

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

I 2016 ble datterselskapene NKI Forlaget AS,  Brenneriveien 5 AS og Felt Z AS solgt.
Lahaugmoen Holding AS har kjøpt ytterligere 34 % av aksjene i Lahaugmoen AS, samt ytterligere 32 % av aksjene i Felt Z 1 AS og 
ytterligere 32 % av aksjene i Felt W 1 AS.
Datterselskapet MedLearn AB er solgt fra Anthon B Nilsen Utbildning AB til Iris Sverige AB.

Datterselskapene NITH Kurs AS og Anthon B Nilsen Skoledrift AS er fusjonert med regnskapsmessig virkning fra
1. januar 2016. I tillegg er selskapene Øvre Vollgt 13 AS og Øvre Voll gate 13 AS fusjonert med regnskapsmessig 
virkning fra 1. januar 2016. Fusjonene er gjennomført til konsernkontinuitet.
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Andre mindre andeler er 50 % i Sagene Eiendom AS bokført verdi kr 1 629 524, 45 % i Fortius Prosjekt AS bokført til kr 426 301. 
De tidligere andelene i  Vide Utbildning AB er solgt i 2016. Andelene i Allemanns er solgt i 2016.
Datterselskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS har gitt lån på kr 14 626 721 til Chr. Krohgs gate 32 AS.

Langsiktige fordringer er inkludert med følgende periodiserte kostnader

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

Det er gitt lån til Kridomini AS og Kridomini II AS på henholdsvis kr 2 913 530 og kr 2 880 000.

Allemanns AS 

0 %

5 985 122 
(504 250)

(4 542 413)
0 

(938 459)

0 

Antall aksjer 

58 
72 

255

Andre mindre 
andeler

2 236 860 
0 

(149 331)
0 

(20 653)

2 066 876 

Konsern

Eierandel 31.12.16

Bokført verdi pr. 31.12.15
Justering av kostpris
Solgt andel - avgang egenkapital
Utdelt utbytte
Andel årets resultat

Bokført verdi pr. 31.12.16

Konsern

Aksjer og andeler eid av morselskapet
Diverse mindre aksjeposter

Sum Morselskap

Aksjer eid av datterselskap
Kridomini AS
Kridomini II AS
Steel-Link AS
Andre aksjer

Sum Konsern

NOTE NR. 10 - AKSJER I TILKNYTTEDE SELSKAPER 

NOTE NR. 11 - INVESTERING I ANDRE AKSJER

Bogstadveien 
54 AS 

48 %

19 701 858 
0 
0 

(2 400 000)
185 991 

17 487 849 

Kostpris
31.12.16 

517 686  

517 686  

58 000  
72 000  
25 000  

2 308 417  

2 981 103  

Sum

44 704 325 
(504 250)

(4 691 744)
(2 400 000)

(276 121)

36 832 209 

Bokført verdi
31.12.16

25 288 

25 288 

58 000 
0 

25 000 
2 308 417 

2 416 705 

Chr. Krohgs 
gate 32 AS

50 %

16 780 485 
0 
0 
0 

497 000 

17 277 485 

Eierandel

15,70 %
21,60 %
25,00 %

31.12.15

140 596 751 
4 899 643 

145 496 394 

31.12.15

0 
28 044 

28 044 

2015

24 888 
0 

24 888 

31.12.16

170 716 751 
1 975 594 

172 692 345 

31.12.16

0 
40 182 

40 182 

2016

39 394 
0 

39 394 

31.12.15

0 
7 006 129 

7 006 129 

31.12.15

431 579 
4 929 839 

5 361 418 

2015

6 728 200 
83 521 551 

90 249 751  

31.12.16

0 
5 844 433 

5 844 433 

31.12.16

239 432 
229 337 

468 769 

2016

5 951 304 
111 674 329 

117 625 633 

Lån til datterselskap
Langsiktige andre fordringer   
 

Varer under tilvirkning
Ferdig tilvirkede varer og handelsvarer

Sum varebeholdning

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

Morselskap

Morselskap

Morselskap

Konsern

Konsern

Konsern

NOTE NR. 12 - FORDRINGER

NOTE NR. 13 - VAREBEHOLDNING

NOTE NR. 14 - LEIEAVTALER

8 951 043 
(316 595)

