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nthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap  
som utnytter sine finansielle og menneskelige  
ressurser til å utvikle virksom heter på en måte  
som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere  
og omverdenen. 

Selskapet, som ble etablert i 1879, har en lang 
historie fra virksomhet innenfor handel og industri. I dag er 
selskapet engasjert i utvikling og forvaltning av eiendom, ut-
vikling og drift av private skoler samt handel med returpapir 
som råstoff til papirindustrien. 

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer  
og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.
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En sunn og sprek 130-åring
2009 kunne Anthon B Nilsen AS markere at selskapet 
har eksistert i 130 år. Samtidig kunne vi konstatere at 
den strategien vi har fulgt de siste ti årene for å forvandle 
selskapet fra et ensidig, konjunkturfølsomt handelsselskap til 
et robust og stabilt selskap, har båret frukter. I et tilbakeblikk 
ser vi at drifts inntektene i selskapet fra 2000 til 2001 sank 
med 40% og resul tatet med 80%.  Den gang utgjorde handel 
med råvarer og halvfabrikata 95% av drifts inntektene og 

virksomheten ble hardt rammet av en kollaps i volum og prisen 
på retur papir. Fra 2008 til 2009 sank driftsinntektene med 6% 
og resultatet styrket seg mens verden gjennomgikk den største 
finansielle krisen vi har sett siden trettiårene. I denne perioden ut-
gjorde handels virksomheten i Anthon B Nilsen-konsernet mindre 
enn halvparten av driftsinntektene og en langt mindre andel av 
resul tatet. De andre virksomhetsområdene, utvikling og drift av 
eiendommer og utvikling og drift av private skoler, har bidratt til 
stabilitet og vekstmuligheter som skal bære oss videre.

Som en vital 130-åring må det være tillat å kaste blikket 
tilbake til opprinnelsen et lite øyeblikk. Stifteren var – som 
navnet på selskapet forteller oss – Anthon B. Nilsen. Hans liv og 
virke, fra han startet sin virksomhet i 1879 til han døde i 1936, 
la grunn leggende føringer for det selskapet vi driver i dag. Han 
var kapitalisten og forretningsmannen som engasjerte seg både i 
industri og handel, og han deltok både i stiftelsen av Fredrikstad 
Privatbank og etableringen av Fredrikstad Blad. Han var 
politikeren som engasjerte seg i lokalpolitikken som medlem av 
kommunestyret i Fredrikstad og rikspolitikken som stortingsmann. 
Og han var kunstneren som skrev bestselgende bøker og skuespill 
under pseudo nymet Elias Kræmmer. I tillegg fikk han opprettet en 
«Aften skole for vordende skippere» i 1874 og var en av pådriverne 
for opprettelsen av Otto Treiders Handelsskole i 1882. Kanskje 
ikke så rart da, at vi fortsatt lar oss lede av visjonen om å være 
kremmere med samfunnsansvar.

Denne visjonen tar vi med oss i vår videre satsing  på utvikling 
og drift av private skoler – det området som har vist sterkest 
utvikling de siste årene. Vi mener det må være i grunn leggerens 
ånd å bidra til at de unge, de som skal bygge samfunnet i frem-
tiden, får et best mulig utdanningstilbud – og vi mener at det 
private er et viktig supplement til det offentlige. Som grunn-
leggeren ville ha ment, mener vi også at det er et godt grunnlag for 
privat verdiskaping i denne sektoren.

Et av de mer kuriøse utslag av grunnleggerens samfunns ansvar 
var da han i 1919 opprettet et rekreasjonsfond for presse folk. Det 
ville neppe falt oss like naturlig i dag! Men vi finner det særde-
les meningsfylt å utøve vårt samfunnsansvar, ikke bare gjennom 
en ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet, men også 
gjennom de bidrag til allmennyttige formål som deles ut gjennom 
stiftelsen som eier halvparten av aksjene i selskapet. Det gir verdi-
skaping med mening!

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør

«Samtidig kunne 
vi konstatere at 
den strategien vi 
har fulgt de siste 
ti årene for å for
vandle selskapet 
fra et ensidig, 
konjunktur
følsomt handels
selskap til et 
robust og stabilt 
selskap, har 
båret frukter.»I
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ombinasjonen av forretnings områder 
med ulik konjunkturfølsomhet gjorde 
at selskapet kom styrket ut av et år 
som globalt var preget av den verste 
økonomiske nedturen siden 2. 

verdenskrig. Dette skyldes også at det ble 
gjennom ført en rekke tiltak for å styrke den 
finansielle strukturen i konsernet.

I sum gav dette følgende viktige resultater: 

• Driftsresultatet økte med 40%
• Resultatet før skatt økte med  

nærmere kr 43 mill. i forhold til 2008
• Driftsinntektene økte i to av tre  

forretningsområder
• Balansen og den finansielle handle-

friheten styrket seg

Driftsinntektene i konsernet på kr 1.109,3 
mill. var bare noe lavere enn fore gående 
år. Dette skyldes at en svikt i om setning 
på mer enn 22% i ABN Resirkulering 
for en stor del ble kompen sert av en 
positiv ut vikling i ABN Eiendom og 
ABN Utdanning. 

Etter ordinære avskrivninger på kr 37,4 
mill. ble driftsresultatet for 2009 kr 51,9 
mill. i forhold til kr 36,9 mill. i 2008. Etter 
netto finansielle poster på minus kr 12,6 
mill., beløp resultatet før skatt seg til kr 
39,3 mill. sammenlignet med et tap på kr 
3,3 mill. i 2008.

2009 bekreftet at den filosofien som ligger til grunn for 
utviklingen av Anthon B Nilsen AS, er robust i tider preget 
av store konjunktur svingninger. 

Eiendom
I eiendomsvirksomheten ble det i løpet av 
året gjennomført en rekke aktiviteter med 
sikte på å øke selskapets finansielle styrke.

Blant de mest fremtredende elementene i 
2009 var følgende saker: 

• Ferdigstilling av det første nye bygget 
på Lahaugmoen med Sandvik AS som 
leietaker

• Salg av 40% av det nye bygget til  
Jebsen Asset Management

• Deling av utviklingsselskapet Vulkan 
Eiendom AS mellom de to partnerne 
ABN Eiendom og Aspelin Ramm 

Resultatet av delingen av Vulkan Eiendom 
AS var at ABN Eiendom overtok to bygg 
med positiv kontantstrøm samt en tomt på 
området. Denne tomten skal brukes til å 
oppføre det nye skolebygget til Westerdals 
School of Communication som er en del av 
ABN Utdanning. Prosjektering av bygget 
ble gjennomført i 2009 med byggestart i 
januar 2010.

Driftsinntektene fra eiendoms-
virksomheten, inklusiv gevinst på salg, 
beløp seg i 2009 til kr 130 mill.

k
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Driftsresultat

Resultat før skattDriftsresultat før avskrivninger

Utdanning
ABN Utdanning viste god utvikling i 2009. 
Driftsinntektene økte og driftsresultatet 
forbedret seg med 40%. Viktige elementer i 
utviklingen var bl.a. følgende: 

• Betydelig resultatforbedring for NITH 
– Norges Informasjonsteknologiske 
Høgskole

• Omfattende endringer og for-
bedringer gjennomført i driften av 
NKI Nettstudier 

• Svikt i kursmarkedet for næringslivet, 
men vekst i kurs volumet finansiert av 
offentlige arbeidsmarkedstiltak

• Westerdals og Berghs befester sin 
posisjon som ledende skoler for 
kreative fag
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Hovedta l l  2001  –  2009
	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	
Omsetning 433,9 460,6 631,7 713,4 840,9 878,2 1 210,6 1 175,7 1 109,3 
Driftsresultat før avskrivninger 15,8 29,4 29,7 28,9 59,0 79,4 48,7 69,3 89,2 
Driftsresultat 10,2 24,6 15,0 14,4 36,7 52,4 16,0 36,9 51,9 
Finansposter -1,9 -27,8 -10,4 -11,6 -3,6 -13,6 -27,0 -40,2 -12,6 
Resultat før skatt 8,3 -3,2 4,6 26,0 33,1 38,8 -11,0 -3,3 39,3

men forverret seg kraftig i annet halvår. 
Resultat messig ble svikten i markedet 
forsterket av stigende transportkostna-
der utover året, noe som i sum gav svake 
driftsmarginer for året.  For å tilpasse 
virksomheten til disse forholdene, ble det 
gjennomført nye tiltak for effektivisering 
av driften og reduksjon av administrasjons-
kostnader.

Totalt omsatt volum viste en svak 
økning i forhold til fore gående år. På grunn 
av lavere gjennomsnittlige priser, sank 
imidler tid driftsinntektene til EUR 52,9 
mill., tilsvarende kr 480 mill. Resultatet 
svekket seg også markant som følge av 
lave driftsmarginer og restrukturerings-
kostnader.

• Berghs vant den prestisjetunge prisen 
«School of the Year» under reklame-
festivalen i Cannes

• Bilder Nordic School of Photography 
ble etablert i Stockholm

 
Arbeidet med kvalitetsforbedring i alle 
deler av virksomheten fortsatte med 
uforminsket styrke i 2009. Dette inkluderer 
opp følgingen av søknader om å få innvilget 
høyskolestatus for Westerdals og NISS. To-
talt hadde ABN Utdanning driftsinntekter 
i 2009 på kr 529,7 mill.

Resirkulering
Markedsforholdene for handel med retur-
papir var relativt gode i første halvår, 
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Dagligdagse ting for  
administrasjonssekretær

Konsernledelsen

Peder Chr. Løvenskiold 
Adm.direktør 

Nicolai H. Løvenskiold 
Direktør

Marianne Kvello 
Økonomidirektør

Øivind Brath Ingerø
Finansdirektør

Knut Halvor Hansen 
Adm. direktør – ABN Eiendom

Lars Eric Onarheim 
Adm. direktør  – ABN Utdanning 

Christophe Lelong 
Adm. direktør – ABN Resirkulering



UtdAnnIng
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UtdAnnIng
«ABN Utdanning er av den klare oppfatning at 
den av gjørende suksessfaktoren i utdannings-
markedet er – og vil være – at elever og studenter 
opplever at utdanningen leveres med høy faglig 
og pedagogisk kvalitet.»

11Anthon B Nilsen Årsrapport 2009 U



2009
tdanningsmarkedet var totalt sett relativt stabilt i 2009, 
men med sterke konjunkturbestemte utslag for noen 
segmenter. De deler av virksomheten som retter sin 
virksomhet mot bedriftsmarkedet, opplevde en klar 
svekkelse, mens volumet for leveranse av AMO-kurs og 

korte fagskole utdanninger styrket seg som en følge av til tagende 
arbeidsledighet. Særlig Berghs School of Communication i 
Stockholm opplevde at kursmarkedet for næringslivet sviktet, 
mens Utdanningshuset på den annen side opplevde sterk vekst 
som en følge av at det offentlige økte sin innsats i arbeidsmarkeds-
tiltak.

NITH fortsatte sin positive utvikling med gode resultater i 
2009. NKI Nettstudier gjennomgikk en omfattende endrings-
prosess i 2009, og det ventes en positiv utvikling for virksomheten 
i 2010. Bjørknes hadde igjen et godt år i 2009 og Westerdals, Bilder 
og Berghs befestet sin posisjon som ledende skoler på sine om-
råder. Berghs fikk et godt bevis på det gjennom tildelingen av den 
prestisjetunge prisen som «School of the Year» under reklame-
festivalen i Cannes.

Totalt hadde ABN Utdanning driftsinntekter i 2009 på kr 529,7 
mill. (2008: kr 511 mill.). 

Virksomheten
ABN Utdanning driver 12 utdanningsinstitusjoner som markeds-
føres som egne merkevarer og tilbyr masterprogrammer, bachelor-
programmer og fagskoleutdanninger innen en rekke fagområder. 
I tillegg tilbys videregående utdanningsløp samt et omfattende 
kursprogram for privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Totalt sett 
hadde virksomheten i 2009 nærmere 30 000 elever og studenter på 
heltids- eller deltidsstudier, og selskapet er den nest største private 
leverandøren av utdanning i Norge, etter Handelshøyskolen BI.

I tillegg til skolene driver ABN Utdanning en forlags-
virksomhet, NKI Forlaget, med et bredt tilbud av lærebøker til 
støtte for de ulike studieretningene og kursvirksomhetene.

ABN Utdanning er av den klare oppfatning at den avgjørende 
suksessfaktoren i utdanningsmarkedet er – og vil være – at elever 
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og studenter opplever at utdanningen leveres med høy faglig og 
pedagogisk kvalitet. Eller sagt på en annen måte; studentenes opp-
levelse av utdanningen må være større enn forventningen, og det må 
merkes at de ulike utdanningsløpene gir fortrinn på arbeidsmarkedet. 

For å nå dette målet har ledelsen et kontinuerlig fokus på 
kvalitets utvikling. Ved noen av skolene arbeides det med å utvikle 
det faglige og pedagogiske tilbudet til et nivå som gir skolene 
status som høyskoler. Dette er sentralt for å svare på markedets 
krav og internasjonale trender. Ved andre skoler arbeides det 
med å gjøre studiene enda mer praksisrelevante ved å utvikle 
samarbeids programmer med næringslivet. I tillegg satses det på 
utvikling utenfor Norge for de fagområder som har best forutset-
ning for å lykkes i andre markeder. Dette dreier seg i særlig grad 
om kreative fag og nettstudier.

