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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: Utvikling og drift
av private skoler i Norge og Sverige samt utvikling og forvaltning
av næringseiendom i Oslo-området. I tillegg er selskapet involvert i
handelsvirksomhet med trematerialer og returpapir.
Selskapet bygger sin virksomhet på et sett av tydelige kjerneverdier.
Alt som gjøres skal preges av skapertrang, langsiktighet, grundighet
og redelighet. Dette er verdier som har vært sentrale i selskapet
gjennom hele dets historie. Historien er også gjenkjennelig 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% eid av private aksjonærer og 50% 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 prosjekter, fortrinnsvis for barn og unge.
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En samtale om eierskap – og stiftelser
Eierskapet i Anthon B Nilsen AS er delt mellom brødrene Peder Chr.
Løvenskiold og Nicolai H. Løvenskiold – hver med 25% av aksjene
i selskapet – og den allmennyttige stiftelsen Reidar og Gunnar
Holsts legat med de andre 50% av aksjene. Legatet ble opprettet
av grunnleggeren Anthon Bernhard Elias Nilsens etterkommere, og
utbyttet fra sin eierpost i Anthon B Nilsen AS bruker legatet hvert år til
å dele ut som støtte til samfunnsnyttige prosjekter.
Dette er en samtale med representanter for styret i stiftelsen om
stiftelsens rolle som eier i Anthon B Nilsen AS.
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– Stiftelsen Reidar og Gunnar Holsts legat har en tosidig
oppgave, sier legatets styreleder Gunnar Grette. På
den ene siden har vi et kommersielt oppdrag, nemlig å
forvalte formuen etter Anthon B Nilsen og hans familie,
og på den annen side et humanistisk oppdrag som er å
dele ut avkastningen av formuen til allmennyttige formål.
Dette gir oss en litt spesiell rolle som eier. Vi er opptatt
av å skape størst mulig verdier av den kapitalen vi har,
men vi har ikke motiver som personlig eiermakt og rikdom. Rikdommen som skapes fordeles på allmennyttige
prosjekter, fortrinnsvis prosjekter som er til nytte for
barn og unge. Og det var dette ønsket om å skape størst
mulig verdier for å realisere det humanistiske formålet,
som gjorde at vi i sin tid fusjonerte med virksomheten til
brødrene Peder og Nicolai Løvenskiold. Vi innså at en slik
fusjon ville gi oss større kraft til å skape verdier.
– Det fantastiske er, fortsetter styremedlemmet Per
Fugelli, at denne eiermodellen vi har i Anthon B Nilsen,
denne kombinasjonen av private, «kapitalistiske» eiere og
legatet som en allmennyttig stiftelse, fungerer så godt.
Jeg tror denne modellen, denne legeringen, fungerer så
godt fordi den rører ved noe av det mest basale i oss
mennesker, enten vi er eiere eller ansatte i virksomheten.
Den bygger på noe grunnleggende Maslowsk, nemlig
behovet for å yte og realisere oss selv – være ettallene

i flokken – , men samtidig spille på laget, gjøre noe godt
for flere enn seg selv, nemlig bidra til flokkens beste.
Denne modellen er som det beste i den velferdsstaten
det er så bred enighet om at vi skal ha i dette landet.
Den er som en velferdsstat i miniatyr der det hele bygger
på å skape og å dele.
En firedobbel bunnlinje
– Ved å kombinere en allmennyttig stiftelse med private
investorer får vi ikke bare en dobbel bunnlinje, men en
firedobbel bunnlinje, understreker Bjørn Normann Hansen.
Modellen er god for de private eierne og gir mening for
de som jobber i selskapet samtidig som den er god for
legatet og de som drar nytte av midler som deles ut fra
legatet. Dette er samfunnsnyttig verdiskaping eller CSR i
sin reneste form.
– Men det er viktig at vi er aktive eiere, sier Grette. Vi
må følge med, og det er derfor vi som eier er representert
i Anthon B Nilsens styre med to styremedlemmer. Vi skal
være garantister for at firmaet ikke bare skal bestå, men
utvikle seg – det var det som var definert som legatets
oppgave. Samtidig må vi bidra til at firmaet går best mulig,
for det er det som skaper inntektene som gjør at vi kan
fylle legatets formål, nemlig å støtte allmennyttige formål.
For oss som eiere er dette ikke bare formuesforvaltning, ›
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men derimot aktiv deltakelse for å stimulere til utvikling.
Men det er klart at vi er mindre deltakende enn de
andre eierne – som også sitter i selskapets ledelse. Vårt
eierskap må utøves gjennom styret i henhold til vanlige
regler for godt styrearbeid. Vi skal ikke blande oss inn i
selskapets daglige drift. Det er ledelsens oppgave. Men
vi skal passe på at vi får midler til utdeling samtidig som
virksomheten får beholde den kapitalen som er nødvendig
for utvikling.
– Men er det noen negative sider ved å ha et legat
som hovedeier, et legat som ikke drives av ønsket om personlig eiermakt og gevinst, et legat som ikke nødvendigvis
mener at «greed is good»?
– Det kan selvfølgelig spekuleres på om et legat med
sitt vedtektsfestede formål er mindre risikovillig enn
andre eiere. Derfor er det viktig at det finnes en grad
av verdimessig overlapping mellom de ulike eierne i en
slik eiermodell. Det er klart at et legat som vårt neppe
er noen god partner for investorer som drives av et
motiv tuftet på kortsiktig profitmaksimering. Legatet er
i sin natur langsiktig og «sameierskapet» fungerer best
sammen med andre langsiktige investorer. Slike som
brødrene Løvenskiold – som har fått langsiktighet inn
med morsmelken.
– Men en viss grad av «greed» må vi også ha for å
kunne fylle vår rolle, understreker Normann Hansen. Vi
har våre resultatkrav og noe «greed» må til for at det skal
bli business. Vi forventer at ledelsen er på hugget når
det oppstår muligheter for gode forretninger. En annen
utfordring med legatet som eier, er selvfølgelig at det er
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vedtektsfestet at vi hele tiden skal dele ut avkastningen
på vår kapital og i så henseende ikke bygger opp egen
kapital som vi ved behov kan sprøyte inn i virksomheten
i Anthon B Nilsen. Så ved behov for ny kapital må det
finnes andre løsninger, men slikt har vi gode diskusjoner
med de andre eierne om.
«Good is greed»
– Men kanskje vi også kan snu litt på det kjente Wall
Street postulatet, filosoferer Fugelli. Kanskje «greed is
good» for noen sånn rent økonomisk, men kanskje kan
også «good» være litt «greed» i dagens samfunn. Jeg
tenker ikke minst på omdømme som folk er blitt mer og
mer opptatt av. Jeg tenker på «goodwill», på varemerker
som reflekterer samfunnsansvar og den styrke det
representerer for virksomheter. Det er det ene. Det andre
er den tilleggsmotivasjonen som oppstår for ansatte ved
å vite at «ja, vi jobber i et firma som tjener penger og
vi skaper noe for oss selv, men samtidig er vi med på
å gjøre verden litt bedre.» Jeg tror ikke vi skal se bort
fra den effekten. Så «greed» og «good» kan være en bra
legering. Det kan bli gull av slikt! Gull som vi kan bruke
som vårt bidrag til å tette de hullene som alltid vil bestå –
uavhengig hvor god velferdsstaten er eller blir.

Styret i Reidar og Gunnar Holsts legat består
av Gunnar Grette, Bjørn Normann Hansen, Kjeld
Rimberg, Åse Bromann og Per Fugelli.

Administrerende direktør
2014 var et år «på det jevne» for Anthon B Nilsen AS. Omsetningsmessig lå året på nivå med 2013, mens resultatet før skatt var noe lavere.
Etter de store krisene som preget finansmarkedene i perioden 2007 –
2009, har det etablert seg en slags ny «normalitet» preget av
lavere vekst og større global og nasjonal usikkerhet enn i tidligere
decennier. I Anthon B Nilsen har vi i løpet av de siste ti årene snudd
virksomheten bort fra sterkt konjunkturømfintlige virksomhetsområder
og føler oss nå godt posisjonert med stabile virksomheter som står
seg godt i urolige tider. I 2014 hentet vi mer enn 95 prosent av våre
driftsinntekter fra markedet for privat utdanning og fra eiendomsmarkedet, mens vi på begynnelsen av 2000-tallet hentet 95% av
inntektene fra internasjonal handelsvirksomhet.
I den samme perioden har vi rendyrket våre strategier og styringsmodeller. Hovedselskapene Anthon B Nilsen Eiendom AS og Anthon
B Nilsen Utdanning AS har egne styrer med eksterne styremedlemmer
som styrker kompetansen på de respektive områder selskapene
opererer. I 2014 ble det også foretatt et lederskifte i Anthon B Nilsen
Utdanning som parallelt med en ny strategi vil ytterligere manifestere
denne virksomhetens lederposisjon i Skandinavia.
Vi mener at vi i dag har en robust virksomhet som er godt rustet til
å møte de utfordringene som kommer når vi nå går inn i en periode
med lavere vekst i Norge.