3 299 322 
(2 336 379)

9 597 391 

5 767 678 
0 
0 

(1 130 635)

4 637 043 

Morselskap Konsern

Bokført verdi pr. 31.12.15
Avgang i år
Tilgang i år
Årets kostnadsføring

Bokført verdi pr. 31.12.16
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NOTE NR. 15 - PENSJONSMIDLER OG PENSJONSFORPLIKTELSE NOTE NR. 15 - PENSJONSMIDLER OG PENSJONSFORPLIKTELSE (FORTS.)

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

De økonomiske beregninger av pensjonsforpliktelsene er basert på følgende kriterier: Diskonteringsrente 2,7 %, forventet  
avkastning 3,3 %, lønnsøkning 2,5 %, økning av folketrygdens grunnbeløp 2,25 %, samt økning av utbetalinger til pensjonister 
med 0,0 %. Pensjonsordningen i morselskapet omfatter 6 ansatte og 20 pensjonister. I tillegg har morselskapet usikret pensjons- 
ordning for 2 personer. Totalt for konsernet omfattes 58 ansatte og 64 pensjonister av ytelsespensjonsordninger.  
Tre datterselskap har i tillegg usikrede pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordninger.

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.

2016
sikrede

 737 469 
 502 335 
(529 430)
 685 129 
100 163 
192 637 

1 688 303 

2016
sikrede

 5 423 623 
 5 226 223 
 (5 493 609)
 6 773 297 
 1 387 683 
 1 238 506 

14 555 723 

31.12.16
sikrede

17 906 368 
 (19 912 580)

 7 291 481 
(282 876)

 
5 002 393 

 
5 002 393 

0 

31.12.16
sikrede

 173 111 629 
 (212 352 010)

 71 114 785 
 (5 532 893)

26 341 511 

27 447 477 
(1 105 966)

Morselskap

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

Total pensjonskostnad

Konsern

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

Total pensjonskostnad

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

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser

Herav overfinansierte ordninger
Herav underfinansierte ordninger

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

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser

Herav overfinansierte ordninger
Herav underfinansierte ordninger

2016
SUM

2 030 111 
1 017 929 
(529 430)
701 268 
355 124 
192 637 

3 767 639   

2016
SUM

6 716 265 
5 741 817 

(5 493 609)
6 789 436 
1 642 644 
1 238 506 

16 635 059 

31.12.16
SUM

17 906 368 
(40 231 724)

8 633 481 
(3 147 875)

 
(16 839 750)

 
5 002 393 

(21 842 143)

31.12.16
SUM

173 111 629 
(232 671 154)

72 456 785 
(8 397 892)

4 499 368 

27 447 477 
(22 948 109)

2015
SUM

2 279 757 
918 321 

(557 292)
1 062 276 

372 351 
200 714 

4 276 127 

2015
SUM

7 468 167 
4 989 403 
(5 285 823)
8 688 869 
1 011 215 
1 916 656 

18 788 487 

31.12.15
SUM

16 060 518 
(38 385 332)
10 600 489 
(3 147 799)

 
(14 872 124)

 
4 890 682 

(19 762 806)

31.12.15
SUM

171 766 344 
(226 369 634)

68 352 757 
(7 699 066)

6 050 401 

27 248 610 
(21 198 209)

2016
usikrede

1 292 642 
515 594 

0 
16 139 

254 961 
0 

2 079 336 

2016
usikrede

1 292 642 
515 594 

0 
16 139 

254 961 
0 

2 079 336 

31.12.16
usikrede

0 
(20 319 144)

1 342 000 
(2 864 999)

 
(21 842 143)

 
0 

(21 842 143)

31.12.16
usikrede

0 
(20 319 144)

1 342 000 
(2 864 999)

(21 842 143)

0 
(21 842 143)
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31.12.15

372 140 000 
725 287 

 
372 865 287 

 