Utsikter
ABN Utdanning utvikles på basis av en sterk tro på at markedet 
for privat utdanning vil vokse som et komplement til utdanning 
i offentlig regi i Norden. Det er selskapets oppfatning at både 
den demografiske og den teknologiske utvikling gir gode mulig-
heter for aktører som kan tilby personlig, relevant og målrettet 
utdanning gjennom flere kanaler satt i et profesjonelt system både 
kvalitets messig, økonomisk og organisatorisk.

Med et ufravikelig krav til kvalitet i alle ledd vil utviklings- og 
forbedringsarbeid stå sentralt også i 2010. Med selskapets mål om 
å bli en ledende aktør innen post-gymnasial utdanning i Norden, 
vil det i 2010 også bli tatt grep for å styrke selskapets posisjon uten-
for Norge, både gjennom organisk vekst og oppkjøp.

13Anthon B Nilsen Årsrapport 2009 U

Virksomhet: Utvikling og drift av private skoler
Ansvarlig	selskap: Anthon B Nilsen Utdanning AS
Adm.	direktør: Lars Eric Onarheim
Omsetning: Kr 529,7 mill.
Antall	ansatte: 370

fAktA 
ABn UtdAnnIng
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Westerdals	School		
of	Communication
Westerdals School of Communication 
er delt inn i to institutter. Instituttet for 
Kommunikasjons design tilbyr studie-
retningene Art Direction, Scenografi og 
Event, Eksponeringsdesign og Grafisk 
Design. Instituttet for Fortellingsmedier 
tilbyr Skribent- og Tekstforfatterstudiet og 
Film- og TV-studiet. I 2011 vil skolen flytte 
inn i et helt nytt og skreddersydd bygg på 
det spennende Vulkan-området i Oslo.

Berghs	School	of	Communication	
(Stockholm)
Berghs School of Communication tilbyr 
ett- og toårig diplomutdanning for om-
rådene Art Director, Tekstforfatter, Grafisk 
Design, Scriptforfatter, Prosjekt leder 
og Produksjons leder samt Markeds-
kommunikasjon. I tillegg tilbys et omfattende 
kursprogram av kortere varighet for alle 
spektre innenfor kommunikasjon og media. 

Nordisk	Institutt	for		
Scene	og	Studio	–	NISS
NISS omfatter de tre skolene Norsk 
Lydskole, Film og TV-akademiet og 
Oslo Kunstfagskole. Disse skolene tilbyr 
yrkesrettede utdanninger for så å si alle 
aspekter av fagområdene scene, studio, 
film og kunstfag. I tillegg tilbys fagskole-
utdanninger innen Make-up og Spesial-
effekter (SFX), samt kortere kurs innenfor 
skolenes fagområder.

Bilder	Nordic	School		
of	Photography
Bilder Nordic School of Photography 
er en fagskole som tilbyr utdanning og 
kurs virksomhet innen fotografi og annen 
visuell kommunikasjon. Skolen har på få år 
etablert seg som en av de ledende skolene 
innen dette området i Norge, og også i 
Sverige, i samarbeid med Berghs School 
of Communication i Stockholm. I 2010 
vurderer skolen også å etablere virksomhet 
i Danmark.

Norges	Informasjonsteknologiske		
Høgskole	–	NITH
NITH tilbyr et bredt utvalg av studie-
muligheter innenfor informasjons teknologi 
på bachelor- og masternivå. Innenfor 
bachelorprogrammene kan studentene 
velge fordypning innen e-business, web-
utvikling og webprogrammering, samt 
spilldesign og programmering. Skolens 
tilbud holder meget høy kvalitet, og det 
er inngått samarbeidsavtaler med flere 
ledende selskaper i IT- og konsulent-
bransjen, bl.a. har Accenture inngått en 
avtale om utdanning av kandidater på 
Bachelorprogrammet.

Bjørknes
Bjørknes Privatskole har skoler i Oslo og 
Ålesund og tilbyr et bredt fagtilbud innen-
for studieretning for allmene, økonomiske 
og administrative fag. Skolens elever 
avlegger eksamen som privatister i alle fag. 
Bjørknes Høyskole har internasjonalt 
rettede programmer på høyskole- og 
universitets nivå innenfor medisin, syke-
pleie, fysioterapi, media, filosofi og inter-
nasjonale studier. Disse programmene 
tilbys i form av egne høyskolestudier eller 
i tett samarbeid med utenlandske lære-
steder. Verdt å fremheve er et samarbeid 
med The Australian National University 
og Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO) 
om et program for freds- og konfliktstudier. 
Dette programmet er viet stor oppmerk-
somhet fra ledende talspersoner for freds-
bevegelsen og norske myndigheter.

Treider
Treider Private Gymnas er en videre-
gående skole med mange valgmuligheter 
innenfor utdanningsprogrammet for 
studiespesialisering. Dette gir generell 
studiekompetanse etter fullført og bestått 
3-årig utdanning. 

Treider Fagskole er en moderne 
fag skole med studietilbud innen reise-
liv, administrasjon og salg/service. 
Skolen tilbyr yrkes rettet utdanning som 
fører student ene raskt ut i arbeid etter 
endte studier. Treider Jus tilbyr privatist-
undervisning i 1. til 5. avdeling jus i Oslo og 
Bergen. Skolen følger fagmodellen til Det 
juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

NKI	Nettstudier
NKI Nettstudier er Nordens største lever-
andør av nettbasert undervisning med 
om lag 20.000 studenter og tilbyr en om-
fattende portefølje på mer enn 450 kurs og 
studier innen videregående skole, yrkes-
rettede utdanninger, fagskole utdanninger 
og universitets- og høyskolestudier. Alle 
kurs og studier tilbys som nettbasert 
under visning eller i kombinasjon med 
klasseroms undervisning.

Utdanningshuset
Utdanningshuset tilbyr korte, yrkesrettede 
fagskoleutdanninger innen admini strative 
og merkantile fagområder. Utdan ningene 
kan tas på dagtid eller kveldstid over 
ett eller to semestre. I tillegg leverer 
Utdanningshuset AMO-kurs.

NæringsAkademiet
NæringsAkademiet er en fagskole som 
tilbyr studier og kurs av ulik varighet i de 
fire studieretningene Merkantile, Kreative, 
Admi nistrative og IT studier. I tillegg 
leverer NæringsAkademiet AMO-kurs.
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lÆrestedene I ABn UtdAnnIng



Dagligdagse ting for lærer

16 U Anthon B NilsenÅrsrapport 2009



17Anthon B Nilsen Årsrapport 2009 U



eIendom
«Finanskrisen og de realøkonomiske følgene av den, 
gjorde det nødvendig å justere planer og strategier  
for å minimere de negative konsekvensene for  
virksomheten i ABN Eiendom.»
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Eiendom BtoAreal

Lahaugmoen 31 512 
Rådhusgaten 27 14 468 
Øvre Vollgate 7 3 282 
Øvre Vollgate 9 2 511 
Løvenskioldsgt. 1 3 672 
Hurum Fabrikker   14 733 
Brenneriveien 5 2 717 
Hans Burumsvei 30 7 873 
Nye Broverkstedet 9 181  
Sandvik-bygget 8 642 
@-bygget 24 830 

SUM	 	123	421

2009
tviklingen i verdensøkonomien i 2008 gav klare signaler om 
at 2009 ville bli et meget utfordrende år i eiendomsbransjen. 
Finanskrisen og de realøkonomiske følgene av den, gjorde 
det nødvendig å justere planer og strategier for å mini-
mere de negative konsekvensene for virksomheten i ABN 

Eiendom. Transaksjonsvolumet i markedet var sunket dramatisk 
og mulighetene for finansiering av nye prosjekter var tørket inn. 
Fokus måtte endres – fra vekst til drift – og en rekke tiltak ble 
gjennom ført for å styrke selskapets finansielle soliditet. Sentrale 
deler av disse tiltakene var knyttet til endringer av eier strukturen i de 
store utviklingsprosjektene Lahaugmoen og Vulkan.

Etter at ABN Eiendom i 2008 solgte 42% av selskapets eier-
interesser i Lahaugmoen-prosjektet til et selskap i Kristian 
Gerhard Jebsen Gruppen, ble det i 2009 gjennomført et til svarende 
salg av 40% av det første nye næringsbygget på eiendommen.  I 
Vulkan-prosjektet ble utviklingsselskapet Vulkan Eiendom AS 
delt mellom de to opprinnelige eierne, Aspelin Ramm og ABN 
Eiendom. ABN Eiendom overtok to bygninger i prosjektet som 
begge har positiv kontantstrøm – Nye Broverkstedet og Brenneri-
veien 5 – samt en tomt for videre utvikling av et nytt skole bygg 
til Westerdals School of Communication. Aspelin Ramm overtok 
ansvaret for de andre delene av prosjektet som bl.a. inneholder 
utviklingen av et hotell, et kontorbygg og en mathall på området. 
Selskapene vil imidlertid også i fremtiden sam arbeide tett om 
utviklingen på Vulkan-området i tråd med vedtatte retnings linjer 
og konsepter.

Også i prosjektene Regnbuen Syd og Tofte Strand er det gjort 
strategiske grep for å tilpasse utviklingen av disse prosjektene til 
dagens økonomiske klima.

Driftsinntektene fra eiendomsvirksomheten i ABN i 2009, 
inklusiv gevinst på salg, var på kr 130 mill. (2008: kr 72,6 mill.).

Totalt sett forvaltet ABN Eiendom ved utgangen av 2009 ca. 
125 000 m² i heleide eller deleide bygg. I tillegg har konsernet 
ytterligere utbyggbare arealer på 145 000 m² i ferdig regulerte 
prosjekter og 106 000 m² i prosjekter under regulering.

Virksomheten
Virksomheten og verdiskapingen i ABN Eiendom hviler på to 
hovedpilarer: eiendomsdrift og eiendomsutvikling. Eiendommer 
som kjøpes, utvikles enten for å skape verdier ved et fremtidig salg, 
eller de utvikles for å inngå i selskapets langsiktige portefølje av 
eiendommer.

Eiendomsdrift
I løpet av 2009 fortsatte arbeidet med utvikling og forbedring av 
selskapets driftskonsept. Filosofien er at service og kvalitet i stadig 
større grad vil være avgjørende for å beholde leietakere eller skaffe 
nye leietakere. Derfor legger selskapet stor vekt på å utvikle sin 
rolle som «vertskap» for sine leietakere. Målet er at ABN Eiendom 
skal fremstå med en profesjonell stab av mennesker som arbeider 
for at leietakere skal få både et godt produkt og en oppfølging som 
er «bedre og annerledes enn forventet». 
I tillegg til serviceaspektet, er miljø et viktig element i eiendoms-
driften. Det fokuseres i særlig grad på energieffektivitet og 
behandling av avfall. Energieffektivitet tilstrebes gjennom energi-
besparende styring av lys og varme, mens alt avfall sorteres og 
behandles med miljøgevinster som mål.
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Virksomhet: Utvikling og drift av næringseiendom
Ansvarlig	selskap: Anthon B Nilsen Eiendom AS
Adm.	direktør: Knut Halvor Hansen
Eiendomsmasse: ca. 125 000 m²
Omsetning: Kr 130 mill.

fAktA 
ABn eIendom



Dagligdagse  
ting for husvert 
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Eiendomsutvikling
ABN Eiendom søker til enhver tid å ha et 
utvalg av prosjekter som er på forskjellige 
utviklingsstadier. I prosjekter som ligger i 
selskapets langsiktige portefølje, dreier ut-
viklingsarbeidet seg mye om verdi økende 
aktiviteter i form av opp g            raderinger 
og forbedring av utnyttelsesgrad. I nye 
prosjekter dreier utviklingsarbeidet seg 
ofte om å «skape gull av gråstein». Det 
betyr at det må skapes helt nye ideer og 
konsepter for å utnytte arealer som ikke 
lenger passer til dagens behov. For å skape 
suksess av slike prosjekter, har selskapet 
alltid lagt vekt på å ha en stab av meget 
kompetente og kreative medarbeidere som 
gjør virksomheten til en kunnskapsbedrift 
som tar ansvar for utviklingsprosesser fra 
idéfasen til ferdig produkt.

Også i utviklingen av eiendoms-
prosjekter er miljøtenking en rettesnor. 
Det legges vekt på utstrakt bruk av miljø-
vennlige materialer og avanserte systemer 
og løsninger for ventilasjon og energi-
forsyning.

Utsikter
Ved inngangen til 2010 er det tegn som 
tyder på at de mest alvorlige problemene i 
eiendomsmarkedet er avtagende. Kreditt-
markedet beveger seg mot mer normale 
forhold og aktivitetene innenfor kjøp og 
salg tar seg opp. Dette bærer bud om en 
langsom forbedring og nye muligheter 
innen eiendomsutvikling. 

ABN Eiendom er godt posisjonert 
for å utnytte disse mulighetene. I ferdig 
regulerte prosjekter og prosjekter som 
er under regulering, har selskapet rundt 
250 000 m² som kan utvikles. Dette tilsier 
en jevn aktivitet i årene som kommer.
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ABN-kvartalet
n sentral del av den lang siktige 
eiendomsporteføljen i ABN, 
er eiendommene i Festnings-
kvartalene. Eiendommen består 
av et meget attraktivt kontorbygg i 
Rådhus gaten 27 samt to tilstøtende 
bygg i Øvre Vollgate 7 og 9. Til 
sammen utgjør denne bygnings-

massen mer enn 20 000 m² med kontor-
lokaler i det som kan kalles Oslos «Central 
Business District». 

I løpet av 2009 ble det levert inn en 
reguleringsplan for området. Planen tar 
sikte på å kunne binde sammen de tre 
bygningene i store horisontale flater, 
utvide arealene i innvendige gårdsrom 
samt bygge en glasspaviljong som binder 
sammen øvre og nedre plan av Rådhus-
gaten. Det er ventet at reguleringsplanen 
vil være ferdig behandlet i 2010. 