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør
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Konsernets driftsinntekter økte med 2,4% til
1 189,1 mill. kr (2013: 1 160,9 mill. kr) mens resultatet
var noe svakere enn for 2013. Konsernets driftsresultat
før avskrivninger (EBITDA) var i 2014 på 193,6 mill. kr,
mot 203,8 mill. kr året før. Driftsresultat i 2014 beløp
seg til 106,0 mill. kr (2013: 121,8 mill. kr) og resultat før
skatt beløp seg til 41,3 mill. kr (2013: 66,6 mill. kr).

Eiendom
Eiendomsvirksomheten i Anthon B Nilsenkonsernet viste solid drift og tilnærmet null
ledighet i porteføljen gjennom 2014. Flere
av utviklingsprosjektene nådde også viktige
milepæler i løpet av året:
Det 20 000 kvm store Interfrukt-bygget i
Ski kommune ble overlevert til leietaker.
Det avanserte kjølelageret ble ferdigstilt
helt i henhold til plan, og fungerer driftsmessig i samsvar med alle forutsetninger.
135 nye hybler ble ferdigstilt i næringsparken på Lahaugmoen i Skedsmo kommune, og innkvarteringskonseptet omfatter
nå ca. 500 hybler.
Selskapet styrket sin tilstedeværelse og
innflytelse i Vulkan-området ved kjøpet
av 50% eierandel i Brenneriveien 9 – som
blant annet huser kulturscenen Blå.
Det ble sammen med OBOS Forretningsbygg inngått avtale om kjøp av Chr. Krohgs
gate 32 i Oslo – et tidligere industri- og
kontorbygg på 11 000 kvm. Eiendommen
ble overtatt i januar 2015, og skal transformeres til skreddersydde undervisningslokaler for Westerdals Oslo ACT.
Driftsinntektene fra eiendomsvirksomheten
i Anthon B Nilsen-konsernet beløp seg i
2014 til 153 mill. kr, noe som er helt på linje
med 2013. Driftsresultat før avskrivninger
(EBITDA) for 2014 var også på linje med
foregående år.
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Handel
Konsernets handelsaktivitet er i dag konsentrert om handel med trebaserte byggevarer,
forskalingsmaterialer og komposittbaserte
terrassegulv. I tillegg er Anthon B Nilsen
involvert i global handel med returpapir.

Utdanning
Skolene i Anthon B Nilsen-konsernet viste
en fortsatt god utvikling i omsetning og
resultat i 2014. Driftsinntektene beløp seg
til 987 mill. kr, en økning på ca. 3% fra 2013.
Driftsresultatet før avskrivning (EBITDA) i
2014 var på linje med foregående år.
Virksomheten oppnådde dessuten flere
viktige milepæler i løpet av året:
Etableringen av Westerdals Høyskole –
Oslo School of Arts, Communication and
Technology, populært kalt Westerdals
Oslo ACT. Etableringen skjedde gjennom
en sammenslåing av Westerdals School
of Communication, Nordisk Institutt
for Scene og Studio (NISS) og Norges
Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH).
Sammenslåing av fire skoler under Treiderparaplyen – nemlig Treider Fagskoler,
Bilder Nordic School of Photography,
School of Fashion Industry og
Idéfagskolen – til ett selskap med felles
ledelse og alle samlet i ett bygg.
Salg av Otto Treider Private Gymnas ved
inngangen til 2015. Dette salget betyr
sluttføringen av selskapets strategi om
å trekke seg ut av segmentet for videregående utdanning.
I april overtok Nicolai H. Løvenskiold som ny
administrerende direktør i Anthon B Nilsen
Utdanning AS. Utviklingen i 2014 bar preg
av fortsatt konsolidering, økende grad av
samarbeid mellom de enkelte skolene samt
videreutvikling av selskapets strategi med
sikte på ytterligere kvalitetsløft og utvikling
av pedagogikk.
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Handel med byggevarer drives gjennom
selskapet Anthon B Nilsen Scandinavia AS,
med hovedkontor på Tofte, syd for Oslo. Selskapet er også representert i Tyskland samt
Dubai og Quatar, og driver en omfattende
eksportvirksomhet fra Europa til markeder i
Midt-Østen og Sydøst Asia. I tillegg handles
det med komposittbaserte materialer som
produseres i USA og selges i Tyskland,
Sveits og Østerrike. Selskapet hadde i
2014 driftsinntekter på 49 mill. kr, noe som
var helt på linje med 2013. Driftsresultatet
styrket seg imidlertid kraftig. Det forventes
ny vekst i årene som kommer.
Anthon B Nilsen AS eier også 49% av Anthon
B Nilsen S.A.S i Paris som driver handel med
returpapir. Virksomheten opererer globalt
med tyngden av sine innkjøp av innsamlet
papir i Europa, og det alt vesentlige av sitt
salg til papirindustrien i Asia. Totalt omsatte
Anthon B Nilsen S.A.S 346 000 tonn returpapir i 2014, tilsvarende 385,9 mill. kr.
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Fra bærekraft
til livskraft
En tekst av skribent Trond Tjelta
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Sjelens arbeid
Det er visstnok mulig å bedømme en bedrift ved å studere
hvilken vei de ansatte parkerer. Hvis de ansatte parkerer
med fronten inn, er det tegn på en god arbeidsplass med
fornøyde ansatte. Hvis de ansatte rygger inn på sin plass,
er det tegn på det motsatte. Men hva om det ikke finnes
noen parkeringsplass å observere? Hva om majoriteten
av de ansatte går, sykler eller reiser kollektivt til jobb?
Vi vil nok aldri få bekreftet eller avkreftet parkeringshypotesen, men den peker mot en tendens som er verdt
å ha i minne når fremtidens arbeidsplasser konstrueres:
Arbeidet muliggjøres av en myopisk tendens hos oss
mennesker – dvs. en nærsynthet, en slags blind vilje til å
utføre oppgaver vi ikke kjenner meningen med, en evne
til å plassere oss selv i universets sentrum, til å overdrive
vår egen viktighet og tro på at akkurat våre oppgaver
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er langt viktigere enn alt annet. Og nettopp slik må det
være. Hvis det ikke var for evnen til å synke inn i en boble
hvor vi legger tvilen til side, fokuserer på våre umiddelbare
gjøremål, perfeksjonerer innsatsen og kjemper hardt for
å oppnå våre mål, så ville ingen prosjekter lykkes, de
ville ikke engang bli satt igang. Denne tendensen skaper
verdier, sørger for mat på bordet, gir oss mulighet til å
dyrke familie og fritid, og gir oss mestringsfølelsen vi
trenger for å begynne på´n igjen neste dag med samme
energi. Samtidig utløser boblens omgivelser enkelte
følelser som påvirker hvorvidt vi velger å rygge på plass
eller ikke. ›
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Et yrkesaktivt menneske i Norge kan ende opp med å
tilbringe 69 000 timer på jobb i løpet av sitt liv. Disse
timene vil i de aller fleste tilfeller fordeles over flere
arbeidsgivere. Det er derfor arbeidsplassen i seg selv,
som et fenomen, som betyr noe i denne sammenheng,
ikke bare den enkelte bedrift. Og arbeidsplasser har
det vært skrevet en hel del om. Ikke minst arbeidsmiljø.
Arbeidet har gått fra å være en eneste stor kraftanstrengelse i fysiske omgivelser til å dreie seg om bærekraftige
arbeidsplasser og -miljøer. Byggene er klimanøytrale:
CO2-utslippene er redusert til null, klimaanleggene er
fjernvarmetilkoblet, veggene er gjenvinningsbare og alt
avfall kildesorteres. Og hvis ikke tanken på det senker
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stressnivået, så er det alltids mulig å oppsøke en lyddusj
med avslappende lyder fra regnskogen for å styrke sitt
bånd til naturen. Så hva nå? Hva er det neste?
Selv om det moderne, arbeidende menneske i et storbymiljø ikke lenger kan demonstrere sin protest eller
hyllest gjennom en enkelt parkeringsmanøver, så finnes
det en hel del andre mer eller mindre synlige, mer eller
mindre bevisste, handlingsmønstre som kan røpe en
arbeidsplass. Målet her er ikke å kartlegge disse mønstrene, men heller se på visse tendenser ved fenomenet
arbeidsplass, og ikke minst vurdere om tiden er moden
for å videreutvikle begrepet bærekraft. Er det mulig å gi