400 084 836 
0 
0 
0 
0 
 

400 084 836 
 

50 000 000 
0 

383 607 
0 

31.12.16

362 140 000 
20 739 850 

 
382 879 850 

 

392 809 814 
0 
0 
0 
0 
 

392 809 814 
 

30 000 000 
0 

377 100 
0 

31.12.15

1 149 636 698 
5 301 633 

 
1 154 938 331 

 

856 976 767 
23 937 860 

5 333 374 
121 174 396 

19 015 771 
 

1 026 438 168 
 

50 000 000 
67 821 502 

1 663 785 
631 382 

31.12.16

1 055 247 277 
24 226 637 

 
1 079 473 914 

 

969 917 196 
44 763 303 

428 587 
117 086 664 

51 607 301 
 

1 183 803 051 
 

30 000 000 
63 061 227 

1 453 324 
72 913 

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

 

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

 

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

Morselskap Konsern

NOTE NR. 18 - SKATTEKOSTNAD

NOTE NR. 17 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER

Bankgarantiene ovenfor gjelder sikkerhetsstillelse for skattetrekksmidler og husleieforpliktelser i det underliggende konsernet Anthon 
B Nilsen Utdanning. Bankgarantiene er på samme måte som for gjeld til kredittinstitusjoner sikret med pant i driftsløsøre,  
varebeholdning, fordringer og bankinnskudd.

Morselskapet har i tillegg stillet aksjer i et datterselskap bokført til kr 54 220 518 som sikkerhet for datterselskapets gjeld til  
kredittinstitusjoner. Bokført gjeld i datterselskapet er kr 246 636 841 (kr 283 590 292 i 2015). 

21 639 860 
(8 224 760)

55 000 
337 638 
441 643 
(438 599)

13 810 782 
(13 810 782)

0
 
0 

5 842 762 
106 012 

(2 220 685)
58 251 

(2 529 573)

1 256 767 

21 024 516 
(7 692 540)
3 455 000 

262 208 
215 743 

1 130 485 

18 395 412 
(18 395 412)

0
 
0 

5 256 131 
929 302 

(1 923 135)
57 694 

(1 437 585)

2 882 407 

2016

2016Morselskap

Morselskap

2015

2015

Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller konsernbidrag, utbytte og gevinst salg aksjer
Permanente forskjeller aksjer 
Andre permanente forskjeller
3 % Inntekt på utbytte
Endring midlertidige forskjeller

Skattepliktig årsresultat (underskudd)
Overført framførbart underskudd

Grunnlag betalbar skatt

Betalbar skatt (skattesats 25 %) 

Avstemming mellom regnskapsført skattekostnad og beregnet
skattekostnad basert på nominell skattesats

Nominell skattekostnad av resultat før skattekostnad
Skatt knyttet til permanente forskjeller
Skatt knyttet til skattefrie inntekter etter fritaksmetoden
Skatt knyttet til 3 % av inntekter etter fritaksmetoden
Endret utsatt skatt fra 25 % til 24 % per 31.12.16

Regnskapsført skattekostnad 

2015

0 
1 256 767 

1 256 767 

2015

0 
0 

0 

2016

0 
2 882 407 

2 882 407 

2016

0 
0 

0 

2015

15 550 751 
7 433 139 

22 983 890 

2015

695 411 
11 863 460 

12 558 871  

2016

5 914 332 
4 713 169 

10 627 501 

2016

(1 688 253)
3 613 062 

1 924 809 

Årets skatter i resultatregnskapet
Betalbar skatt på årets resultat
Årets endring utsatt skatt

Sum skattekostnad 

Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt - utland
Betalbar skatt Norge

Sum betalbar skatt 

Morselskap

Morselskap

Konsern

Konsern

(Fortsetter på neste side)

31.12.15

322 140 000 
4 120 000 

326 260 000 

31.12.16

312 140 000 
0 

312 140 000 

31.12.15

607 325 969 
4 120 000 

611 445 969 

31.12.16

572 578 880 
14 027 348 

586 606 228 

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

Morselskap Konsern

NOTE NR. 16 LANGSIKTIG GJELD
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31.12.15