Vulkan
På det gamle industriområdet ved Akers-
elva i Oslo har ABN Eiendom, sammen med 
Aspelin Ramm, gjort et stort utviklings -
arbeid for å skape et levende miljø der 
kreative og kulturelle virksom heter skal 
kunne berike hverandre og skape mer-

noen UtvAlgte prosjekter
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Regnbuen	Syd
Dette er en eiendom på drøye 100 mål 
belig gende ved Regnbuen næringspark i 
Ski kommune, syd for Oslo.  Mer enn halv-
parten av eiendommen er ferdig regulert 
til næringsformål. Et viktig element i 
utviklings arbeidet i 2009 var fristillingen 
av en del av eiendommen som var bånd-
lagt for en mulig framtidig jernbanetrasé. 
Denne traseen vil ikke bli gjort bruk av, og 
det øker utviklingspotensialet på eiendom-
men med ca. 23 000 m². Eiendom men har 
en strategisk interessant beliggenhet og 
det forhandles om alternative løsninger for 
videre utvikling.

Skolebygg
ABN Utdanning, som er ett av tre 
forretnings områder i ABN-konsernet, 
driver 12 private skoler. Det er konsernets 
strategi at disse skolene i størst mulig grad 
skal drives i lokaler eiet av konsernet.

Ved delingen av Vulkan overtok derfor 
ABN Eiendom den såkalte W-tomten 
som var øre merket for et nytt bygg for 
Westerdals School of Communication. 
Dette prosjektet ble startet opp i 2009 
og byggestart fant sted i første kvartal 
2010. Bygget, tegnet av Kristin Jarmund 
Arkitekter AS, vil bli et sær preget bygg for 
utdanning i kreative fag og vil stå ferdig til 
skolestart høsten 2011.

For Bjørknes ligger et planforslag for 
regulering av skolens eiendom i Oslo til be-
handling i kommunen. Planen inne bærer 
et tilbygg på 900 m² med like store arealer 
til kjeller og parkering under bakken.

I 2007 kjøpte ABN Eiendom hoved-
kontoret til NKI-gruppen i Bærum, et 
selskap som ble kjøpt av ABN Utdanning 
i 2006. Også for dette området ligger et 
forslag til en regulering av eiendommen til 
behandling i kommunen. Forslaget inne-
bærer en fordobling av bygningsarealet og 
det arbeides både med planer for et nytt 
skolebygg for Norges Toppidretts Gymnas 
og en ny ungdomsskole på tomten.
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verdier for brukerne. Visjonen er at «anner-
ledes tanker krever annerledes rom».

I første kvartal 2009 ble det inngått en 
avtale om at de opprinnelige eierne deler 
prosjektet seg imellom. Avtalen innebærer 
at ABN Eiendom overtar to av bygningene i 
prosjektet, Nye Broverkstedet og Brenneri-
veien 5, samt en tomt for videre utvikling, 
mens Aspelin Ramm tar ansvaret for de an-
dre delene av prosjektet som Dansens Hus, 
en fremtidig mathall og et hotell.

Nye Broverkstedet er et kombinert bygg 
for idrett, utdanning og kontor. Bygget er 
utleid på lange kontrakter, men har fortsatt 
et potensiale for verdiutvikling. Brenneri-
veien 5 er et kontorbygg med potensiale for 
oppgradering og utvikling på sikt. 

Tomten som ble overtatt av ABN, er 
øremerket for et nytt og formålstjenlig bygg 
for Westerdals School of Communication.

Lahaugmoen
Lahaugmoen er en tidligere militærleir 
som skal utvikles til en moderne nærings-
park. Prosjektet utvikles i samarbeid med 
Jebsen Asset Management. Regulerings-
planen for området ble godkjent i 2008. 
Planen gir tillatelse til en økning av 
næringsarealet fra de opprinnelige 30 000 
m² til ca. 140.000 m², og gir store mulig-
heter for å skape et næringsområde med 
særegne kvaliteter under visjonen «Miljø 
gir Muligheter». I 2009 ble det første nye 
bygget på området ferdigstilt og overlevert 
til Sandvik AS. 

Tofte	Strand
Prosjektet på Tofte i Hurum omfatter 
utviklingen av et område med tradi-
sjonell industri til et nytt område med 
en kombinasjon av ny og moderne 
nærings virksomhet og boliger. Det totale 
utviklings potensialet er på nærmere 
100 000 m².

Utviklingsarbeidet skjøt fart i 2009 etter 
at en av de store opprinnelige industrielle 
leietakerne måtte innstille sin virksomhet. 
I den sammenheng ble det opprettet et nytt 
selskap som skal stå for en miljø messig for-
svarlig sanering og opprydding etter den 
tidligere industrielle virksom heten. Det er 
forventet at regulerings planen for området 
vil være ferdig behandlet i løpet av 2010.



«For å kunne drive lønnsomt i denne typen 
virksomhet er det nødvendig med store og 
stabile omsetningsvolumer.»

resIrkUlerIng
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resIrkUlerIng



2009
il tross for tiltagende problemer 
i verdensøkonomien, startet 

året med stor etterspørsel og til-
svarende gode priser i Asia frem 
til sommeren. Deretter falt etter-
spørselen markant i denne regio-
nen, og den negative utviklingen 
forsterket seg ved at også det Euro-

peiske markedet svekket seg i annet halvår. 
Paradoksalt nok økte samtidig transport-
kostnadene som følge av vanskelighetene i 
verdens økonomien. Finanskrisen førte til 
store problemer for shippingnæringen som 
måtte ta tonnasje og containervolumer ut 
av drift. Dette førte til redusert tilgjengelig-
het og fleksibilitet med den konsekvens at 
prisen på transporttjenester økte.

Resultatet av denne utviklingen var et 
sterkt press på driftsmarginene i virksom-
heten. Fallende marginer nødvendig gjorde 
nye tiltak for å effektivisere virksom-
heten og redusere kostnadene. Tiltakene 
inkluderte blant annet avvikling av to 
euro peiske datterselskaper og en ytter-
ligere personalreduksjon ved hoved-
kontoret i Paris.

Totalt omsatt volum på 540 000 tonn var 
en svak nedgang i forhold til foregående år. 
Med svakere gjennomsnittlige priser sank 
imidlertid driftsinntektene til EUR 52,9 
mill., tilsvarende kr 480 mill. (2008: kr 592 
mill.).

Virksomheten
Med klare røtter i tidligere tiders handels-
virksomhet, har ABN Resirkulering 
utviklet seg til en av verdens største 
frittstående virksomheter for handel med 
returpapir og returplast. I løpet av året 
gjør virksomheten handler med innsamlet 
papir og plast med ca. 300 leverandører i 
20 land og 150 kunder i 15 land. Strømmen 
av returpapir og -plast går i det alt vesentli-
ge fra USA og Europa mot Asia. Det totale 
markedsvolumet for denne type handel er 
på ca. 25 mill. tonn årlig, noe som tilsvarer 
rundt 1,2 mill. standard containere.

Med klare 
røtter i tidligere 
tiders handels
virksomhet, 
har ABN 
Resirku lering 
utviklet seg til 
en av verdens 
største fritt
stående virksom
heter for handel 
med returpapir 
og returplast.

Gjennom de siste par årene har 
virksom heten skiftet karakter. Fra å 
være en virksomhet der kjernen var å 
finne selgere og samtidig kjøpere av gitte 
mengder returpapir, omfatter virksom-
heten nå også å finne løsninger på ut-
fordringer knyttet til transport av retur-
papiret mellom innsamler og sluttbruker. 
Logi stikk- og dokumentasjonskompetanse 
har blitt en stadig viktigere del av verdi-
skapingen.

For å kunne operere effektivt i dette 
globale markedet har ABN en meget 
kompetent gruppe tradere lokalisert 
ved hoved kontoret i Paris. Nøkkel  -
medarbeiderne i virksomheten har alle 
mellom 10 og 25 års erfaring og en første-
klasses kjennskap til tilbud og etterspørsel i 
de globale markedene. 

I tillegg til handel med returpapir og 
-plast, driver selskapet en betydelig handel 
med fiberplater og gulvmaterialer mellom 
ulike markeder i Europa, Midt-Østen og 
Fjerne Østen. Denne virksomheten ledes 
fra Norge.

Utsikter
Det forventes fortsatt vekst i etter spørselen 
etter returpapir og -plast i de asiatiske 
markedene. Det er særlig veksten i den 
kinesiske økonomien som er motoren i 
denne utviklingen, men også den globale 
oppmerksomheten rundt klimarelaterte 
spørsmål vil stimulere bruken av resirku-
lerte materialer.

For å kunne drive lønnsomt i denne 
typen virksomhet er det nødvendig med 
store og stabile omsetningsvolumer. Dette 
kravet vil ventelig føre til en betydelig 
konsolidering i bransjen som i fremtiden 
vil bestå av færre, men større aktører. 
ABN Resirkulering vil delta aktivt i denne 
utviklingen. 
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Virksomhet: Handel med innsamlet returpapir, returplast og andre materialer
Ansvarlig	selskap: Anthon B Nilsen S.A.S.
Hovedkontor: Paris
Adm.	dirktør: Christophe Lelong
Omsetning: EUR 52,9 mill. / kr 480 mill.
Omsatt	volum: 540 000 tonn

fAktA 
ABn resIrkUlerIng
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Dagligdagse ting for 
kundebehandler
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ÅrsBeretnIng for Anton B nIlsen As

Virksomhet
nthon B Nilsen AS er et selskap 
med en 130 år lang historie. I dag er 
selskapet engasjert i utdannings-
virksomhet , utvikling og forvalt-
ning av eiendom samt handel med 

returpapir som råstoff til papirindustrien. 
Utdanning og Eiendom driver i det alt 
vesentlige sin virksomhet i Norge. Handel 
med returpapir er en internasjonal virk-
somhet, og denne forretningsenheten har 
sitt hovedkontor i Paris.

Økonomisk utvikling
2009 var et godt år for konsernet. 
Eiendoms virksomheten og utdannings-
virksomheten viste god vekst både i inn-
tekter og resultat. Handel med returpapir 
ble derimot rammet av urolighetene i 
verdens økonomien som resulterte i både 
sviktende volumer og priser i de viktigste 
markedene.

Totalt sett beløp driftsinntektene seg 
for 2009 til 1.109,3 mill. kr, en reduksjon på 
6% fra 2008. 

Konsernets driftsresultat før av-
skrivninger (EBITDA) utgjorde 89,2 mill. 
kr, mot 69,4 mill. kr i 2008 – en økning på 
19,8 mill. kr. 

 Driftsresultatet (EBIT) ble 51,9 mill. kr 
i 2009 mot 36,9 mill. kr i 2008 – en økning 
på 15 mill. kr. 

Netto finansposter var minus 12,6 mill. 
kr, sammenlignet med minus 40,2 mill.kr i 
2008. Konsernets resultat før skatt var 39,3 
mill. kr, sammenlignet med et underskudd 
på 3,3 mill. kr for året 2008. 

Morselskapet Anthon B Nilsen AS 
(ABN) hadde i 2009 en omsetning på 32,9 
mill. kr, sammenlignet med 28,1 mill. kr 
året før. Driftsresultatet (EBIT) ble 10,0 
mill. kr, sammenlignet med 5,1 mill. kr 
i 2008. Netto finansposter ble 3 mill. kr, 
sammen lignet med 19,2 mill. kr i 2008.  
Resultat før skatt ble 13,1 mill. kr, sammen-
lignet med 24,3 mill. kr i 2008.

Kapitalforhold og risiko
Konsernets totalbalanse var 1.519,4 mill. 
kr pr. 31. desember 2009, mot 1.293,8 mill. 
kr året før – en økning på 225,6 mill. kr. 
Egenkapitalen var på 336,8 mill. kr, som gir 
en egenkapitalandel (basert på bokførte 
verdier) på 22,2%. Den verdijusterte egen-
kapitalandel er betydelig høyere. Netto 
rentebærende gjeld var 706 mill. kr, som 
i andel av egenkapital («gearing») utgjør 
209%.

Konsernets likviditetsbeholdning var 
173,2 mill. kr pr. 31. desember 2009. I tillegg 
tilkommer trekkfasiliteter på 72 mill. kr, 
som gir en samlet likviditets reserve på 
245,2 mill. kr.

I henhold til regnskapslovens § 3-3, 
bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt 
drift er til stede. Årsregnskapet for 2009 er 
utarbeidet i samsvar med dette.

Konsernet er utsatt for valutarisiko 
innen forretningsområdet Resirkulering, 
hvor en stor andel av salg skjer i ameri-
kanske dollar, mens kjøp skjer i Euro. 
Denne risiko reduseres løpende gjennom 
kjøp av sikringsinstrumenter. 

Konsernets gjeld er i hovedsak rente-
sikret på lange kontrakter, slik at endring i 
rentenivå har mindre effekt på selskapets 
løpende renteutgifter. Konsernets 
likviditets plasseringer har lav kredittrisiko 
gjennom plasseringer i bank eller rente-
fond med kort løpetid.

Markedsmessig er konsernets virksom-
heter ulikt eksponert mot nasjonale og 
internasjonale konjunktursvingninger. 
Utdanningsvirksomheten drives i det alt 
vesentlige i Norge og er lite konjunktur-
følsom. Eiendomsvirksomheten arbeider 
med næringseiendom i det norske 
markedet og er eksponert mot svingninger 
i etter spørselen etter næringslokaler i 
Norge. På den annen side er virksomheten 
preget av langsiktige og stabile kontrakter 
med leietakere. Handel med returpapir 
er en global aktivitet og virksomheten er 
tydelig eksponert mot svingninger i de 
internasjonale konjunkturene. 