det mer vitalitet? Er det mulig å la det fødes i ny drakt?
Er det mulig å være så bold å innføre et nytt begrep, som
for eksempel livskraft?
Arbeidets Katedraler
Det moderne næringsbygg skal ikke bare være nytenkende og effektivt, men også radikalt. Det arkitektoniske
er i førersetet, hvem kunne vel ikke tenke seg et eget
signalbygg, der stilsikre interiørarkitekter har sørget for
estetiske detaljer som fungerer både konkurransefremmende og rekrutterende. I bunn ligger det bærekraftige
fundamentet i form av et klimanøytralt bygg som ikke
er lett å synnliggjøre utover nettsider og brosjyrer. Det

bærekraftige element er til en viss grad usynliggjort. Men
er det nok med stilfulle møbler, en smakfull fargepalett
og kunst på veggene for å gjøre medarbeidere lykkeligere
eller mer produktive, for å hindre at enkelte konsekvent
kaster plastemballasje blant restavfallet i stille protest?
For å illustrere hva begrepet livskraft eventuelt kan bety i
næringseiendomsøyemed har vi valgt å beskrive følgende
tre typer av bygg: (1) et næringsbygg; (2) et bærekraftig
næringsbygg; (3) et livskraftig næringsbygg. ›
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Eksempel 1: Galleri Oslo
Enkelte ganger må man ta seg friheter. Menneskene bak
Oslos mest utskjelte næringsbygg tok seg friheter da
de plasserte en 250 meter lang betongkloss tvers over
Akerselva. Et annet eksempel kan være en fri gjendiktning av den britiske forfatteren J. G. Ballards forord
til romanen Concrete Island, særlig hvis man ikke tar
hensyn til begreper, syntaks eller kontekst: En viss type
næringsbygg byr på en endeløs reise til enhver avvikende
tendens i vår personlighet. Forlatt i et slikt kontorbygg,
kan vi tyrannisere oss selv, teste våre styrker og svakheter, kanskje komme i kontakt med sider av vår karakter
vi aldri har åpnet øynene for.
Se for deg en av næringsbyggets brukere. Han befinner
seg i toppetasjen, høyt over det som en gang var Europas
lengste innendørs handlegate. Det er fredag kveld.
Kontoret er forlatt. Hele etasjen er forlatt. Strømmen er
av en eller annen grunn borte. Han befinner seg i mørket,
uten telefon, uten internett, uten mulighet til å kontakte
omverdenen. Langt der nede går livet sin gang. Biler
tuter. Mennesker haster til og fra Bussterminalen.
Han kjenner på dører, sjekker om heisen virker, lar
i noen sekunder panikken ta overhånd, før han tar seg
sammen. Han er på jobb, ikke statist i en grøsser. Han var
så opptatt med sine arbeidsoppgaver at han glemte tid
og sted og nå befinner seg mutters alene i en litt skremmende verden. Men virkelig ille kan det ikke være, han
befinner seg tross alt i et kontorlandskap, ikke innestengt
i en heis eller fryserom. Faktisk er det bare å ta trappene.
Nødutgangen! At han ikke tenkte på det tidligere.
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Eksempel 2: Westerdals-bygget
Gir det mening å prate om et bygg og dets sjel? Dets
aura? Jeg sitter på et amfi i betong utenfor inngangspartiet og studerer bygget – en svart kloss av betong
og glass. Byggets uttrykk skal visstnok illustrere en sort
boks som svever i et gult hull i bakken. Hadde jeg ikke
visst det ville jeg kanskje ikke sett det, men jeg ser det
nå klart og tydelig. Vinduer i forskjellig størrelse er plassert hulter til bulter, et par inntrukne karnappvinduer med
gul besetning fremhever kontrasten mellom den svarte
fasaden og byggets varme, gule indre. Det er mørkt her
ute. Gjennom de mange vinduene ser jeg studentene der
inne. De jobber flittig i de lyse lokalene. I grupper. Lent
over sine Apple-produkter.
Ifølge ryktene er bygget velegnet både for kreative og
praktiske fag. For dette er ikke et typisk næringsbygg,
det er et skolebygg. Men utdanning er en næring, og
både lærere og studenter har en jobb å gjøre, så jeg blir
sittende å observere, på jakt etter tegn på et ubevisst
kollektivt mishag mot byggets funksjon eller skolens
krav. Men noe slikt dukker ikke opp. Tiden drar seg ut.
Det er som om tiden står stille og skrider fremover på
samme tid. De tre dimensjonene – bredde, lengde og
høyde – eksisterer der inne. Den fjerde – tiden – ligger
mellom meg og bygget, mellom meg og byggets brukere.
Samtidig er det som om nok en dimensjon – tyngdekraften – er i ferd med å dra meg inn. Kanskje er jeg i ferd
med å absorberes av bygget, slik et kunstverk kan
absorbere den konsentrerte observatør. Kanskje er jeg
bare lei av å sitte på utsiden.

Eksempel 3: Googleplex
Å benytte Googleplex som eksempel på et «livskraftig»
næringsbygg er muligens en like stor klisjé som å dra
frem Galleri Oslo som eksempel på et ikke-bærekraftig
næringsbygg. Men hvordan kan et bygg (eller kompleks –
det dreier seg tross alt om en rekke bygg, en hel næringspark, et mikrounivers) bli en klisjé på så kort tid?
Vi har et mentalt bilde av Googleplex. Det er en
myteomspunnet konstruksjon, en organisme hypet av
verdens mest effektive markedsføringsmekanisme. Det er
bærekraftig. Det er fylt av liv. Det symboliserer livskraft.
Vi trenger ikke engang å beskrive bildet. Google har
sørget for at vi har en sterk følelse av hva det dreier seg
om – en manifestasjon av vår tid og dens muligheter.
Ifølge den tyske filosofen Walter Benjamin er det
vanen som endrer vår oppfattelse av en landsby, en by,
et landskap, sikkert også et næringsbygg eller -område.
Arkitektur oppfattes gjennom bruk og vane, snarere enn
grubling. Etter hvert kan førsteinntrykket, den mystiske
auraen, ikke gjenopprettes.
For Benjamin var arkitekturen et materielt vitne, en
påminnelse om utvikling eller mangel på utvikling og
forgjengeligheten som ligger i alt «det nye» i det moderne
liv. Om Googleplex ville han kanskje nevnt at Google ikke
bare har råd til å bruke arkitekturen som et symbol på sin
overlegenhet, sin lekenhet, sin vilje til å øke livskvaliteten
i arbeidsdagen, men også at Google kanskje er nødt til å
gjøre det for å lokke til seg de smarteste, mest kreative
programmererne. Deretter ville han kanskje sveipet
innom: Arkitekturen synliggjør det forgjengelige i det
«nye» og løgnen i løftet om utvikling i konsumkulturen
gjennom en fysisk manifestering av utdaterte stiler og
funksjoner langt utover øyeblikket da de utgjorde moten.
Er det i dag mulig å forestille seg at Googleplex noensinne vil lide samme skjebne som et av General Motors
mektige industribygg i Detroit?