179 961 870 
0 
0 

4 577 186 
(8 497 562)

 
176 041 494 

215 743 
(49 778 638)

0 
 

126 478 599 
 

31 619 647 

0 
 

31 619 647 

31.12.16

183 484 257 
0 
0 

3 661 744 
(12 234 998)

 
174 911 003 

230 776 
(31 383 222)

0 
 

143 758 557 
 

34 502 054 

0 
 

34 502 054 

31.12.15

244 921 225 
(3 372 961)

304 804 
40 931 460 

2 329 332 
 

285 113 860 
215 743 

(174 580 999)
4 761 572 

 
115 510 176 

 
28 877 544 

5 808 912 

7 377 106 
 

 42 063 562 

31.12.16

347 477 590 
(4 126 428)

433 989 
32 300 947 

507 015 
 

376 593 113 
230 776 

(123 603 873)

 
253 220 016 

 
60 772 804 

(17 596 819)

7 239 934 
 

50 415 919 

Midlertidig forskjeller
Varige driftsmidler
Fordringer
Varelager
Gevinst og tapskonto
Regnskapsm. avsetninger

Sum midlertidige forskjeller
Inntektsført utbytte
Ligningsmessig underskudd
Herav ikke med i grunnlag

Netto grunnlag utsatt skatt

Utsatt skatt Norge

Herav utsatt skatt merverdi fusjon

Utsatt skatt Sverige

Sum utsatt skatt

Morselskap Konsern

NOTE NR. 18 - SKATTEKOSTNAD (FORTS.)

NOTE NR. 19 - ANTALL AKSJER OG AKSJEEIERE

Morselskapets aksjekapital er pr. 31.12.16 på kr 91 760 000, bestående av 12 400 aksjer á kr 7 400. 
Selskapet har kun en aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.

Løvenskiold Invest I AS er eid av administrerende direktør Peder Chr. Løvenskiold og hans nærstående. 
Løvenskiold Invest II AS er eid av Nicolai H. Løvenskiold, som har vært administrerende direktør i Anthon B Nilsen Utdanning AS 
frem til april 2016.

50 %
25 %
25 %

100 %

6 200 
3 100 
3 100 

12 400 

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

Sum

Antall aksjerSelskapets aksjonærer er Eierandel

NOTE NR. 20 - EGENKAPITAL UTVIKLING

 
Aksjekapital

91 760 000 
0 

0 

91 760 000

 
Aksjekapital

91 760 000 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

91 760 000 

Morselskap

Egenkapital pr. 31.12.15
Årets resultat
Avsatt til utbytte
Ytet konsernbidrag

Egenkapital pr. 31.12.16

Konsern

Egenkapital pr. 31.12.15
Feil i tidligere årsregnskap
Endring pga konsernbidrag minoriteter
Kjøp av minoritetsandeler
Salg av minoritetsandeler
Andel EK ved salg til minoritet
Kursdifferanser
Avsatt utbytte
Årets resultat

Egenkapital pr. 31.12.16

Annen
egenkapital

95 048 864 
18 142 109 

(14 000 000)
(1 608 413)

97 582 560

Annen
egenkapital

48 300 099 
(1 802 707)

814 421 
(33 112 702)

317 428 
0 

639 872 
(14 000 000)
23 582 110 

24 738 521 

Minoritets-
interesser

57 524 851 
523 146 
(814 421)

(29 713 543)
154 233 
668 489 

(1 359 253)
(6 991 369)

25 802 879 

45 795 012 

Sum

315 803 095 
18 142 109 

(14 000 000)
(1 608 413)

318 336 791

Sum

326 579 182 
(1 279 561)

0 
(62 826 245)

471 661 
668 489 
(719 381)

(20 991 369)
49 384 989 

291 287 765 

Annen 
innskutt

egenkapital

128 994 232 
0 

0 

128 994 232

Annen 
innskutt

egenkapital

128 994 232 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

128 994 232 
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NOTE NR. 23 - HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Konsernet har i mars 2017 inngått avtale om og gjennomført overdragelse av datterselskapet Westerdals Høyskole - Oslo School 
of Arts, Communication and Technology AS til Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensen Stiftelse. Vederlaget utgjør kr 85 mill., og 
ansvar for oppgjør av de krav som måtte realiseres etter avklaring av usikre forpliktelser nevnt ovenfor i note 22, inntil kr 117 mill., 
følger datterselskapet til ny eier. Bokført netto verdi av datterselskapet i konsernregnskapet pr 31.12.16 utgjør kr 68 mill.