Forretningsområdene

Utdanning
Anthon B Nilsen Utdanning Holding AS 
(ABN Utdanning) er en av Skandinavias 
større leverandører av privat, etter-
gymnasial utdanning og kursvirksomhet. 
Gjennom sine utdanningsinstitusjoner 
tilbyr virksomheten fagskolediplomer, 
bachelor programmer og master program-
mer innenfor kreative, administrative og 
tekniske fag.  I tillegg tilbys en rekke kurs 
av kortere og lengre varighet innen oven-
nevnte områder. ABN Utdanning tilbyr 
også videregående utdanningsløp. Over 
30.000 personer deltok på studier og/eller 
kurs i regi av ABN Utdanning i 2009.

Selskapet er eiet 100% av ABN. Daglig 
leder er Lars Eric Onarheim. Daglig leder 
har eierandel i deler av virksomheten, som 
aksjonær i et datterselskap av Anthon B 
Nilsen Utdanning Holding AS.

De fleste av virksomhetene i ABN 
Utdanning retter seg mot det norske 
markedet. Utenfor Norge er ABN 
Utdanning etablert med to skoler i Sverige 
og har som mål å vokse i hele det nordiske 
markedet. Som et ledd i denne strategien, 
gikk ABN Utdanning i første kvartal 2010 
inn som deleier i Scandinavian Safety 
Training Centre AB, et selskap som tilbyr 
kurs og utdanning innen HMS-området 
med to treningsbaser i Sverige.

Utviklingen i utdanningsvirksomheten 
viser at den er robust og står seg godt når 
konjunkturene er svake. En eventuell ned-
gang i private investeringer kompenseres 
ofte gjennom økte offentlige investeringer i 
arbeidsmarkedstiltak som omskolering og 
etterutdanning.

Utdanningsvirksomheten viste god 
utvikling i 2009. Driftsinntektene endte 
på  529,7 mill. kr mot 511 mill kr i 2008, en 
økning på 4%. Virksomheten leverte et 
godt resultat for året. 

A
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Eiendom
Anthon B Nilsen Eiendom AS (ABN 
Eiendom) er et eiendomsselskap med 
kompetanse og aktivitet innen eiendoms-
utvikling, forvaltning og drift. Selskapet 
eies med 90,1% av Anthon B Nilsen AS og 
9,9% av daglig leder Knut Halvor Hansen.

ABN Eiendom konsentrerer seg 
hovedsaklig om utvikling og eierskap av 
nærings bygg i Oslo-regionen. Samlet 
areal av heleide og deleide bygg utgjør 
ca. 125.000 m² .

ABN Eiendom hadde (inkludert 
konsernets samlede eiendomsmasse) i 
2009 en omsetning på 99 mill. kr sammen-
lignet med 73 mill. kr i 2008. Virksomheten 
leverte et godt resultat i 2009. 

Konsernets eiendomsmasse er til-
nærmet 100% utleid. Det forventes en viss 
forbigående ledighet i forbindelse med at 
hovedleietaker i Rådhusgaten 27 i Oslo 
avslutter leieforholdet i 2011. Endringen 
medfører imidlertid at det kan gjennom-
føres betydelige utviklingsarbeider i bygget 
og det arbeides aktivt med å sikre nye 
leietakere. 

Som et ledd i arbeidet med å styrke 
selskapets finansielle stilling, ble Vulkan-
eien dommen i første kvartal i 2009 
besluttet delt mellom partnerne Aspelin 
Ramm og ABN Eiendom. Hensikten var 
å kunne videre utvikle eiendommen i en 
delt eierskapsmodell, men under samme 
konsept og utviklingstanke. Modellen 
innebærer at Aspelin Ramm viderefører 
hoveddelen av utviklingsoppgavene, mens 
ABN Eiendom har overtatt en tomt til 
Westerdals-bygget samt to ferdige bygg, 
et kontorbygg og et kombinasjonsbygg. 
Byggingen av nytt skolebygg til Westerdals 
startet i første kvartal 2010.

På starten av 2009 ble 40% av et 
kombinasjons bygg under oppføring på 
Lahaug moen solgt til Nexus Eiendom 
AS (et selskap i Kristian Gerhard Jebsen 
Gruppen). Bygget er leiet ut til Sandvik AS 
på en langsiktig kontrakt.

Resirkulering
Selskapet kjøper returpapir og returplast i 
egen regning – hovedsaklig fra europeiske 
avfallsselskaper – og selger til papir- 
og plastprodusenter i Europa og Asia. 
Selskapet fører ikke eget lager. 

Virksomheten innenfor Resirkulering 
drives av Anthon B Nilsen S.A.S. (ABN 
S.A.S.), et selskap eiet 90,1% av Anthon 
B Nilsen AS og 9,9% av daglig leder 
Christophe Lelong. Selskapet har hoved-
kontor i Paris og har joint ventures i USA, 
Indonesia og Kina. Selskapet er en av ver-
dens største uavhengige aktører for kjøp 
og salg av returpapir som råstoff til papir-
industrien. Forretningsområdet omfatter 
også en mindre virksomhet innen handel 
av diverse tre- og papirbaserte produkter, 
og denne virksomheten leverte et godt 
resultat i 2009.

ABN Resirkulering hadde drifts-
inntekter i 2009 på  480,4 mill. kr, mot 592 

mill. kr i 2008. Nedgangen reflekterer svak 
etterspørsel og fallende priser i 2009 som 
følge av urolighetene i verdensøkonomien. 
Virksomheten leverte et svakt resultat i 
2009.

ABN	Investor
Selskapet forestår finansielle investeringer 
innen ABN-konsernets forretnings områder, 
og eies 90,1% av ABN og 9,9% av daglig 
leder Øivind Brath Ingerø. ABN Investor 
eier 100% av et avansert kombinasjons-
bygg på 23.000 m2 ved Østre Aker vei, Oslo. 
Selskapet hadde et godt resultat i 2009. 
ABN Investor er også deleier i et eiendoms-
syndikat, ledet av ABN, som har investert i 
4 leilighetsgårder i Warszawa, Polen. 

Ansatte og miljø
Gjennomsnittlig antall årsverk i 2009 
var 375 i konsernet, og 7 i Morselskapet. 
Arbeids miljøet anses som godt, og syke-
fraværet er lavt. I Morselskapet har syke-
fraværet vært ubetydelig (mindre enn 1%). 
Det er ikke registrert ulykker eller skader. 

Selskapets målsetting er å praktisere 
likestilling mellom kvinner og menn ved 
ansettelser og valg av styremedlemmer. 
Morselskapets styre består pr. i dag av 1 
kvinne og 5 menn. Morselskapets ledelse 
består pr. i dag av 1 kvinne og 3 menn. Det 
henvises for øvrig til årsberetningene for 
de respektive datterselskaper.

Konsernet har høy fokus på miljø og 
miljøvennlige tiltak. Dette gjenspeiler 
seg i bruk av miljøvennlige materialer 
ved nybygg og rehabiliteringer, samt i 
en konti nuerlig utvikling av selskapets 
drifts rutiner. Selskapet er også opptatt av 
å legge til rette for god miljøbevissthet i 
skolene virksomheten driver og hos andre 
leietakere, eksempelvis når det gjelder 
energiforbruk og avfallshåndtering. Eien-
dommenes energikilde er hovedsakelig 
elektrisk kraft og fjernvarme, og utslipp til 
det ytre miljø er ubetydelige.

Disponering av resultat
Morselskapets årsresultat etter skatt på  
kr 10.775.835 foreslås disponert som følger: 

Avsatt til utbytte: 
kr 14.000.000
Overført fra annen egenkapital: 
kr – 3.224.165   
Sum: 
kr 10.775.835

Morselskapet har kr 208.321.933 i fri egen-
kapital pr. 31. desember 2009.

Utsikter
Utsiktene for konsernets virksomhets-
områder er gode, og det forventes et 

tilfredsstillende resultat i 2010, om enn noe 
lavere enn i 2009.

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

I eiendomsmarkedet er det tegn 
som tyder på en viss forbedring i 2010. 
Aktivi tetene i markedet tar seg opp og ABN 
Eiendom er godt posisjonert til å ta del i en 
positiv utvikling i årene som kommer.

Innen forretningsområdet 
Resirkulering har 2010 startet positivt, 
men denne virksomheten arbeider i et 
meget volatilt marked.

Konsernet har god kontantstrøm 
og soliditet og er godt rustet for videre 
utvikling.

Oslo, 20. april 2010
Anthon B Nilsen AS

Karl Nysterud
Styrets leder

Marit Reutz
Styremedlem

Lars Buer 
Styremedlem

Arne Giske 
Styremedlem

Gunnar Grette
Styremedlem

Einar Joys
Styremedlem

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør
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	 Morselskap	 Konsern

	 2009	 2008	 	 	 Note	 2009	 2008

	 	 	 Driftsinntekter	og	driftskostnader
 0 0 Salgsinntekter   1 005 898 153 1 093 472 286 
 25 502 289 24 221 327 Leieinntekter   86 680 499 67 556 355 
 4 618 119 0 Gevinst ved salg av driftsmidler   5 637 334 0 
 2 757 434 3 888 421 Andre driftsinntekter   11 037 284 14 651 045

	 32	877	842	 28	109	748	 Sum	driftsinntekter	 2	 1	109	253	270	 1	175	679	686

 0 0 Innkjøpte varer og tjenester  494 344 022 592 178 660 
 11 069 335 9 149 831 Personalkostnader 3,15 331 210 671 312 199 384 
 4 609 043 4 071 579 Ordinære avskrivninger 5,6,7 37 367 873 32 441 402 
 7 153 093 9 818 429 Andre driftskostnader 3,8,12,14 194 474 653 201 913 086

	 22	831	471	 23	039	839	 Sum	driftskostnader	 	 1	057	397	219	 1	138	732	532

	 10	046	371	 5	069	909	 Driftsresultat	 	 51	856	051	 36	947	154

	 	 	 Finansinntekter	og	finanskostnader
 16 905 249 45 752 927 Finansinntekter 4 25 305 624 30 842 192 
 0 0 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 29 965 425 (5 102 569) 
 (13 880 005) (26 552 836) Finanskostnader 4 (67 865 243) (65 969 742)

	 3	025	244	 19	200	091	 Netto	finansposter	 	 (12	594	194)	 (40	230	119)

	 13	071	615	 24	270	000	 Ordinært	resultat	før	skattekostnad	 	 39	261	857	 (3	282	965)

 (2 295 780) (1 642 926) Skatter 18 (3 020 006) (1 263 889)

	 10	775	835	 22	627	074	 Ordinært	resultat		 	 36	241	851	 (4	546	854)

 0 0 Herav minoritetsinteresser 20 (7 251 715) (1 723 813)

	 10	775	835	 22	627	074	 Årets	resultat	(underskudd)	 	 28	990	136	 (6	270	667)

	 	 	 Overføringer	og	disponeringer
 14 000 000 0 Avsatt til utbytte 
 (3 224 165) 22 627 074 Overført annen egenkapital

	 10	775	835	 22	627	074	 Sum

 10 436 500 164 205 071 Avgitt konsernbidrag

regnskApet for 2009

resUltAtregnskAp
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	 Morselskap	 Konsern

	 2009	 2008	 Eiendeler	 Note	 2009	 2008

	 	 	 Immaterielle	eiendeler
 0 0 Utviklingskostnader 5 1 251 388 0 
 0 0 Goodwill 5 90 834 369 100 369 147

	 0	 0	 	 		 	 92	085	757	 100	369	147

	 	 	 Varige	driftsmidler
 166 419 219 173 472 838 Tomter, bygninger og annen eiendom 6,17 996 498 419 752 790 304 
 794 414 508 670 Driftsløsøre og inventar 7,17 20 893 044 19 929 289 
 236 000 236 000 Andre anleggsmidler 7,17 1 411 809 1 400 809 
 0 0 Aktiverte kostnader 8 8 922 601 10 788 774

	 167	449	633	 174	217	508	 	 		 	 1	027	725	873	 784	909	176

	 	 	 Finansielle	anleggsmidler
 193 732 655 184 750 476 Aksjer i datterselskap 9 0 0 
 138 730 568 182 117 175 Lån til datterselskap 12 0 0 
 0 0 Investeringer i tilknyttet selskap 10 659 712 19 588 468 
 327 371 25 289 Investeringer i aksjer og andeler 11 457 371 155 289 
 6 983 539 3 954 850 Andre fordringer 12,17 19 114 883 57 386 204 
 5 747 369 6 370 548 Pensjonsmidler 15 13 715 040 13 228 126

	 345	521	502	 377	218	338	 	 		 	 33	947	006	 90	358	087

	 512	971	135	 551	435	846	 Sum	anleggsmidler	 	 1	153	758	636	 975	636	410

	 	 	 Varer
 0 0 Varebeholdning 13,17 10 273 474 8 138 603

	 	 	 Fordringer
 652 653 1 001 120 Kundefordringer 12,17 147 294 651 137 278 338 
 3 004 699 5 442 196 Kortsiktige fordringer konsernselskap 12 0 0 
 663 998 1 226 329 Andre fordringer 12,17 34 875 310 33 094 998

	 4	321	350	 7	669	645	 	 		 	 182	169	961	 170	373	336

	 	 	 Investeringer
 0 0 Markedsbaserte verdipapirer  4 455 489 4 100 193

	 	 	 Bankinnskudd	og	lignende
 45 429 120 58 091 201 Bankinnskudd og kontanter 17 168 720 781 135 594 398