Drømmer i arbeid
Vi snakker allerede om livskraftige kommuner, byer,
tettsteder, lokalsamfunn. Er denne livskraften bare et
«tegn i tiden»? Har vi snakket oss tomme på bærekraft,
og introdusert livskraft som nok en merkelapp i håp om
at debatten kan bli mer spiselig? Vil et «livskraftig bygg»
bare være en manifestasjon av vår tid og våre ønsker
om å fylle våre omgivelser med mening? Nærmer vi oss
kanskje religionen og New Age-filosofien ved å pensle
samtalen om næringsbygg inn på livskraft? Hvor ender
det? Vil fremtidens eiendomsutviklere annonsere sine
prosjekter i mer livsbejaende vendinger, som for eksempel:
Sanitetsveien 1. Eiendommen er på totalt 8.600 kvm og
har moderne, miljøriktige lokaler med optimal beliggenhet i Lahaugmoen Næringspark på Skjetten. Bygget
forsterker strømmen av livskraft og løser samtidig opp
spenninger og blokkeringer (blokkeringer som hemmer
energiflyten og hindrer deg i å være i kontakt med deg
selv). Dette bygget må oppleves. Alt henger sammen!
Du kan jobbe i tråd med dine innerste ønsker, og
kjenne at du er hel og tilstede på jobben.
I jakten på utopien står dystopien og lurer i korridorene.
Men selv om tiden kanskje ikke er moden for de mest
akrobatiske tankene rundt hva våre bygg, våre omgivelser
og våre arbeidsplasser skal være, og ikke minst bety,
så bør vi strekke oss lenger enn den rene kritikk av det
eksisterende.
Hva med «smarte» bygg? Vil fremtiden komme oss i
forkjøpet og introdusere bygg med kunstig intelligens
lenge før vi kommer noen vei med «livskraftige» bygg?
Nå som datamaskiner lærer seg å lese våre følelser ved
hjelp av ansiktsskanning, så åpnes kanskje veien for
næringsbygg som legger til rette for en optimal arbeidsdag, perfekt tilpasset våre innerste følelser og drømmer,
der temperatur, lys, lyd, oppgaver, samtaler og møter,
flyter avgårde i tråd med vår lykkefølelse. Eller ender vi
da opp med «Frankenbygg»?
Begreper forblir begreper. Det er opp til oss å fylle
dem med mening. Og selv om vi har mange begreper
allerede, og bør gjøre vårt ytterste for å styre unna
begrepsforvirring, så er det viktig å diskutere hvilken
retning vi ønsker å ta. Hvilke visjoner har vi for fremtidens
næringsbygg? At de ikke skal ende på historiens søppelhaug, slik Benjamin formulerte det, er vi nok alle enige
om. Men hvor tar vi det derfra? Bærekraft. Livskraft. Et
helt annet begrep? Drømmene våre styrer og fremtiden
vil vise.
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Eiendom
Adm. direktør
Peder Chr. Løvenskiold
Forretningsutvikling
Knut Halvor Hansen
Forvaltning
Lars Ørmen
Utvikling
Fredrik Baumann
Finans
Espen Holm
Økonomi
Marianne Kvello
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Virksomheten
Anthon B Nilsen Eiendom AS er en etablert
aktør i eiendomsbransjen. Selskapets
virksomhet omfatter eiendomsforvaltning
og eiendomsutvikling med hovedvekt
på næringseiendom i Østlandsområdet.
Porteføljen spenner fra kontorlokaler i
prestisjesegmentet i Oslo sentrum, via
nybygg for lager og kontor, til utviklingsprosjekter som eksempelvis den tidligere
militærleiren på Lahaugmoen, eller de
tidligere lokalene til Hurum Fabrikker i Tofte.
Selskapet setter kundenes behov i sentrum
– og søker alltid etter løsninger som gir
kundene størst mulig verdi for sin virksomhet.
Dette gjøres ved å utvikle optimale løsninger
i skjæringspunktene mellom funksjon,
arkitektur og stedstilpasning.
I forvaltningen av vår eiendomsportefølje er
det vår filosofi at service og kvalitet vil være

avgjørende for leietakernes 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 kontoreiendommen i Rådhusgaten
27 i Oslo sentrum. Eiendommens servicesenter sørger for å gjøre hverdagen frydefull
for leietakerne og alle som har sin arbeidsplass i bygget gjennom tilbud som felles
konferansesenter, dusj/garderober, sykkelutlån, «smørebod», renseritjenester etc.
Konseptuell eiendomsutvikling er for oss
utvikling av eiendommer basert på en
helhetlig tanke mer enn spesifisering av ›
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Virksomhet
Utvikling og forvaltning av
næringseiendom
Ansvarlig selskap
Anthon B Nilsen Eiendom AS
Adm. direktør
Peder Chr. Løvenskiold
Eiendomsmasse
Ca. 90 000 kvm samt en utviklingsmasse på ca. 170 000 kvm.
Omsetning
153 mill. kr

kvadratmeter og bruksformål. For konseptuell
eiendomsutvikling ligger det en grunnidé i
bunnen – en grunnidé for hvordan et behov
best kan løses eller hvordan en bygningsmasse best kan utnyttes. Vi tenker historie,
sammenheng og kultur, like mye som
arkitektur, materialvalg og tekniske løsninger.
Miljø
Anthon B Nilsen Eiendom legger stor vekt på å
ta miljøhensyn i alle sine prosjekter. Vi er opptatt 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 ENØKanalyser og energioptimalisering både i
utvikling og drift av våre eiendommer. Det
brukes moderne løsninger for energibesparende
styring av lys, varme og ventilasjon.
Gjennom 2014 har vi i Anthon B Nilsenkvartalet arbeidet med å optimalisere
effektene av energisentralen som ble
etablert i forbindelse med rehabiliteringen
av eiendommen.
I Lahaugmoen Næringspark ble all bruk
av oljebasert brensel avviklet i 2014, og
hele næringsparken får nå varme fra et
sentralisert nærvarmeanlegg basert på
biobrensel (fra trevirke - en fornybar ressurs).
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Ved oppføringen av tre nye innkvarteringsbygg i næringsparken er miljø prioritert høyt
ved å satse på vannbåren varme, varmtvann
oppvarmet fra nærvarmeanlegget, balansert
ventilasjon og miljøvennlige og slitesterke
materialvalg. I tillegg er det investert i nye
avfallsstasjoner som legger til rette for økt
kildesortering.
Det nye lagerbygget som ble oppført
for Interfrukt, er i utgangspunktet et
energikrevende bygg – som et kjølelager. Det
er derfor lagt ekstra vekt på optimalisering
av energibruk gjennom isolasjon, ventilasjon
og ikke minst styringssystemer i bygget. Alt
varmebehov bygget har i kontorarealene,
dekkes av overskuddsvarmen fra byggets
kjøleanlegg. Vi benytter også denne
overskuddsvarmen til snøsmelteanlegg på
alle utvendige ramper inn til bygget.
Målet med alle miljørettede tiltak er å
bidra til en bærekraftig utvikling av vår
eiendomsportefølje.

2014
Eiendomsvirksomheten i Anthon B Nilsenkonsernet viste i 2014 solid drift og ledighet i
porteføljen på kun 1,1% ved utgangen av året.
Driftsinntektene for året beløp seg til
153 mill. kr, noe som var på linje med året
før. Driftsinntektene inkluderte 30 mill. kr i
bokførte gevinster på salg av eiendommer.
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) fra
eiendomsvirksomheten var på linje med
året før.
Det største enkeltstående prosjektet i 2014,
var ferdigstillelsen og overleveringen av
det nye lagerbygget til Interfrukt. Bygget
er på 20 000 kvm og ligger på området
Berghagan Nord, i Ski kommune. Bygget,
som er et avansert kjølelager, ble overlevert
på tid og har vist seg å fungere meget bra.
Eiendommen ble i 2013 solgt til Interfrukt og
et investorsyndikat.
På Lahaugmoen ble det ferdigstilt 135
nye hybler i næringsparken. Totalt består
denne nå av ca. 500 hybler som er leid ut
på gode kontrakter med ulike løpetider.
Pendlerboligkonseptet legger til rette for
at bransjer med behov for midlertidige
boliger for sine ansatte, kan tilby gode og
ryddige boforhold – i flotte omgivelser.
Konseptet omfatter tilknyttede servicetilbud
som rengjøring, bevertning etc., og som
gjør hverdagen enklere for både kort- og
langtidsboende. Produktet er attraktivt og
har truffet et solid behov i markedet, og

det er planer om ytterligere utvidelser med
opptil 300 hybler.
I Oslo ble det inngått avtale med nye
leietakere i Brenneriveien 5 etter en total
rehabilitering av bygget. Bygget inneholder
også en kafé, Brenneriet, som drives i
samarbeid med velferdsetaten i Oslo
kommune (se egen artikkel).
I Brenneriveien utvidet dessuten Anthon
B Nilsen Eiendom sine arealer i 2014 ved
kjøp av 50% eierandel i Brenneriveien 9 –
som blant annet huser kulturscenen Blå.
Dette styrker selskapets tilstedeværelse
og innflytelse i Vulkan-området, med
muligheter for en videre utvikling innenfor
eiendomsmarkedet for kunst, kultur og
kreative virksomheter.
I siste kvartal 2014 ble det dessuten sammen med OBOS Forretningsbygg inngått en
avtale om kjøp av Chr. Krohgs gt. 32, et tidligere industri- og kontorbygg på 11 000 kvm.
Denne eiendommen er overtatt i januar 2015,
og vil bli konvertert til skreddersydde undervisningslokaler for Westerdals Oslo ACT.
Med denne investeringen kompletteres den
kreative aksen som går fra det spektakulære
Westerdalsbygget nord på Vulkan-området,
via Mathallen, Dansens Hus, Hausmaniaområdet og DogA-senteret til dette nye
skolebygget lenger nede ved Akerselva.
For selskapets øvrige utviklingseiendommer
fortsatte arbeidet med tilrettelegging for
ny aktivitet, herunder reguleringsprosesser.
Dette gjelder blant annet for Øvre Vollgate 9,
der en fullstendig ombygging vil starte i
2015, og for de tidligere Hurum Fabrikker
som skal transformeres til nye næringslokaler og boliger/fritidsboliger.