NOTE NR. 21 - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

NOTE NR. 22 - AVSETNING FOR KRAV OM TILBAKEBETALING AV STATSSTØTTE, UTDANNINGSSTØTTE OG SKOLEPENGER

Lån til nærstående 
Selskapet har utestående lån til nærstående med kr 1 975 596 til Løvenskiold Gran AS og kr 1 975 596 til Gemini AS. Disse lån 
renteberegnes med 3 måneders Nibor + 2 % og tilbakebetales med årlige avdrag over 7 år. Siste avdrag betales i 2018. 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.
 
Lån fra aksjonærer 
Selskapet har en gjeld til aksjonæren Reidar og Gunnar Holst Legat på kr 20 600 000. Rentesatsen tilsvarer 3 måneders Nibor  
+ 2 %. Lånet tilbakebetales med årlige avdrag over 10 år, siste gang i 2021.

Datterselskapet Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts, Communication an Technology AS  har mottatt krav om tilbakebeta-
ling av statsstøtte, utdanningsstøtte og skolepenger som skolen har mottatt flere år tilbake i tid. Kravene har bakgrunn i påstand 
om manglende godkjenning av tidligere studietilbud som skolen har levert, og at skolepenger har ligget på et høyere nivå enn det 
regelverket har gitt anledning til, uten dispensasjon. Påstanden om urettmessig utbetaling av statsstøtte for studier uten nødven-
dig godkjenning førte til at Kunnskapsdepartementet anmeldte forholdet til Økokrim. Økokrim har tatt ut bedragerisiktelse mot 
skolen tilknyttet de anmeldte forhold. Kravene er omstridt.  

Skolen inngikk sommeren 2016 forlik med en større gruppe av de tidligere studentene som hadde fremsatt eller varslet krav, og 
utbetalte i denne sammenheng kr. 28,5 mill. Varslede og fremsatte krav fra Kunnskapsdepartementet tilknyttet statsstøtte utgjør 
kr. 56,5 mill. og kr. 29 mill. tilknyttet utdanningsstøtte fra Statens Lånekasse. Resterende fremsatt krav fra tidligere studenter 
om tilbakebetaling av skolepenger utgjør ca. kr. 32,6 mill. Det vurderes å være stor usikkerhet knyttet til de rettslige grunnlag for 
kravene, herunder spørsmål om foreldelse. Det er derfor høy usikkerhet om hvor stor del av de usikre forpliktelsene som vil komme 
til oppgjør. Basert på et forsiktighetsprinsipp er det likevel per 31.12.2016 regnskapsført en samlet avsetning på kr. 56,5 mill. under 
Annen kortsiktig gjeld. 
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Kontakt

Kolofon

HOVEDKONTOR 
Anthon B Nilsen AS
Rådhusgata 27
Postboks 776, Sentrum
0106 Oslo
Telefon: +47 24 14 54 00
Email: post@abn.no

EIENDOM
Anthon B Nilsen Eiendom AS 
Rådhusgata 27
Postboks 74, Sentrum
0101 Oslo
Telefon: +47 24 14 54 90
Email: post@abne.no

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

HANDEL
Anthon B Nilsen Scandinavia AS 
Vestre Strandvei 2
Postboks 26
3481 Tofte
Telefon: +47 32 79 53 33
Email: saa@abns.no

Foto 
Einar Aslaksen
Pudder Agency
(Bortsett fra side 53–55)

Art direction 
Minna Street
Geitmyrsveien 7 
0171 OSLO
kontakt@minnastreet.no

Trykkeri
Yello Digital / RKG

Papir
300 g Munken Lynx Rough
120 g Munken Lynx Rough