	 49	750	470	 65	760	846	 Sum	omløpsmidler	 	 365	619	705	 318	206	530

	 562	721	605	 617	196	692	 SUM	EIENDELER	 	 1	519	378	341	 1	293	842	940

BAlAnse pr. 31. desemBer
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	 Morselskap	 Konsern

	 2009	 2008	 EGENKAPITAL	OG	GJELD	 Note	 2009	 2008

	 	 	 Innskutt	egenkapital
 91 760 000 91 760 000 Aksjekapital (12.400 aksjer à kr. 7.400) 19,20 91 760 000 91 760 000 
 208 321 933 214 105 698 Annen Innskutt egenkapital 20 208 321 933 214 105 698

	 300	081	933	 305	865	698	 	 		 	 300	081	933	 305	865	698

	 	 	 Opptjent	egenkapital
 0 0 Annen egenkapital 20 (2 775 350) (20 005 602) 
 
	 0	 0	 Minoritetsinteresser	 20	 39	466	266	 21	636	755

	 300	081	933	 305	865	698	 Sum	egenkapital	 	 336	772	849	 307	496	851

	 	 	 Avsetning	for	forpliktelser
 6 793 245 5 248 600 Pensjonsforpliktelser 3,15 15 673 679 11 573 321 
 35 571 507 36 197 967 Utsatt skatt 18 29 466 382 26 036 053

	 42	364	752	 41	446	567	 	 	 	 45	140	061	 37	609	374

	 	 	 Annen	langsiktig	gjeld
 181 976 500 182 926 500 Gjeld til kredittinstitusjoner 16,17 818 784 833 613 927 488 
 12 000 000 12 000 000 Øvrig langsiktig gjeld  60 388 878 18 494 586

	 193	976	500	 194	926	500	 	 		 	 879	173	711	 632	422	074

	 	 	 Kortsiktig	gjeld
 0 50 000 000 Gjeld til kredittinstitusjoner 17 0 50 000 000 
 679 930 2 833 644 Leverandørgjeld  70 834 727 106 788 988 
 2 264 060 14 023 998 Kortsiktig gjeld til konsernselskap  0 14 023 998 
 20 59 Betalbar skatt 18 1 835 451 3 010 901 
 1 208 233 921 085 Skyldige offentlige avgifter 17 25 083 549 20 063 237 
 14 000 000 0 Avsatt utbytte 20 15 171 700 2 449 780 
 8 146 176 7 179 141 Annen kortsiktig gjeld  145 366 293 119 977 737

	 26	298	420	 74	957	927	 	 		 	 258	291	720	 316	314	641

	 262	639	672	 311	330	994	 Sum	gjeld	 	 1	182	605	492	 986	346	089

	 562	721	605	 617	196	692	 SUM	EGENKAPITAL	OG	GJELD	 	 1	519	378	341	 1	293	842	940

Karl Nysterud
Styrets leder

Gunnar Grette
Styremedlem

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør

Marit Reutz
Styremedlem

Lars Buer 
Styremedlem

Arne Giske 
Styremedlem

Einar Joys
Styremedlem

BAlAnse pr. 31. desemBer
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	 Morselskap	 Konsern

	 2009	 2008	 	 	 	 2009	 2008	

 13 071 615 24 270 000 Ordinært resultat før skattekostnad  39 261 857 (3 282 965) 
 (59) (244 568) Betalte skatter  (765 127) (3 134 326) 
 0 0 Resultatandel i tilknyttet selskap  (29 821 244) 5 102 569 
 (4 618 119) 0 Tap/(gevinst) ved salg av driftsmidler  (5 504 998) 0 
 4 609 043 4 071 579 Avskrivninger driftsmidler/aktiverte kostnader  42 800 714 37 995 339 
 0 (5 256 351) Tap/(gevinst) ved salg av aksjer og utbytte  0 0 
 0 49 999 Nedskrivning finansielle anleggsmidler  2 358 830 49 999 
 0 0 Omregningsdifferanser datterselskap  (5 521 868) 5 998 677 
 0 0 Endring av varebeholdningen  (2 134 871) 751 473 
 (3 533 205) 2 543 227 Endring kortsiktige fordringer  (11 796 625) 38 269 804 
 2 167 824 988 620 Endring pensjoner  3 613 444 1 252 652 
 1 340 531 (1 044 443) Endring kortsiktig gjeld og tidsavgrensninger  (5 801 990) 16 101 376

	 13	037	630	 25	378	063	 Netto	likviditetsendringer	fra	driften	 	 26	688	122	 99	104	598

 (5 106 097) (1 033 309) Utbetalinger av langsiktig fordringer  (5 574 284) (19 442 189) 
 2 077 409 2 065 270 Innbetaling på langsiktige fordringer  4 095 990 0 
 (4 027 499) (4 920 293) Utbetalinger ved kjøp aksjer i datterselskap   0 (16 310 962) 
 0 0 Innbetaling ved salg aksjer i datterselskap   10 303 902 57 432 225 
 (302 082) (75 289) Utbetalinger ved kjøp av aksjer  (302 082) (75 289) 
	 (4 923 706) (12 454 972) Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler  (198 741 730) (112 176 450)
 11 700 657 0 Innbetalinger ved salg av driftsmidler   13 053 492 (612 820) 
	 (7 812 820) (44 457 200) Utbetaling lån konsernselskap  0 0
 47 644 427 12 211 321 Innbetaling lån konsernselskap  0 0

	 39	250	289	 (48	664	472)	 Netto	kontantstrøm	fra	investeringer	 	 (177	164	712)	 (91	185	485)

 0 50 000 000 Økning langsiktig gjeld  272 852 242 50 676 271 
 (950 000) (950 000) Nedbetalt på langsiktig gjeld  (26 100 605) (9 661 050) 
 0 35 000 000 Økning kortsiktig finansiering  0 35 000 000 
 (50 000 000) 0 Nedbetalt kortsiktig finansiering  (50 000 000) (15 737 039) 
 (14 000 000) (10 000 000) Utbetaling av utbytte og konsernbidrag  (16 449 780) (11 713 875) 
 0 0 Innbetaling av egenkapital fra minoriteten  378 050 0 
 0 0 Tilbakebetalt skatt  3 316 362 0 
	 0 0 Utbetalt stiftelseskostnader  (38 000) (64 000)
 0 100 000 Innbetalt egenkapital  0 100 000

	 (64	950	000)	 74	150	000	 Netto	fra	finansaktiviteter	 	 183	958	269	 48	600	307

	 (12	662	081)	 50	863	591	 Netto	endring	kontantstrøm	 	 33	481	679	 56	519	420

 58 091 201 7 227 610 Likvider pr. 01.01  139 694 591 83 175 171 
 45 429 120 58 091 201 Likvider pr. 31.12  173 176 270 139 694 591

	 	 	 Spesifikasjon	av	likviditetsbeholdning
 45 429 120 58 091 201 Kontanter og bankinnskudd  168 720 781 135 594 398 
 0 0 Markedsbaserte verdipapirer  4 455 489 4 100 193

	 45	429	120	 58	091	201	 	 	 	 173	176	270	 139	694	591

kontAntstrømoppstIllIng
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Note  nr.  1  –  Regnskapspr ins ipper

noter tIl regnskApet 

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

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet viser samlet øko-
nomisk resultat og finansielle stilling 
når morselskapet og datter selskapene 
betraktes som én økonomisk enhet. 
Konsernregnskapet bygger direkte på 
regnskapstallene for nevnte selskaper og 
dekker perioden 1. januar – 31. desember. 

Ved konsolideringen er alle interne 
resultat- og balanseposter eliminert. Elimi-
neringen av aksjer i datterselskaper er 
basert på oppkjøpsmetoden. Dette inne-
bærer at aksjene elimineres mot bokført 
verdi av egenkapitalen i datterselskapene 
på kjøpstidspunktet. 

Vurdering	og	klassifisering		
eiendeler	og	gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk 
er klassifisert som anleggsmidler. Andre 
eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen 
et år er uansett klassifisert som omløps-
midler. 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 
anskaffelses  kost, men nedskrives til 
virkelig verdi når verdifallet forventes ikke 

å være forbigående. Anleggsmidler med 
begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt mottatt beløp på etablerings-
tidspunktet. 

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

 
Enkelte poster redegjøres for nedenfor.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta om-
regnes til balansedagens kurs. Resultat-
regnskapet for utenlandske datterselskap 
er omregnet til gjennomsnittskurs, mens 
balanseposter er omregnet til dagskurs. 
Omregnings differanser er ført direkte mot 
egenkapitalen. Kursene som er benyttet er 
henholdsvis SEK 82,23 og EUR 8,7285 som 
gjennomsnitt i 2009 og SEK 80,99 og EUR 
8,315 pr. 31.12.09.

Studieinntekter
Studieinntektene forskuddsfaktureres og 
periodiseres over antall måneder studiene 
varer. 

Offentlige	tilskudd
Selskaper i konsernet har mottatt stats-
tilskudd knyttet til undervisning. Til-
skuddet 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 
føres som en reduksjon av anskaffelseskost 
ved anvendelse (anskaffelse), mens gene-
relle tilskudd resultatføres som inntekt det 
år tilskuddet gjelder for.

Leieinntekter
Leieinntekter forskuddsfaktureres og 
periodiseres over leieperioden. Felles-
kostnader faktureres á konto gjennom året 
og av regnes etter årets slutt. Netto felles-
kostnader er oppført som driftskostnad.

Andre	salgsinntekter
Andre inntekter resultatføres på 
opptjenings tidspunktet.

Goodwill
Merverdier ved oppkjøp av nye datter-
selskaper som ikke kan henføres til be-
stemte eiendeler, er oppført som goodwill.  
Goodwill avskrives over antatt økonomisk 
levetid.

Varige	driftsmidler
Forretningseiendommer, driftsløsøre og ut-
viklingskostnader avskrives over forventet 
økonomisk levetid. Av skrivningene er 
som hovedregel fordelt lineært over 
antatt økonomisk levetid. Tomter og 
bolig eiendommer avskrives ikke, men 
ned skrives ved forventet varig verdifall. 
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Aktivering av kostnader på leide lokaler 
avskrives over leiekontraktens løpetid og 
kostnadsføres som leiekostnad. 

Investering	i	datterselskap		
og	tilknyttet	selskap
Investeringer i datterselskap og tilk nyttet 
selskap er i morselskapet bokført etter 
kostmetoden. Investeringene blir ned-
skrevet til virkelig 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 egen-
kapitalmetoden. 

Investering	i	andre	aksjer
Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har 
betydelig innflytelse balanseføres til 
anskaffelses kost. Investeringene blir ned-
skrevet til virkelig verdi dersom verdifallet 
ikke er forbigående. Mottatt utbytte og 
andre overskuddsutdelinger fra selskapene 
inntektsføres som annen finansinntekt.

Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjons-
forpliktelser knyttet til ytelsesbasert 
pensjonsforsikring beregnes etter lineær 
opptjening basert på forventet sluttlønn. 
Beregningene er basert på en rekke forut-
setninger herunder diskonteringsrente, 
fremtidig regulering av lønn, pensjoner og 

ytelser fra folketrygden, fremtidig avkast-
ning på midlene samt aktuarmessige 
forutsetninger om dødelighet og frivillig 
avgang. Pensjonsmidlene er vurdert til 
virkelig verdi fratrukket pensjonsfor-
pliktelsene i balansen. Endringer i for-
pliktelsene som skyldes endringer og avvik 
i beregnings forutsetningene fordeles over 
minimum antatt gjennomsnittlig gjen-
værende opp tjeningstid hvis avviket ved 
årets begynnelse overstiger 10% av det 
største av brutto pensjonsforpliktelser og 
pensjons midler.

Pensjonskostnader knyttet til inn-
skuddsbasert tjenestepensjon er ikke 
fondsbasert og kostnadsføres løpende i 
henhold til mottatte fakturaer.

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

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

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer 
opp føres til pålydende etter fradrag for 
av setning til forventet tap. Avsetning til 
tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg 

gjøres det for øvrige kundefordringer en 
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Markedsbaserte	verdipapirer	
Overskuddslikviditet plassert på høyrente-
konto er oppført inkludert påløpne renter.

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 
egen kapitalen. Skattekostnaden består 
av betalbar skatt (skatt på årets skatte-
pliktige 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 presen-
tert netto i balansen.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet 
etter den indirekte metoden. Kontanter og 
kontantekvivalenter omfatter kontanter, 
bankinnskudd og andre kortsiktige 
likviditets plasseringer.
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Note  nr.  2  –  Dr i fts inntekter
	 Morselskap	 Konsern

	 2009	 2008	 	 		 	 2009	 2008

	 	 	 Pr.	virksomhetsområde
 0 0 Resirkulering  480 367 691 591 996 654 
   Utdanning 
 0 0  Studieinntekter  419 783 132 399 043 131 
 0 0  Offentlige tilskudd til utdanning  109 935 178 111 990 379 
 32 877 842 28 109 748 Eiendom  99 167 269 72 649 522

	 32	877	842	 28	109	748	 Sum	 	 1	109	253	270	 1	175	679	686

	 	 	 Geografisk	fordeling
 32 877 842 28 109 748 Norge  599 174 977 527 675 541 
 0 0 Resten av verden  510 078 293 648 004 145

	 32	877	842	 28	109	748	 Sum	 	 1	109	253	270	 1	175	679	686

Note  nr.  3  –  Personalkostnader  og  godtg jøre lser
	 Morselskap	 Konsern

	 2009	 2008	 	 		 	 2009	 2008

	 	 	 Personalkostnader
 7 231 775 6 804 999 Lønninger  235 631 351 216 100 053 
 1 116 846  996 831 Folketrygdavgift  33 162 704 36 354 429 
 2 582 492 988 620 Netto kostnad pensjoner  19 656 851 16 679 759 
 0 0 Lønnskostnader innleid  34 537 296 36 159 730 
 138 222 359 381 Andre ytelser  8 222 469 6 905 413

	 11	069	335	 9	149	831	 Sum	 	 331	210	671	 312	199	384

 7 7 Antall årsverk  375 403

 
Administrerende direktør har mottatt lønn og annen godtgjørelse på til sammen kr. 1.592.419. I tillegg til å være med i selskapets ordinære 
pensjonsordning er det regnskapsført en direkte pensjonsforpliktelse knyttet til en avtale om førtidspensjon for administrerende direktør.