Eiendom

Utleiebart areal
(ca kvm)

Lahaugmoen Næringspark, Skedsmo
Anthon B Nilsen kvartalet
Hurum Fabrikker, Tofte
Nye Broverkstedet, Vulkan, Oslo
Brenneriveien 5, Vulkan, Oslo
Brenneriveien 9, Vulkan, Oslo
Bogstadveien 54, Oslo

33 000
22 000
15 000
9 000
2 500
3 700
3 000

Totalt

88 200

Eiendom

Utviklingspotensial
(ca kvm)

Lahaugmoen Næringspark, Skedsmo
Hurum Fabrikker, Tofte
Berghagan Nord

75 000
80 000
16 000

Totalt

171 000

Driftsinntekter
160 mill
120 mill

80 mill

40 mill

Utsikter
Markedet for næringseiendom forventes å
bli noe svakere i 2015 enn i 2014, og det
forventes fortsatt en skarp konkurranse om
de mest attraktive utviklingsprosjektene.
Anthon B Nilsen Eiendom har ved inngangen
til inneværende år en differensiert portefølje
av eiendommer med solide leietakere i ulike
bransjer. Ledigheten i porteføljen er ca. 1%.
Dette gir en soliditet som betraktes som et
godt konkurransefortrinn når det kommer
til finansiering av utviklingsprosjekter.
Utviklingsporteføljen på ca. 170 000 kvm og
potensialet som ligger i utvikling av kjerneporteføljen, gir godt rom for nye prosjekter.

´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10

´11

´12
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´14
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Antall kvadratmeter som leies ut

88 200
Antall kvadratmeter med utviklingspotensiale

171 000
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* Målestokk - 1:1260 kvm
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Brenneriet
Rehabiliteringen av Brenneriveien 5 er et godt
eksempel på konseptuell eiendomsutvikling. Målet
var å skape nye og revitaliserte lokaler som ville
være attraktive for leietakere som både kunne styrke
og dra nytte av det kreative og alternative miljøet
som er skapt i Hausmania-området.
I arbeidet med planene for rehabiliteringen
ble det diskutert om det kunne bli plass til
en kiosk eller kafé i bygget. Det ble det, og
prosjektledelsen tok kontakt med Velferdsetaten i Oslo kommune for å diskutere
mulighetene for å skape et litt alternativt
bevertningssted. I januar 2014 åpnet
Brenneriet i første etasje i Brenneriveien 5.
Brenneriet drives i et samarbeid mellom
Anthon B Nilsen Eiendom, Velferdsetaten
og Ullevålsveien 34 – en bolig for folk med
ulike former for utviklingshemninger. Det
er beboerne i Ullevålsveien som bemanner
«kafékiosken» Brenneriet og prosjektet har
vist seg å være en umiddelbar suksess både
for de som deltar i driften og for miljøet i
området. Medarbeiderne i kaféen har både
fått barista-opplæring og trening i å lage et
godt utvalg av sandwich-varianter og andre
bakervarer – og trivselen på arbeidsplassen
er formidabel både blant medarbeiderne
og kundene.
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Da Brenneriet åpnet, var målsettingen å
selge mat og drikke for 2 000 kroner om
dagen. På slutten av året lå omsetningen på
6 000 kroner dagen – og den øker jevnt og
trutt og kaféen trenger stadig mer arbeidskraft! Med en omsetning på mer enn tre
ganger budsjett, betegner vi Brenneriet som
et meget vellykket prosjekt – et prosjekt
som gagner alle; både brukere, de ansatte
og samfunnet. En vinner på alle plan – ikke
minst takket være kreativiteten og innsatsen
til ledelsen i Ullevålsveien 34.
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(Om)Veien til
en livskraftig
utdannelse
En tekst av skribent Trond Tjelta
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En kort guide til en glemt studieteknikk
En eller annen gang mellom 384 og 322 f.Kr., nevnte
Aristoteles at røttene til utdanning er bitre, men at frukten
er søt. Mang en elev, student og arbeidstaker har følt
sannheten i dette utsagnet på kroppen siden den gang.
Men sannheter bør utfordres. Det burde jo strengt tatt
være lystbetont å lære. Samtidig er det ofte slik at det du
kjemper for, smaker bedre enn det som kommer gratis. Så
hva skal en stakkars student, lærer eller rektor gjøre?
Rundt 1440 begynte det å dukke opp tegninger av mennesker som satt ved pulter og skrev. Om arbeidsformen
ikke var helt ny, så viste det en formidabel endring i det
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tenkende og skrivende menneskets arbeidsform. Tidligere
var det vanlig å gå eller stå. Aristoteles og hans elever
gikk mye. Munker i tidlig middelalder stod og skrev eller
gikk og tenkte. Den lave pulten, designet for å kunne
sitte og utføre sitt arbeid i ro og mak, forandret alt. Noen
få år senere trykket Gutenberg den første bibelen og
revolusjonerte spredningen av informasjon. I århundrene
som fulgte har utdanningsinstitusjoner omfavnet disse to
oppfinnelser: pulter & bøker. Selv etter datamaskinens
inntog på skoler og universiteter mot slutten av 80-tallet,
og internetts herjinger fra midten av 1990-tallet, har
pulter & bøker beholdt en solid posisjon innen utdanning.›
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Med veksten av kreative utdannelser, kreative bygg og
kreative rom for utfoldelse utover på 2000-tallet, ble
pulten utfordret av blant annet sofaer. Stadig lettere
laptoper med trådløs internettilkobling gjorde det mulig
å ligge henslengt og samtidig utføre krevende oppgaver.
Mulighetene virket endeløse, ikke bare med tanke på
arbeidspositur, men også i forhold til effektivitet. Selv
den daglige eller ukentlige turen til biblioteket var ikke
lenger nødvendig. Imidlertid har ikke overgangen fra
pulter & bøker til sofaer & laptop brakt oss nærmere
det som ifølge mange filosofer er nøkkelen til kunnskap,
erkjennelse og de gode ideer.
«Vår natur ligger i bevegelse; fullstendig ro er døden,»
skrev Blaise Pascal på 1600-tallet. Nietzsche så den
samme verdien i bevegelse da han i Ecce Homo skrev:
«Sitt så lite som mulig; ikke tro på en idé som ikke ble
unnfanget under åpen himmel og i fri bevegelse – der
også musklene slår seg løs.»