Det er utbetalt kr. 581.000 i godtgjørelse til styret i 2009. Et av styrets medlemmer har i tillegg til styrehonorar en løpende pensjon som 
utgjør kr. 228.085.

Kostnadsført revisjonshonorar i Morselskapet for 2009 utgjør kr. 340.625. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr. 283.875. 
Beløpene er inklusiv kostnadsført merverdiavgift.

Kostnadsført revisjonshonorar til konsernrevisor utgjør kr. 2.138.000. I tillegg kommer honorar for særattestasjoner på kr. 310.500 samt 
annen bistand på kr. 929.500.
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Note  nr.  4  –  Finansinntekter  og  f inanskostnader
	 Morselskap	 Konsern

	 2009	 2008	 	 		 	 2009	 2008

	 	 	 Andre	finansinntekter
 10 595 963  10 259 100 Renteinntekter konsern  0 0 
 871 771 2 252 168 Andre renteinntekter  7 510 911 15 131 793 
 0 19 706 501 Gevinst ved salg aksjer og andeler  0 0 
 5 309 699 13 509 440 Mottatt konsernbidrag  0 0 
 0 10 702 Valutagevinst  17 125 587 15 148 805 
 127 816 15 016 Annen finansinntekt  669 126 561 594

	 16	905	249	 45	752	927	 Sum	 	 25	305	624	 30	842	192

	 	 	 Andre	finanskostnader
 13 790 120 12 052 051 Andre rentekostnader  51 186 999 47 710 135 
 0 14 450 150 Tap ved salg aksjer og andeler  0 0 
 0 0 Nedskrevet finansielle anleggsmidler  2 358 830 0 
 89 885 635 Valutatap  13 197 397 17 092 746 
 0 50 000 Andre finanskostnader  1 122 017 1 166 861

	 13	880	005	 26	552	836	 Sum	 	 67	865	243	 65	969	742

Note  nr.  5  –  Immater ie l le  e iende ler
Goodwill	i	konsernet	 	 	 ABNU	 NKI	 Andre	 SUM	
	 	 	 Holding	AS	 Konsern	

Bokført verdi pr. 01.01.09   93 700 050 5 675 084 994 013 100 369 147 
Endringer 2009   5 675 552 (5 675 084) (750 275) (749 807) 
Årets avskrivninger   (8 784 971) 0 0 (8 784 971)

Bokført	verdi	pr.	31.12.09	 	 	 90	590	631	 0	 243	738	 90	834	369

 
Avskrivningsplan for underliggende konsern, ABNU Holding AS er valgt til 20 år. Utdanningsinstitusjonene har sterke merkenavn og har 
gjennom mange år opparbeidet gode posisjoner i markedet. 

	 	 	 	 	 Utviklings-	 Goodwill	
	 	 	 	 	 kostnader	

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01     0 143 826 306 
Tilgang (avgang) i år     1 324 999 (749 807) 
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.     1 324 999 143 076 499 
Akkumulert avskrivninger pr. 31.12.     (73 611) (52 242 130)

Bokført	verdi	pr.	31.12.	 	 	 	 	 1	251	388	 90	834	369

Årets	avskrivninger	 	 	 	 	 73	611	 8	784	971

Avskrivningsperiode     5 år 20 år
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Note  nr.  6  –  Tomter,  bygninger  og  annen fast  e iendom
Konsern	 	 Tomter	 Boliger	 Bygninger	 Prosjekt	 Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01.09  10 258 930 225 000 223 182 719 7 406 530 241 073 179 
Tilgang i år  0 0 0 4 394 759 4 394 759 
Overført bygninger i år  0 0 6 927 966 (6 927 966) 0 
Avgang i år  (3 399 000) 0 (9 051 152) 0 (12 450 152)

Anskaffelseskost pr. 31.12.09  6 859 930 225 000 221 059 533 4 873 323 233 017 786 
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.09  0 0 (66 598 567) 0 (66 598 567)

Bokført	verdi	pr.	31.12.09	 	 6	859	930	 225	000	 154	460	966	 4	873	323	 166	419	219

Årets	avskrivninger	 	 0	 0	 4	265	839	 0	 4	265	839

Avskrivningssats  0 % 0 % 2-3 %

Konsern	 	 Tomter	 Boliger	 Bygninger	 Prosjekt	 Sum

Anskaffelseskost pr .01.01.09  75 478 325 225 000 697 958 110 100 826 801 874 488 236 
Avgang  (3 399 000) 0 (9 126 693) 0 (12 525 693) 
Tilgang i år  52 827 314 0 186 251 157 38 799 412 277 877 883 
Overført bygninger i år  0 0 79 448 550 (79 448 550) 0

Anskaffelseskost pr. 31.12.09  124 906 639 225 000 954 531 124 60 177 663 1 139 840 426 
Akk. avskrivninger pr. 31.12.09  0 0 (143 342 007) 0 (143 342 007)

Bokført	verdi	pr.	31.12.09	 	 124	906	639	 225	000	 811	189	117	 60	177	663	 996	498	419

Årets	avskrivninger	 	 0	 0	 18	576	754	 0	 18	576	754

Avskrivningssats  0 % 0 % 2-3 %

Note  nr.  7  –  Dr i fts løsøre  og  inventar
	 	 	 	 	 Morselskap	 Konsern

Anskaffelseskost pr .01.01.09     16 007 993 64 827 373 
Tilgang i år     628 948 11 102 525 
Avgang i år     0 (1 446 900)

Anskaffelseskost pr. 31.12.09     16 636 941 74 482 998 
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.09     (15 842 527) (53 589 954)

Bokført	verdi	pr.	31.12.09	 	 	 	 	 794	414	 20	893	044

Årets	avskrivninger	 	 	 	 	 343	204	 9	932	537

Avskrivningssats     20-33% 20-33%

Andre anleggsmidler er investering i kunst som ikke avskrives.
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Note  nr.  8  –  Akt iverte  kostnader
	 	 	 	 	 	 Konsern

Anskaffelseskost pr .01.01.09      30 083 184 
Avgang i år      (11 284 085) 
Tilgang i år      3 566 668

Anskaffelseskost pr. 31.12.09      22 365 767 
Akkumulert kostnadsføring pr. 31.12.09      (13 443 166)

Bokført	verdi	pr.	31.12.09	 	 	 	 	 	 8	922	601

Årets	lineære	kostnadsføring	 	 	 	 	 	 5	432	841

Aktiverte kostnader blir kostnadsført over gjenværende løpetid på leiekontraktene.

Note  nr.  9  –  Aksjer  og  andeler  i  dat terse lskap
Datterselskap	 Forretnings-	 Eierandel/	 Selskapets	 Selskapets	 Anskaffelses-	 Bokført	
	 kontor	 stemmerett	 egenkap.	 resultat	 kost	 verdi	
	 	 	 100	%	 100	%	 31.12.09	 31.12.09

Anthon B Nilsen Eiendom AS Oslo 90,10 % 178 294 198 21 089 749 70 464 580 70 464 580 
Anthon B Nilsen Investor AS Oslo 90,10 % 55 298 702 (728 818) 40 111 850 41 587 850 
Anthon B Nilsen SAS Paris 90,12 % 23 020 959 6 758 199 7 368 046 7 368 046 
ABNU Holding AS Oslo 100,00 % 102 200 013 4 058 546 72 006 000 72 006 000 
NKI Holding AS Bærum 2,50 % 5 000 000 495 296 1 446 040 1 446 040 
ABNU Skolebygg AS Oslo 93,00 % 98 671 (1 329) 98 580 98 580 
Anthon B Nilsen Scandinavia AS Hurum 100,00 % 761 559 719 019 761 559 761 559

	 	 	 	 	 	 193	732	655

Anthon	B	Nilsen	Eiendom	AS	eier	 	 	 	 	Forretningskontor	 Eierandel
Bjørndalen Eiendom AS     Oslo 90,1 % 
B1 Kontor og Undervisning AS     Oslo 90,1 % 
Nye Broverksted AS     Oslo 90,1 % 
Brenneriveien 5 AS     Oslo 90,1 % 
Regnbuen Syd AS     Oslo 90,1 % 
Regnbuen Syd Hjemmel AS      Oslo 90,1 % 
Øvre Vollgate 9 Holding AS     Oslo 90,1 % 
Øvre Vollgate 9 AS     Oslo 90,1 % 
Hans Burumsvei 30 AS     Oslo 90,1 % 
Hans Burumsvei 30 ANS     Oslo 91,1 % 
Løvenskioldsgate 1 Holding AS     Oslo 85,1 % 
Løvenskioldsgate 1 AS     Oslo 85,1 % 
Felt W2 AS     Oslo 53,9 % 
ABNE Prosjekt 3 AS     Oslo 90,1 % 
Hurum Holding AS     Hurum 90,1 % 
Hurum Miljø AS     Hurum 51,0 % 
Lahaugmoen Holding AS     Oslo 57,5 % 
ABNE Prosjekt 6 AS     Oslo 100,0 % 
Anthon B Nilsen Eiendom Drift AS     Oslo 100,0 %
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Note  nr.  9  –  Aksjer  og  andeler  i  dat terse lskap  ( for ts . )

Lahaugmoen	Holding	AS	eier	 	 	 	 	Forretningskontor	 Eierandel
Lahaugmoen AS     Oslo 62,1 % 
Lahaugmoen Drift AS     Oslo 62,1 % 
Lahaugmoen Infrastruktur AS     Oslo 62,1 % 
Felt Z AS     Oslo 62,1 % 
Felt Z 1 AS     Oslo 62,1 % 
Felt W 1 AS     Oslo 62,1 % 
Felt V AS     Oslo 62,1 %

Anthon	B	Nilsen	Investor	AS	eier
Gasmannsvei Eiendom KS     Oslo 100,0 % 
Gasmannsvei Eiendom AS     Oslo 100,0 %

Anthon	B	Nilsen	SAS	eier
Anthon B Nilsen Benelux     Belgia 99,5 % 
Eurasia Fibers NV     Nederland 99,6 % 
Anthon B Nilsen uk Ltd.     England 100,0 % 
CIF SAS     Frankrike 100,0 % 
AB Nilsen Iberica SL     Spania 100,0 %

ABNU	Holding	AS	eier
Anthon B Nilsen Utdanning AS     Oslo 100,0 % 
NKI Holding AS     Oslo 75,5 %

Anthon	B	Nilsen	Utdanning	AS	eier
Westerdals School of Communication AS     Oslo 100,0 % 
Treider AS     Oslo 100,0 % 
ABNU Drift II AS     Oslo 100,0 % 
NISS Kursavdelingen AS     Oslo 100,0 % 
Westerdals Kompetanse AS     Oslo 100,0 % 
Utdanningshuset AS     Oslo 100,0 % 
Treider College AS     Oslo 100,0 % 
Bjørknes AS     Oslo 91,0 % 
Nordisk Institutt for Scene og Studio AS     Oslo 100,0 % 
Anthon B Nilsen Education AB     Stockholm 100,0 %

Utdanningshuset	AS	eier
Bilder Nordic School of Photography AS     Oslo 100,0 % 
Næringsakademiet Bergen AS     Bergen 100,0 % 
Bilder Nordic School of Photography AB     Stockholm 50,0 %

Bjørknes	AS	eier
Bjørknes Høyskole AS     Oslo 100,0 % 
Björknes College AB     Stockholm 50,0 %

Nordisk	Institutt	for	Scene	og	Studio	AS	eier
Norsk Lydskole AS     Oslo 100,0 % 
Film og TV-akademiet AS     Oslo 100,0 % 
Oslo Kunstfagskole AS     Oslo 100,0 % 
NISS Shop AS     Oslo 100,0 % 
Norges Kreative Høyskole AS     Oslo 100,0 %

Anthon	B	Nilsen	Education	AB	eier
Berghs School of Communication AB     Stockholm 100,0 % 
Farfar Academy AB     Stockholm 100,0 % 
Björknes College AB     Stockholm 50,0 % 
Bilder Nordic School of Photography AB     Stockholm 50,0 %
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Note  nr.  9  –  Aksjer  og  andeler  i  dat terse lskap  ( for ts . )

NKI	Holding	AS	eier
Prena II AS     Bærum 100,0 % 
NKI Fjernundervisning AS     Bærum 100,0 % 
NKI Forlaget AS     Bærum 100,0 % 
Norges Informasjonsteknologiske høgskole AS (NITH)    Oslo 100,0 % 
NITH Kurs AS     Oslo 100,0 %

Anthon B Nilsen AS eier også alle aksjene i NKI Norsk Kunnskaps-Institutt AS med datterselskapet Pre NA AS.
Aksjene ble overtatt for kr. 1 for at Anthon B Nilsen AS skulle styre avviklingen av selskapene.
Selskapene er ikke konsolidert inn i konsernregnskapet.

Note  nr.  10  –  Aksjer  og  andeler  i  t i lknyt tede  se lskaper
	 	 	 Vulkan	 Mentorum	 ABN	Scotland	
	 	 	 Eiendom	AS	 AS	 Ltd	 Sum

Eierandel	31.12.	 	 	 50	%	 49	%

Anskaffelsesår	 	 	 2003	 2005	 2007
Bokført verdi pr. 01.01.09   17 974 314 638 440 975 714 19 588 468 
Valutadifferanse   0 0 (144 181) (144 181) 
Avgang, salg av andel   (48 750 000) 0 0 (48 750 000) 
Andel årets resultat   0 0 (171 821) (171 821) 
Gevinst ved salg   30 775 686 0 0 30 775 686 
Avskrivninger goodwill   0 (638 440) 0 (638 440)

Bokført	verdi	pr.	31.12.09	 	 	 0	 0	 659	712	 659	712

Note  nr.  11  –  Invester ing  i  aks jer
	 	 	 Antall	aksjer	 Eierandel	 Kostpris	 Bokført	verdi	
	 	 	 	 	 31.12.09	 31.12.09

Aksjer	og	andeler	eid	av	Morselskapet
Diverse mindre aksjeposter     477 370 327 371

Sum	Morselskap	 	 	 	 	 	 327	371

Aksjer	eid	av	datterselskap
Kridomini AS   58 15,70 % 58 000 58 000 
Kridomini II AS   72 21,60 % 72 000 72 000

Sum	konsern	 	 	 	 	 130	000	 457	371
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Note  nr.  12  –  Fordr inger
Av totale fordringer forfaller følgende senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

	 Morselskap	 Konsern

	 31.12.09	 31.12.08	 	 		 	 31.12.09	 31.12.08
 138 730 568 182 117 175 Lån til datterselskap  0 0 
 5 281 692 3 782 205 Andre fordringer  55 804 972 57 808 794

	 144	012	260	 185	899	380	 	 	 	 55	804	972	 57	808	794

Avsetninger til tap:
Kundefordringene og andre fordringer i Morselskapet er oppført til pålydende. 

I konsernet er kundefordringer oppført til pålydende og redusert med en avsetning på kr. 16.703.707 (kr. 15.395.687 i
2008) for mulig tap på fordringene. Årets konstaterte tap er kr. 12.275.121 (kr. 14.556.739 i 2008). Andre fordringer er
oppført til pålydende.

Note  nr.  13  –  Varebeholdning
	 	 	 	 	 2009	 2008

Varer under tilvirkning     66 554 154 930 
Varelager     10 206 920 7 983 673

Sum	varebeholdning		 	 	 	 	 10	273	474	 8	138	603

Note  nr.  14  –  Le ieavta ler
	 Morselskap	 Konsern

	 31.12.09	 31.12.08	 	 Årets	leiekostnad	 	 31.12.09	 31.12.08
 94 241 68 868  Leie av inventar og utstyr  2 227 794 5 055 318 
 0 0  Leie av eiendom og parkering  29 813 579 34 806 728

	 94	241	 68	868	 	 	 	 32	041	373	 39	862	046

Note  nr.  15  –  Pensjonsmidler  og  pensjonsforp l ikte lse
Konsernets norske virksomheter dekker i hovedsak sine pensjoner via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskap.  
Pensjons ordningen er oppført i balansen i henhold til Norsk Regnskapsstandard.

De økonomiske beregninger av pensjonsforpliktelsene er basert på følgende kriterier: Diskonteringsrente 4,9 %, forventet avkastning  
5,6 %, lønnsøkning 4,25 %, økning av folketrygdens grunnbeløp 4,00 %, samt økning av utbetalinger til pensjonister med 1,3 %. Pensjons-
ordningen i Morselskapet omfatter 28 pensjonister og 7 yrkesaktive. I tillegg har Morselskapet usikret pensjonsordning for 3 personer. 
Totalt for konsernet omfattes 165 ansatte og 65 pensjonister av ytelsespensjonsordningen. Tre datterselskap har i tillegg usikrede 
pensjons forpliktelser knyttet til AFP-ordninger.
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Note nr.  15 – Pensjonsmidler  og pensjonsforpl iktelse  ( forts .)
Morselskap	 	 	 2009	 2009	 2009	 2008	
	 	 	 Sikrede	 Usikrede	 SUM		 SUM

Årets	pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening   820 173 797 286 1 617 459 1 120 799 
Rentekostnad på forpliktelsen   896 659 381 250 1 277 909 1 147 621 
Avkastning på pensjonsmidler   (1 336 744) 0 (1 336 744) (1 301 336) 
Amortisering av estimeringstap   243 091 460 181 703 272 169 892

Total	pensjonskostnad	 	 	 623	179	 1	638	717	 2	261	896	 1	136	976

	 	 	 31.12.09	 31.12.09	 31.12.09	 31.12.08

Netto	pensjonsmidler
Verdi av estimerte pensjonsmidler   20 906 924 0 20 906 924 23 208 653 
Pensjonsforpliktelse   (19 035 757) (8 586 669) (27 622 426) (29 438 942) 
Ikke resultatført virkning av estimatavvik   3 876 202 3 004 144 6 880 346 8 561 782 
Arbeidsgiveravgift   0 (1 210 720) (1 210 720) (1 209 545)

Netto	pensjonsmidler/-forpliktelser	 	 	 5	747	369	 (6	793	245)	 (1	045	876)	 1	121	948

Herav overfinansierte ordninger   5 747 369 0 5 747 369 6 370 548 
Herav underfinansierte ordninger   0 (6 793 245) (6 793 245) (5 248 600)

Konsern	 	 	 2009	 2009	 2009	 2008	
	 	 	 Sikrede	 Usikrede	 SUM		 SUM

Årets	pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening   9 862 218 1 008 154 10 870 372 7 897 126 
Rentekostnad på forpliktelsen   7 329 881 519 497 7 849 378 6 353 413 
Avkastning på pensjonsmidler   (6 933 691) 0 (6 933 691) (6 305 314) 
Amortisering av estimeringstap   3 805 784 378 281 4 184 065 1 907 059 
Arbeidsgiveravgift   1 089 848 49 226 1 139 074 964 484 
Årets administrasjonskostnader   839 892 0 839 892 478 494

Total	pensjonskostnad	 	 	 15	993	932	 1	955	158	 17	949	090	 11	295	262

	 	 	 31.12.09	 31.12.09	 31.12.09	 30.12.08

Netto	pensjonsmidler/-forpliktelser
Verdi av estimerte pensjonsmidler   120 948 214 0 120 948 214 113 351 269 
Pensjonsforpliktelse   (138 338 735) (11 759 682) (150 098 471) (153 250 504) 
Ikke resultatført virkning av estimatavvik   29 056 717 2 528 904 31 585 621 47 549 057 
Arbeidsgiveravgift   (2 735 941) (1 658 116) (4 394 057) (5 995 018)

Netto	pensjonsmidler	 	 	 (8	930	255)	 (10	888	894)	 (1	958	639)	 1	654	804

Herav overfinansierte ordninger   13 715 040 0 13 715 040 13 228 126 
Herav underfinansierte ordninger   (4 784 785) (10 888 894) (15 673 679) (11 573 321)

 
Konsernselskapet Treider AS betaler i tillegg en pensjonspremie til Statens Pensjonskasse for ansatte som er medlemmer der. Disse pen-
sjonsforpliktelsene er ikke aktuarberegnet.

De andre ansatte i de norske selskapene har innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjon som oppfyller kravene i loven. Den årlige inn-
betalingen tilsvarer kostnaden. Konsernets virksomhet utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar med lokal praksis og lovregler.
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Note  nr.  16  –  Langsikt ig  g je ld
	 Morselskap	 Konsern

	 31.12.09	 31.12.08	 Forfall	mer	enn	5	år	etter	regnskapsårets	slutt	 	 31.12.09	 31.12.08	

	 181	264	000	 165	151	648	 Gjeld	til	kredittinstitusjoner	 	 711	259	000	 536	451	648

Note  nr.  17  –  Pantst i l l e lser  og  garant ier
	 Morselskap	 Konsern

	 31.12.09	 31.12.08	 	 	 	 31.12.09	 31.12.08

	 	 	 Bokført	gjeld	som	er	sikret	ved	pant
 181 976 500 182 926 500 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner  818 784 833 613 927 488 
 0 50 000 000 Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner  0 52 255 049

	 181	976	500	 232	926	500	 	 		 	 818	784	833	 666	182	537

	 	 	 Bokført	verdi	av	eiendeler	stillet	som	sikkerhet
 154 460 966 151 485 694 Bygninger  448 644 200 560 653 664 
 6 859 930 6 859 930 Tomter  85 599 234 82 079 325 
 0 0 Driftsløsøre  17 959 940 0 
 0 0 Varebeholdning  6 299 560 0 
 0 0 Aksjer i tilknyttet selskap  0 2 450 000 
 0 0 Fordringer  121 375 220 89 824 523 
 0 0 Bankinnskudd  23 911 391 0

	 161	320	896	 158	345	624	 	 		 	 703	789	545	 735	007	512

	 	 	 Andre	opplysninger	om	pant	og	garantier
 50 000 000 50 000 000 Trekkfasilitet   72 000 000 85 000 000 
 0 0 Benyttet garantier   22 300 000 12 167 100 
 473 405 350 957 Bundne bankinnskudd til dekning av trukket skattetrekk  1 679 668 3 200 664 
 0 0 Andre bundne bankinnskudd   7 183 223 5 825 900

Note  nr.  18  –  Skattekostnad
Morselskap	 	 	 	 	 2009	 2008

Ordinært resultat før skattekostnad     13 071 615 24 270 000 
Permanente forskjeller konsernbidrag uten beskatning    (5 003 699) (13 509 440) 
Permanente forskjeller aksjer      0 (5 206 350) 
Andre permanente forskjeller     131 297 46 920 
3 % Inntekt på aksjegevinster     0 291 195 
Endring midlertidige forskjeller     2 237 357 7 529 618 
Tidligere års underskudd     0 (24 734)

Grunnlag	betalbar	skatt	 	 	 	 	 10	436	570	 13	397	209

Betalbar	skatt	(skattesats	28	%)		 	 	 	 	 2	922	240	 3	751	219
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 Note  nr.  18  –  Skattekostnad  ( for ts . )
	 Morselskap	 Konsern

	 2009	 2008	 	 	 	 2009	 2008

	 	 	 Årets	skattekostnad	i	resultatregnskapet:
 2 922 240 3 751 219 Betalbar skatt på årets resultat  1 513 544 3 355 267 
 0 0 Endring skatt tidligere år  (1 639 667) (328 134) 
 (626 460) (2 108 293) Årets endring utsatt skatt  3 146 129 (1 648 366) 
 0 0 Utsatt skatt ikke skattepliktig virksomhet  0 (114 878)

	 2	295	780	 1	642	926	 Sum	skattekostnad		 	 3	020	006	 1	263	889

	 	 	 Betalbar	skatt	i	balansen
 2 922 240 3 751 219 Betalbar skatt – avsatt  2 076 644 3 355 267 
 (2 922 220) (3 751 160) Skatt knyttet til avgitt konsernbidrag  0 0 
 0 0 Endring skatt tidligere år  (241 193) (328 134) 
 0 0 Innbetalt forskuddsskatt utland  0 (16 232)

	 20	 59	 Sum	betalbar	skatt	i	balansen	 	 1	835	451	 3	010	901

  	 Midlertidig	forskjeller
 110 871 398 111 193 815 Varige driftsmidler  126 014 589 110 928 677 
 0 0 Fordringer  (5 095 378) (4 258 167) 
 0 0 Varelager  (891 305) (1 305 342) 
 17 460 574 17 162 690 Gevinst og tapskonto  21 509 272 22 236 648 
 (1 290 876) 921 948 Regnskapsm. avsetninger  4 663 704 5 754 875 
 0 0 Andeler  8 370 626 4 165 616

	 127	041	096	 129	278	453	 Sum	midlertidige	forskjeller	 	 154	571	508	 137	522	307

 0 0 Ubenyttet godtgjørelse  0 (4 368 500) 
 0 0 Ligningsmessig underskudd  (50 211 408) (41 626 077) 
   Herav ikke med i grunnlag  876 964 1 458 146

	 127	041	096	 129	278	453	 Netto	grunnlag	utsatt	skatt	 	 105	237	064	 92	985	876

	 35	571	507	 36	197	967	 Utsatt	skatt	28%	 	 29	466	382	 26	036	053

Note  nr.  19  –  Antal l  aks jer  og  aksjee iere
Morselskapets aksjekapital er pr. 31.12.09 på kr. 91.760.000, bestående av 12.400 aksjer á kr. 7.400.
Selskapet har kun en aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.