Også Skandinavias store filosof, Søren Kierkegaard,
så verdien i å ta seg en tur ut: «Fremfor alt, tap ikke
lysten på å gå. Hver dag går jeg meg inn i en tilstand av
velvære, og går bort fra enhver sykdom; jeg har gått til
mine beste tanker, og jeg kjenner ingen tanker som er så
tyngende at man ikke kan gå fra dem.»
En rekke andre tenkere har også promotert det å gå som
en essensiell del av sitt virke. Men, istedenfor å sitere
flere her, skal vi heller slå et slag for den daglige spasertur som en del av studieløpet, der inntrykk og tanker får
flyte fritt (eller mer strukturert, hvis en deadline nærmer
seg). Fri fra pulten & boken, eller sofaen & laptopen,
overlatt til sitt eget tempo og egne tanker, kan turens
frukter vise seg å overgå alle forventninger. Og skulle
den gode idé la vente på seg, så er det alltids en tur i
morgen. Imens kan den friske luften, de ferske inntrykkene og den tilfredse kroppen, tilføre utdanningens røtter
en viss sødme. Hvem vet, kanskje det i fremtiden vil
være mulig å rangere en utdanningsinstitusjon utifra hvor
mange av studentene som vandrer rundt i nærmiljøet? ›
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Hva er det som går og går …
Skulle det å gå bli en indikator for hvor god en utdanningsinstitusjon er, så ville muligens Universitetet i
Heidelberg toppet listen i dag. Med sin velkjente Philosophenweg, der Hegel visstnok gikk sine daglige turer, har
studentene i denne universitetsbyen en gyllen anledning
til å gå og tenke. Hvorvidt de benytter seg av muligheten
er en annen sak. Og her på berget har vi uansett helt
andre ting å tenke på enn hvordan vi skal motivere flere
til å presse seg igjennom lange akademiske utdanninger.
For selv om det å gå kan være en fin måte å fylle kropp
og sjel med ny energi og nye visjoner, så kan et land fylt
med vandrende teoretikere like gjerne være en indikator
på et godt samfunn som et samfunn på feil vei.
Det store spørsmålet er hvorvidt vi har gått for langt
– ikke bare i jakten på høyere status, men også i nedvurderingen av praktiske utdanninger. Den mye omtalte
mastersyken har nemlig ikke bare skapt en overflod av
overkvalifiserte teoretikere, med skyhøye ambisjoner på
egne vegne og minimale muligheter for å innfri disse.
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Den har også bidratt til en krise innen yrkesfagene. Ifølge
SSB trenger vi rundt to millioner profesjons- og yrkesutdannede i arbeidsmarkedet i 2030. Foreløpig ser det ikke
ut til at vi vil klare å dekke dette behovet. For hva er det
som går og går, jo det er tusenvis av norske studenter
som går fra bachelorgrad til mastergrad til doktorgrad
uten å finne relevant jobb på veien, og uten å bygge den
praktiske efaringen som vil bli etterspurt i fremtiden.
Også her hadde Aristoteles en innsikt vi kunne hatt godt
av å hente opp igjen i dag. Av de tre intellektuelle dydene,
satte han den praktiske kunnskapen høyest. Mange unge
i dag vegrer seg imidlertid for å ta en praktisk utdanning,
ikke bare fordi det ikke gir status, men også fordi de
er redde for å ikke kunne realisere seg selv. De velger
å ignorere at det å gå igjennom år etter år med høyere
utdanning uten å ende opp i en tilfredsstillende jobb,
fører til alt annet enn det man kan kalle selvrealisering. I
denne situasjonen er ikke bare utdanningens røtter bitre,
men også dens frukter. ›
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Hvis utdanningens frukter skal være søte, så bør den
tilfredsstille et enkelt kriterie: den bør gi deg en relevant
jobb. Skal vi så begynne å snakke om en livskraftig
utdanning, så kan vi legge til at den bør gi deg et godt
liv med en jobb som er relevant, både for deg selv og
samfunnet. Men i et samfunn hvor statusjaget veier så
tungt, kan det være vanskelig å se nytteverdien av å
utdanne seg til et yrke som ikke bæres frem i media som
selvrealiseringens vugge.
Vi bør uansett slutte å snakke om statusjag, og heller
diskutere statusangst. For det er denne som sannsynligvis
veier tyngst når vi staker ut vår sti. Statusangst er blitt
vårt kompass i en stadig mer uoversiktelig verden. Og
denne angsten er helt naturlig. Vår utdannelse og vårt
yrke er hovedindikatoren for hvorvidt vi respekteres av
omgivelsene. Det første spørsmålet du som regel møter
blant nye mennesker er: Hva driver du med? Og vårt ønske
om å svare tilfredsstillende på dette – vårt grunnleggende
behov for å bli elsket av våre medmennesker, vår higen
etter oppmerksomhet, anerkjennelse, og vår angst for
fordømmelse – gjør oss blinde for de praktiske realitetene
rundt oss. Statusangst leder oss inn i statusfellen, som
sikkert kunne blitt en populær tv-oppfølger til Luksusfellen.
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For de fleste hjelper det ikke å vandre avgårde på lykke
og fromme i jakten på den livskraftige utdanningen, den
relevante jobben, det gode livet, den meningsfulle hverdagen. Vi velger en vei, men må samtidig være villige til
å stoppe opp, tenke oss om, kanskje snu og ta en annen
vei hvis målet ikke er i sikte. Det finnes nemlig flere veier
til å lykkes i livet. For der ingen har vondt av en omvei,
kan det smerte mange å vandre hvileløst rundt i voksen
alder, proppfulle av kunnskap de ikke får dratt nytte
av. Da blir det med drømmen, som gartneren og dikterhøvdingen Olav H. Hauge har beskrevet best av oss alle:

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje –
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa –
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.
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Virksomheten
Anthon B Nilsen Utdanning AS driver 12
utdanningsinstitusjoner innenfor områdene
fagskoler, høyskoler, voksenopplæring og
arbeidsmarkedstrening.

Fakta ABN Utdanning

Institusjonene tilbyr masterprogrammer,
bachelorprogrammer og fagskoleutdanninger
innen en rekke fagområder. I tillegg tilbys et
omfattende kursprogram for privatmarkedet
og bedriftsmarkedet. Totalt sett har virksomheten nærmere 40 000 studenter og/eller
kursdeltakere på heltids- eller deltidsstudier.
Videre gjennomfører mer enn 200 000 ansatte
i bedrifter over hele verden nettbaserte kurs
basert på såkalt «nanolæring» – eller læring
basert på stort antall korte moduler – i regi av
Junglemap. Med virksomhet i både Norge og
Sverige, er Anthon B Nilsen Utdanning en av
de største private leverandørene av utdanning i Skandinavia.

Ansvarlig selskap
Anthon B Nilsen Utdanning AS

Skolene i Anthon B Nilsen Utdanning legger
alle vekt på å tilby karriereorientert utdanning
som gjør studentene i stand til å konkurrere
med suksess i dagens arbeidsmarked, eller til
å kvalifisere seg til videre utdanning.

2014
Utviklingen i 2014 bar preg av et strategisk
skifte mot ytterligere konsolidering og en
økende grad av samarbeid mellom de enkelte
skolene. Driftsinntektene i 2014 beløp seg
til 987 mill. kr, en økning på knappe 3% fra
2013. Driftsresultatet før avskrivning (EBITDA)
i 2014 var på linje med foregående år.
Det største enkeltstående utviklingsprosjektet
i 2014 var etablering av Westerdals Høyskole
– Oslo School of Arts, Communication and
Technology. Etableringen skjedde gjennom
en sammenslåing av Westerdals School of
Communication, Nordisk Institutt for Scene
og Studio (NISS) og Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) og var et
framtidsrettet svar på hvordan teknologi,
pedagogikk og kreative fag smelter sammen.
Av tre ulike enheter er det skapt én dynamisk
og pulserende institusjon med én ledelse
og fem fakulteter – Film/TV/Spill, Kunstfag,
Kommunikasjon, Teknologi og Ledelse. De
fem fakultetene vil i løpet av 2016 bli samlokalisert på to «campus», nemlig Vulkan – i
nord-enden av den kreative Hausmanns-aksen
i Oslo – og Chr. Krohgs gt. 32 som ligger i
syd-enden av den samme aksen. Chr. Krohgs
gt. 32 er et tidligere industri- og kontorbygg
på 11 000 kvm som i løpet av 2015/2016 vil
bli konvertert til skreddersydde undervisningslokaler for kreative fag.

Virksomhet
Utvikling og drift av private skoler og
andre utdanningsinstitusjoner

Adm. direktør
Nicolai H. Løvenskiold
Omsetning
987 mill. kr

Et annet betydelig prosjekt i 2014 var
sammenslåingen av fire skoler under Treiderparaplyen – nemlig Treider Fagskoler, Bilder
Nordic School of Photography, School of
Fashion Industry og Idéfagskolen – til ett
selskap med felles ledelse og alle samlet
i ett bygg. I tillegg ble Otto Treider Private
Gymnas solgt ved inngangen til 2015. Dette
salget betyr sluttføringen av selskapets
strategi om å trekke seg ut av videregående
utdanning, og rendyrke virksomheten med
satsing på utdanning etter videregående nivå
(fagskoler og høyskoler), voksenopplæring
og arbeidsmarkedsrettede kurs.
Berghs ble igjen kåret til verdens beste
reklameskole i konkurransen Cannes Future
Lions og lanserte en rendyrket internasjonal
satsing gjennom Berghs International, rettet
mot kurs- og bedriftsmarkedet.
I den svenske virksomheten for øvrig fortsatte MedLearn sin gode utvikling. I tillegg til
videreutvikling av tilbudet av grunnutdannelse,
yrkesutdannelse og videreutdannelse for
helsesektoren i Sverige, startet MedLearn et
samarbeid med Cuben Utbildning AB. Målet
er å etablere et nytt selskap som skal lansere
nye tilbud i det såkalte Sfi-markedet, dvs.
svensk for innvandrere. Mange innvandrere
søker en grunnutdannelse innen helsefag og
et samarbeid mellom MedLearn og Cuben
Utbildning vil skape en rekke nye muligheter
for denne gruppen.
I april 2014 overtok Nicolai H. Løvenskiold
som adm. dir. i Anthon B Nilsen Utdanning
AS. Det ble gjennom året jobbet med å
videreutvikle en tydelig konsernstrategi for
virksomheten, og det ble etablert en ny
konsernledelse. Dette har gitt et godt fundament for å fortsette satsingen på å styrke
pedagogisk kvalitet på tvers av fagområdene,
samt å arbeide målrettet med forretnings- og
ledelsesutvikling i et bredere perspektiv. ›
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Utsikter
Markedet for privat utdanning (etter videregående nivå) forventes å forbli stabilt
de neste årene. Etter en periode med
konsolidering ventes en ny vekst i omsetning
i Anthon B Nilsen Utdanning i 2015/2016.