Selskapets	aksjonærer	er	 	 	 	 	 Antall	aksjer	 Eierandel

Reidar og Gunnar Holst Legat     6 200 50,00 % 
Løvenskiold Invest I AS     3 100 25,00 % 
Løvenskiold Invest II AS     3 100 25,00 %

Sum	 	 	 	 	 12	400	 100,00	%

Administrerende direktør Peder Chr. Løvenskiold eier sammen med nærstående Løvenskiold Invest I AS.
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Note  nr.  20  –  Egenkapi ta l  utv ik l ing
Morselskap	 	 	 	 Aksjekapital	 Annen	Innskutt	 Sum	
	 	 	 	 	 Kapital

Egenkapitalen pr. 31.12.08    91 760 000 214 105 698 305 865 698 
Årets resultat    0 10 775 835 10 775 835 
Ytet konsernbidrag (netto)    0 (2 559 600) (2 559 600) 
Avsatt til utbytte    0 (14 000 000) (14 000 000)

Egenkapitalen	pr.	31.12.09	 	 	 	 91	760	000	 208	321	933	 300	081	933

Konsern	 	 Aksjekapital	 Annen	Innskutt	 Annen	 Minoritets-	 Sum	
	 	 	 egenkapital	 egenkapital	 interesser	

Egenkapitalen pr. 31.12.08  91 760 000 214 105 698 (20 005 602) 21 636 755 307 496 851 
Korreksjon av tidligere års regnskap  0 0 3 248 300 (7 479) 3 240 821 
Minoriteten innbetalt ny egenkapital  0 0 0 10 681 952 10 681 952 
Stiftelseskostnader i datterselskap  0 0 (27 339) (10 661) (38 000) 
Endring eierandel minoriteter  0 0 (1 201 794) 1 044 736 (157 058) 
Kursdifferanser utenlandske datterselskap  0 0 (5 562 817) 40 949 (5 521 868) 
Utbytte   0 0 (14 000 000) (1 171 700) (15 171 700) 
Årets resultat  0 (5 783 765) 34 773 902 7 251 714 36 241 851

Egenkapitalen	pr.	31.12.09	 	 91	760	000	 208	321	933	 (2	775	350)	 39	466	266	 336	772	849

Note  nr.  21  –  Transaksjoner  med  nærstående
Ett av styrets medlemmer iAnthon B Nilsen AS har stilling i konsernledelsen i Veidekke ASA. Administrerende direktør i Anthon B 
Nilsen AS er medlem av styret i Veidekke ASA. Transaksjoner mellom Anthon B Nilsen og Veidekke anses derfor som transaksjoner 
mellom nærstående parter.

Veidekke ASA har i 2009 vært leverandør til datterselskaper av Anthon B Nilsen AS, hovedsakelig som hovedentreprenør for oppføring av 
nytt bygg i selskapet Felt W2 AS.
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styret

Karl Nysterud 
Medlem av styret siden 1990, styreleder 
1998-2000 og siden fra 2004.
Utdannet sivilingeniør fra nåværende 
NTNU med tilleggsutdannelse fra NHH og 
IMI i Frankrike. 30 års erfaring fra elektro-
teknisk industri bl.a. som adm. dir. i  
National Industri og National Elektro, 
samt viseadm. dir. i EB og ABB Norge. 
Adm. dir. i Teknologibedriftenes Lands-
forening fra 1994 til 2005. Har hatt en 
rekke styreverv, sist som styreleder i  
Hewitt HR Partner AS.

Einar Joys 
Medlem av styret siden 1990, styreleder 
2000-2004.
Advokat H MNA. Advokatpraksis. Lang 
erfaring som leder innen ulike bransjer, 
bl.a. som adm. dir. i Det norske Oljeselskap 
AS, adm. dir. i Den norske Amerikalinje, 
adm.dir. i Vinmonopolet samt adm. dir. for 
Anthon B Nilsen AS fra 1994 til 2000. Har 
hatt en rekke styreverv, sist som styreleder 
i Scandinavian Beverage Group.

Gunnar Grette
Medlem av styret siden 2000.
Nå pensjonert advokat H MNA og partner 
Advokatfirmaet Grette DA, som har sitt 
tyngdepunkt på det forretnings juridiske 
om rådet. Grette har bred erfaring fra 
styre arbeid innen industri, handel og 
tjenester, bl.a. som styreleder i Frank Mohn 
AS og leder av bedrifts forsamlingen i ABB 
Norge AS. Han er leder i Reidar og Gunnar 
Holsts Legat.
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Marit Reutz 
Medlem av styret fra 2004.
Siviløkonom. Bred erfaring fra leder-
stillinger i ulike bransjer, bl.a. bank, tele-
kom, fylkeskommunal  og statlig virksom-
het. Arbeider nå delvis med ledelses- og 
organisasjonsutvikling i Telenor Norge, og 
delvis med styrearbeid. Har lang erfaring 
fra styreverv i privat og offentlig sektor, 
bl.a. fra Statoil, Norges Forskningsråd, 
Norges Handelshøyskole, Nasjonal-
biblioteket, Mack Ølbryggeri AS, Lærdal 
Medical AS og Riksteatret.

Lars Buer
Medlem i styret fra 2000.
Daglig leder i Mentorum AS. Har tidligere 
arbeidet med utdanning som rådgiver for 
regjeringen og leder av det regjerings-
oppnevnte etter- og videreutdannings-
utvalget (Buer-utvalget) på 90 tallet. 12 år 
som rådgiver for konsernsjef og styreleder 
i Volvo AB. Deretter seniorrådgiver i Carta, 
Booze Allen & Hamilton og partner i Saga 
Corporate Advisors AS. Styreerfaring bl.a. 
fra BI, NCC Norge, DnB og A- Pressen.

Arne Giske
Medlem av styret siden 1998.
Adm. direktør Veidekke Eiendom, 
konsern direktør Veidekke konsernet. 
Utdannet siviløkonom fra BI og en MBA 
fra University of Wisconsin. Bred arbeids-
erfaring fra EB og ABB fra 1983–1997, de 
siste fem årene som viseadm. dir. / CFO for 
ABB Norge og ABB Oil & Gas. General-
sekretær i Skiforeningen fra 1997–2001. 
CFO i Veidekke fra 2001-2009.
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verdI skApIng med menIng

or de ansatte i Anthon B Nilsen AS 
gir det en ekstra mening til arbeidet 
å vite at halvparten av de resultatene 

som skapes, ender opp som støtte til 
gode formål. Dette skyldes at halv-

parten av aksjene i selskapet eies av et 
legat – opprettet av grunnleggerens etter-
kommere – som nettopp har som formål å 
dele ut midler til allmennyttige formål.

Grunnkapitalen i legatet – Reidar og 
Gunnar Holsts Legat – er aksjene i Anthon 
B Nilsen AS. Fra avkastningen på denne 
kapitalen deles det årlig ut midler til 
frivillige organisasjoner og allmennyttige 
prosjekter. Legatets hovedlinje er å støtte 
tiltak til fordel for barn og ungdom, og 
totalt ble det i 2009 delt ut mer enn 5 mill. 
kroner til rundt 60 ulike prosjekter. Legatet 
har sitt eget styre som forvalter legatets 
midler.

Barn og unge har  
ulike ressurser
Gründeren Anthon B Nilsen brant i sin tid 
for at ungdom skulle skaffe seg utdannelse. 
Han tok selv initiativ til å opprette en skole 
for vordende sjømenn, og han var en av på-
driverne for etableringen av Otto Treiders 
Handelsskole. Med bakgrunn i gründerens 
ånd og idealer er det kanskje ikke så rart at 
legatet som forvalter hans arv, gir bidrag til 
aktiviteter som styrker barn og unges for-
utsetninger for å greie seg godt på skolen.

Gjennom mange år har legatet støttet 
Røde Kors med betydelige beløp. Noen av 
disse midlene har vært øremerket for pro-
sjektet Leksehjelp, som ble startet som et 
pilotprosjekt i 1992. Prosjektet tar utgangs-
punkt i at ikke alle barn og unge er født 
med samme forutsetninger for å mestre 
utfordringene de møter i skolen – og alle 
har heller ikke samme forutsetninger for 
å få hjelp til lekser, som ofte er en viktig 
forutsetning for å greie seg godt på skolen. 
Særlig gjelder dette elever med minoritets-
bakgrunn, som i mindre grad enn etnisk 
norske elever, gjennomfører videregående 
utdannelse. Derfor har Røde Kors etablert 
sitt tilbud om leksehjelp som nå drives på 
nærmere ti steder fra nord til sør i landet. 
Fem av dem ligger i Oslo.

Røde Kors Leksehjelp i Oslo
Leksehjelp er et tilbud om assistert jobbing 
med skolearbeid til alle elever i 10. klasse 
og den videregående skolen, og er et sup-
plement til undervisning på skolen. Målet 

er at tilbudet skal hjelpe brukerne til å for-
bedre sine prestasjoner på skolen og der-
ved motivere til videre skolegang utover 
ungdomsskolen. Å motta leksehjelp fra 
Røde Kors er frivillig, og det er elevene selv 
som avgjør om de vil bruke tilbudet. Det er 
elevenes ønske om bedre prestasjoner som 
er styrende for deltakelse, ikke elevenes 
faglige nivå. All hjelpen som gis blir gitt 
av frivillige med høyere utdannelse. Året 
igjennom er det engasjert rundt 140 fri-
villige i fast turnus til en hver tid.

Fleksibilitet er det overordnede 
prinsippet i selve gjennomføringen av 
aktiviteten. Elevene benytter seg av 
tilbudet som det passer den enkelte innen-
for åpningstidene. Med andre ord er det 
elevenes behov for hjelp som regulerer 
aktivitets nivået. De frivillige har sin faste 
ukedag hvor de er til stede. Slik vet frivillig 
leder og elevene til en hver tid hvor mange 
frivillige som finnes på de ulike ukedagene 
i de forskjellige fagene. Leksehjelpen er 
en uformell arena, forskjellig fra skole-
hverdagen. Det er lagt opp til at elevene 
kan snakke med de frivillige om andre 
ting enn skole. For elevene er det en unik 
sjanse til å få kunnskap om norske sam-
funnsforhold som de ellers ikke ville fått.

Tilbudet om leksehjelp gis til alle 
uavhengig av sosial, religiøs eller kulturell 
bakgrunn. Totalt hadde leksehjelpen i Oslo 
forrige skoleår registrert 1075 elever med 
et gjennomsnittlig fremmøte på 65 elever 
daglig. Elevene kom fra 81 forskjellige 
ungdomskoler og videregående skoler i 
og utenfor Oslo og de hadde 47 forskjel-
lige morsmål. Som et særlig tilbud til 
ungdommer med minoritetsbakgrunn, for 
å møte dem der de og deres familier føler 
seg hjemme, har Oslo Røde Kors startet et 
samarbeid med moskeen Central Jamaat-e 
Ahl-e Sunnat og tilbyr leksehjelp i mos-
keen. Prosjektet startet opp i 2007 og har 
bidratt til at prosjekt Leksehjelp er en 
suksesshistorie.

Totalt ble det  
i 2009 delt ut 
mer enn 5 mill. 
kroner til rundt 
60 ulike prosjek
ter.

f
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Adresser

Hovedkontor

Anthon	B	Nilsen	AS
Rådhusgaten 27
Postboks 776, Sentrum
0106 Oslo
Telefon: +47 24 14 54 00
Telefaks: +47 24 14 54 01
Email: abn@abn.no

Resirkulering

Anthon	B	Nilsen	S.A.S.
29, Rue d`Astorg
FR-75008 Paris
Frankrike
Telefon: +33 1 42 66 39 50
Telefaks: +33 1 42 66 33 10
Email: c.lelong@abnilsen.com

Eiendom

Anthon	B	Nilsen	Eiendom	AS
Øvre Vollgate 7
Postboks 74, Sentrum
0101 Oslo
Telefon: +47 24 14 54 90
Telefaks: +47 24 14 54 91
Email: post@abne.no

Utdanning

Anthon	B	Nilsen	Utdanning	AS
Øvre Vollgate 7
0158 Oslo
Telefon: +47 24 14 03 50
Telefaks: +47 24 14 03 51
Email: info@abnu.no

Berghs	School	of		
Communication	AB
Sveavägen 34
P.O.Box 1380
SE-111 93 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 8 587 550 00

Bilder	Nordic	School		
of	Photography	AS
Kongensgate 3
0153 Oslo
Telefon: +47 24 14 66 80

Bjørknes	AS
Løvenskiolds gate 1
0263 Oslo
Telefon: +47 23 08 60 60

Bjørknes	Høyskole	AS
Lovisenberggaten 13
0456 Oslo
Telefon: +47 23 23 38 20

NKI	Fjernundervisning	AS
Hans Burums vei 30
Postboks 111
1319 Bekkestua
Telefon: +47 67 58 88 00

NKI	Forlaget	AS
Hans Burums vei 30
Postboks 111
1319 Bekkestua
Telefon: +47 67 58 88 00

NISS	–	Nordisk	Institutt	for		
Scene	og	Studio	AS
Christian Krohgs gate 2
Postboks 9215 Grønland
0134 Oslo
Telefon: +47 22 05 75 50

NITH	–	Norges	Informasjons-	
teknologiske	Høgskole	AS
Schweigaardsgate 14
0185 Oslo
Telefon: +47 22 05 99 99

NæringsAkademiet	Bergen	AS
Lars Hilles gate 17
5008 Bergen
Telefon: +47 55 57 48 80

Treider	AS
Kristian Augusts gate 21
0164 Oslo
Telefon: +47 22 03 88 03

Utdanningshuset	AS
Nedre Vollgate 8
0158 Oslo
Telefon: +47 24 14 99 40

Westerdals	School	of		
Communication	AS
Fredensborgveien 24Q
0177 Oslo
Telefon: +47 22 99 97 50

Annet

Anthon	B	Nilsen	Scandinavia	AS	
Postboks 26
3481 Tofte
Telefon: +47 32 79 53 33
Telefaks: +47 32 79 18 44
Email: saa@abn.no
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Art Direction og  
grafisk design

Plastelina
Berit Bakkerud
Martine Rønning Holmsen 
Email: post@plastelinadesign.no

Heydays	AS
Stein Henrik Haugen
Email: hey@heydays.info

Årsrapportens designere er utdannet ved  
Westerdals School of Communication

Foto

Mathias	Fossum
Lakkegata 19-21
0187 Oslo
Email: mathias@mathiasfossum.com

 
Trykk

Otto	Stenersens	Boktrykkeri	AS
Hausmanns gate 6
0186 Oslo
Email: post@ottostenersen.no

Papir
Omslag: Korsnäs Light 290 g
Innmat 1: CyclusOffset 115 g 
Innmat 2: Colorit Svavelgul 80 g
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