Driftsinntekter
1000 mill

Den strategiske satsingen på kvalitetsheving
og utvikling av pedagogikk på tvers av
skolene, vil fortsette.
I motsetning til høyskole- og fagskolesektoren
som ansees som lite konjunkturfølsomme, vil
virksomheter som Reaktorskolen og MedLearn
være noe mer følsomme for konjunktursvingninger. Det er imidlertid rom for videre
ekspansjon for disse enhetene ved å utvide
sine virksomheter til nye områder både faglig
og geografisk.
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Varemerkene i Anthon B Nilsen Utdanning
Høyskoler

Westerdals Oslo ACT (Westerdals
Høyskole – Oslo School of Arts,
Communication and Technology AS)
En høyskole for kreative fag med følgende
fakultet:
• Film/TV/Spill
• Kunstfag
• Kommunikasjon
• Teknologi
• Ledelse
Ca. 1 600 heltids- og deltidsstudenter
(Westerdals Oslo ACT består av de tidligere
skolene Westerdals, NISS og NITH som ble
fusjonert i 2014.)
Bjørknes Privatskole
Tilbyr privatistundervisning innenfor studieretninger for allmenne, økonomiske og
administrative fag til elever som trenger
studiekompetanse eller ønsker å forbedre
seg i ulike fag.

Fagskoler

Treider Fagskoler
En moderne fagskole med studietilbud
innen reiseliv, regnskap, administrasjon og
salg/service.
Treider Jus
Tilbyr privatistundervisning i 1. avdeling av
jusstudiet ved Universitetet i Oslo.
School of Fashion Industry (SoFI)
Fagskolegodkjent utdanning for
motekonsulenter og moteindustrien.

Nettstudier

Berghs School of Communication
Ledende svensk høyskole for kreative fag som
• Art director og grafisk design
• Tekstforfatter og scriptforfatter
• Prosjektleder og produksjonsleder
• Markedskommunikasjon og PR
Egen enhet for internasjonalt rettede
studietilbud. Ca. 3 500 heltids- og
deltidsstudenter.
Bjørknes Høyskole
Internasjonalt rettede programmer på høyskole- og universitetsnivå innenfor medisin
og ernæring, fysioterapi og kiropraktikk,
media, psykologi og freds- og konfliktstudier.
Disse programmene tilbys i form av egne
høyskolestudier eller i tett samarbeid med
utenlandske læresteder. Bjørknes har rundt
3 250 heltids- og deltidsstudenter.

Idefagskolen
Kreativ fagskole med kompetanse på de
fleste medieområdene.
Bilder Nordic School of Photography
Utdanning og kursvirksomhet av ulik
varighet innen fotografering og annen
visuell kommunikasjon. Ca. 250 heltids- og
deltidsstudenter.
MedLearn
Leverer grunnutdannelse, yrkesutdannelse og
videreutdannelse for helsesektoren i Sverige.
Ca. 4 000 studenter på kurs årlig.

NKI
Nordens største leverandør av nettbasert
undervisning med om lag 20 000 studenter.
Junglemap
Læringsplattform for nettbasert opplæring
basert på kurs som består av en systematisk
rekke av små moduler.

Arbeidsmarkedskurs

Reaktorskolen
Ledende leverandør av yrkesrettede voksenopplæringstjenester. Virksomheten har
kontorer over hele landet.
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Antall heltidsstudenter

11 400
Antall deltidsstudenter

24 400
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* Målestokk - 1:200 studenter
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Anthons dager 2014
Strategien bak suksessen med Anthon B Nilsens
satsing i utdanningsmarkedet, har vært oppkjøp
av sterke merkevarer og en utvikling av disse
merkevarene gjennom deres egen kraft og sentral
støtte på områder som ledelse og strategi.
Etter 10 år med kraftig vekst langs disse
linjene lanserte ledelsen i 2014 en ny strategi
for den videre utvikling av Anthon B Nilsen
Utdanning. I den nye strategien vil det satses
langt mer enn tidligere på felles konserninitiativ, konsernprosjekter og -løsninger.
For å lansere denne strategien ble de første
«Anthons dager» gjennomført i oktober 2014.
Målet var å gjøre nøkkelpersoner fra de
enkelte virksomhetene kjent med hverandre,
øke kunnskapen om hvilke store ressurser
som finnes i fellesskapet og gjennom felles
diskusjoner identifisere områder for
felles satsing.
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Anthons dager 2014 ble arrangert som en
to-dagers samling på Oscarsborg festning
i Oslofjorden. Den historiske rammen på
Oscarsborg, som ble ferdigstilt i 1855, føltes
passende for en virksomhet som bygger på
arven etter Anthon Bernhard Elias Nilsen
– som ble født i Svelvik samme år som
festningen sto ferdig.
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Styret

Styret i Anthon B Nilsen AS
og Anthon B Nilsen Eiendom AS
Torstein Hokholt

Einar Grette

Medlem av styret siden 2013 og styreleder fra
2014. Statsautorisert revisor. Variert yrkeserfaring fra Ernst & Young, med ulike oppgaver
i inn- og utland. Bred ledererfaring, hvorav
20 år som adm. direktør og Nordisk leder fra
2005 frem til 2012. Er i dag engasjert i egen
virksomhet innenfor eiendom og finans.

Medlem av styret siden 2012. Advokat og
partner i advokatfirmaet Thommessen. Bred
erfaring med finansiering, herunder omfattende eiendoms- og selskapsoverdragelser,
inkludert rådgivning overfor ledelse, styret,
tilrettelegger eller finansieringskilder.

Alexandra Morris

Arne Baumann

Medlem av styret siden 2013. Har økonomiutdannelse fra University of St. Gallen,
Sveits og Norges Handelshøyskole. Har
omfattende arbeidserfaring innenfor finans,
og jobber i dag som Senior Portfolio
Manager i ODIN Fund Management.

Medlem av styret siden 2013. Er utdannet
Siviløkonom fra BI og har en MBA fra
University of Wisconsin, USA. Har lang
ledererfaring innen eiendomsutvikling,
industriproduksjon, økonomi og finans.
Jobber i dag som Konserndirektør Næringseiendom i OBOS, og er adm.
direktør i OBOS Forretningsbygg AS.

Gunnar Grette
Medlem av styret siden 2000. H.r.advokat og
tidligere mangeårig partner i Advokatfirmaet
Grette. Har bred erfaring fra styrearbeid, bla.
som styreleder i Frank Mohn AS, styremedlem og leder av bedriftsforsamlingen i
ABB AS, styreleder i Engelschiøn Marwell
Hauge AS, styremedlem i Peterson AS og
Løvenskiold Vækerø AS. Er styreleder i Reidar
og Gunnar Holsts Legat.
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Styret i Anthon B Nilsen Utdanning AS
Lars Buer

Øivind Brath Ingerø

Medlem av styret i Anthon B Nilsen AS
fra 2000 og styreleder i Anthon B Nilsen
Utdanning AS fra mai 2014. Har i mange
år arbeidet med utdanning, bl.a. som
rådgiver for regjeringen og leder av det
regjeringsoppnevnte Buer-utvalget på 90
tallet. Rådgiver i LO og senere for ledelsen
og styret i Volvo AB fra 1983 til 1995.
Styreerfaring bl.a. fra BI, NCC Norge, DnB,
A- Pressen og styreleder i OBOS.

Utdannet MBA fra USA. Omfattende erfaring
fra finansanalyse og forretningsutvikling,
bl.a. som partner i Reiten & Co AS, adm.
direktør i Fokus Forvaltning AS og Delphi
Aktiv Forvaltning AS. Ansatt i Anthon B
Nilsen AS fra 2002 som finansdirektør og
ansvarlig for finansielle investeringer.

Sigrun Elisabeth Vågeng

Marit Reutz

Medlem av styret fra 2013. Cand.mag fra
Universitetet i Oslo, Executive Master i
Strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole. Bred erfaring fra utdanningsspørsmål,
bl.a. som direktør for arbeidslivspolitikk i
NHO og adm. dir. i kommuneorganisasjonen
KS. Direktør og daglig leder i SIFO – Statens
institutt for forbruksforskning fra 2014.
Omfattende styreerfaring.

Medlem av styret fra 2004. Siviløkonom.
Bred erfaring fra lederstillinger og styreverv
i ulike bransjer og offentlig virksomhet, for
tiden styremedlem i DIPS AS, Lærdal Medical
og Det norske teater. Styreleder i Norsk
Filminstitutt, OCA (Office for Contemporary
Art) og Kulturnæringsstiftelsen Sparebanken
NordNorge.

Peder Chr. Løvenskiold
Utdannet økonom fra USA. Erfaring fra
stillinger i Kredittkassen og Morgan
Stanley før han ble styresekretær og senere
finansdirektør i Norske Skog ASA. Adm.
direktør i Anthon B Nilsen AS fra 2000 og i
Anthon B Nilsen Eiendom AS fra 2010.
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Årsberetning
& regnskap
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Årsberetning for Anthon B Nilsen AS 2014

VIRKSOMHET
Anthon B Nilsen AS er et selskap med en 135 år lang
historie. I dag er selskapet engasjert i utdanningsvirksomhet, utvikling og forvaltning av eiendom samt handel
med returpapir og bygningsmaterialer. Selskapet har
hovedkontor i Oslo. Utdanning driver i det alt vesentlige
sin virksomhet i Norge og Sverige. Eiendomsvirksomheten
drives i Norge. Handelsvirksomheten er en internasjonal
virksomhet, og dette forretningsområdet drives fra Paris,
Abu Dhabi, Dubai, Munchen og Hurum i Norge.

tap ved eiendomssalg. Til sammenligning utgjorde netto
finans 3 mill. kr i 2013. Resultat før skatt ble 3,6 mill. kr,
sammenlignet med 17,4 mill. kr i 2013.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde
av konsernets resultat, balanse og finansielle stilling.
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt
drift, og styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er
til stede, jfr. regnskapslovens § 3-3.

FORRETNINGSOMRÅDENE
REDEGJØRELSE FOR REGNSKAPET
Anthon B Nilsen-konsernets driftsinntekter ble tilnærmet
på samme nivå i 2014 som året før, noe som gjenspeiler
den konsolideringsfase selskapet er inne i.
Samlede driftsinntekter ble 1 189 mill. kr i 2014, mot
1 161 mill. kr i 2013.
Både utdanning- og eiendomsvirksomheten leverte gode
resultater i 2014, men noe svakere enn året før.
Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
utgjorde 195 mill. kr, mot 204 mill. kr i 2013.
Driftsresultatet (EBIT) ble 107 mill. kr i 2014 mot
122 mill. kr i 2013.
Netto finansposter var minus 65 mill. kr, sammenlignet
med minus 55 mill. kr i 2013.
Konsernets resultat før skatt var 42 mill. kr, sammenlignet
med 67 mill. kr for 2013.
Konsernets totalbalanse var 1 666 mill. kr pr. 31. desember 2014, mot 1 915 mill. kr året før. Egenkapitalen var
på 359 mill. kr, som gir en egenkapitalandel (basert på
bokførte verdier) på 22%. Den verdijusterte egenkapitalandel er betydelig høyere. Netto rentebærende gjeld var
859 mill. kr mot 1 155 mill. kr året før.
Morselskapet Anthon B Nilsen AS (ABN) hadde i 2014 en
omsetning på 44 mill. kr, sammenlignet med 43 mill. kr
året før. Driftsresultatet (EBIT) ble 16 mill. kr, sammenlignet med 15 mill. kr i 2013. Netto finansposter utgjorde
totalt minus 12 mill. kr i 2014, etter en nedskrivning av
finansielle anleggsmidler med 30 mill. kr. Dette omfatter
nedskriving av datterselskaper hovedsakelig som følge av
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Utdanning
Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABN Utdanning) er en av
Skandinavias større aktører innen fagskoler, høyskoler,
voksenopplæring og kursvirksomhet. Gjennom sine utdanningsinstitusjoner tilbyr virksomheten fagskolediplomer,
bachelor programmer og master programmer innenfor
kreative, administrative og tekniske fag, samt helsefag. I
tillegg tilbys en rekke kurs av kortere og lengre varighet
innen ovennevnte områder. De fleste av virksomhetene
i ABN Utdanning retter seg mot det norske og svenske
markedet.
Utdanningsvirksomheten viste en omsetningsvekst på 27
mill. kr i 2014 og endte på 987 mill. kr, mot 960 mill. kr i
2013. Virksomheten leverte et godt resultat i 2014.
Etter mange år med sterk vekst har 2014 vært preget
av fortsatt konsolidering og styrking av de eksisterende
skolene. Det ble i første halvår etablert en ny konsernledelse, med sikte på å styrke samhandling og utvikling
av institusjonene på tvers av fagområder.
Innen Høyskolesegmentet er de tre største høyskolene;
Westerdals School of Communication, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) og Nordisk Institutt
for Scene og Studio (NISS) fusjonert og samlet i den nye
høyskolen; Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts,
Communication and Technology. Dette er en målrettet
satsning for å oppnå en kryssfertilisering mellom fagområdene Kunst, Kommunikasjon og Teknologi – i nasjonal
og internasjonal sammenheng en unik kombinasjon.
Innen Fagskoleområdet er flere skoler; Bilder Nordic
School of Photography, School of Fashion Industry (SoFI),
og Idefagskolen samlet under Treider. Bjørknes Privatskole og Bjørknes Høyskole utvikler seg positivt. Berghs
School of Communication (Sverige) ble på nytt kåret til
verdens beste kommunikasjonsskole, og vårt siste erverv

i Sverige, MedLearn viser meget sterk vekst. Reaktorskolen og NKI viser også en god utvikling. I januar 2015 ble
vår eneste skole innen videregående skole segmentet,
Otto Treider Private Gymnas solgt. Dette fordi det ligger
utenfor konsernets strategiske satsningsområde.
Eiendom
Anthon B Nilsen Eiendom AS er en etablert aktør i
eiendomsbransjen. Selskapets virksomhet omfatter eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling, med hovedvekt på
næringseiendom i Østlandsområdet. Utviklingsprosjektene
spenner fra transformasjon av eiendommer fra opprinnelig
til ny bruk, til nybygg innen blant annet lager/kombinasjonsbygg, skolebygg og andre typer næringsbygg. Det
settes høy fokus på miljø, konseptutvikling og arkitektur
for å skape god by- og stedsutvikling.
Samlet areal av heleide og deleide bygg utgjør ved utgangen av 2014 ca. 88 200 m², og virksomheten har i tillegg
ca. 171 000 m² i utbyggbare arealer i prosjekter som er
ferdig regulert.
ABN Eiendom hadde (inkludert konsernets samlede
eiendomsmasse) i 2014 en omsetning på 154 mill. kr
sammenlignet med 152 mill. kr i 2013. Virksomheten
leverte et tilfredsstillende resultat i 2014.
De utleide arealene er fordelt på ulike type eiendommer
som kontor, lager-/ kombinasjonsbygg, innkvartering
etc., og har et bredt mangfold av leietakere. Mange av
eksisterende kontrakter er fornyet i 2014, og ledigheten i
porteføljen er under 1%.
Utviklingsavdelingen har jobbet med flere prosjekter
gjennom 2014, hvorav det største har vært ferdigstillelsen
av et stort kjølelager (20.000 m2) på Berghagan i Ski
kommune, som er leiet ut på en langsiktig kontrakt til
Interfrukt SA. Bygget ble overlevert i mai 2014.
I Lahaugmoen Næringspark er det oppført tre nye
innkvarteringsbygg med samlet 145 hybler – og dette
innebærer at det nå er en kapasitet på totalt 440 hybler
på eiendommen. Ett av lagerbyggene i næringsparken
ble solgt i 2014.
Kontoreiendommen Brenneriveien 5 er rehabilitert og
konseptuelt rettet mot kreative yrker. Eiendommen er
fullt utleid. Nabobygget, Brenneriveien 9 (også kalt Blå
bygget) ble ervervet sammen med Konsertforeningen Blå.
Christian Krohgsgate 32, et større kontorbygg på
11 000 kvm ble ervervet sammen med OBOS Forretningsbygg. Bygget vil bli konvertert til et skolebygg for deler
av Westerdals og skal ferdigstilles til skolestart 2016.
Hans Møller Gasmannsvei 9, et større kombinasjonsbygg,
ble solgt i slutten av året.
Det ble i desember 2014 inngått avtale om salg av en
tomt med overlevering i 2015. Det ble videre forhandlet
om salg av Sandvik bygget (et kombinasjonsbygg i

Lahaugmoen Næringspark), og dette salget er også
gjennomført i 2015.
Handel
Konsernets virksomhet innen handel omfatter en 49%
eierandel i Anthon B Nilsen S.A.S, et fransk selskap
som driver handel med returpapir og returplast, samt det
heleide selskapet Anthon B Nilsen Scandinavia AS, som
driver handel med byggevarer.
Anthon B Nilsen S.A.S. hadde i 2014 en omsetning på
386 mill. kr.
Anthon B Nilsen Scandinavias virksomhet omfatter kjøp
av byggevarer fra europeiske produsenter og salg til
Midt-Østen, Afrika og Fjerne Østen. Selskapet har hatt
en stabil utvikling og økt aktivitet i 2014. Omsetningen
utgjorde 49 mill. kr.

FINANSIELL RISIKO
Konsernets likviditetsbeholdning var 144 mill. kr pr. 31.
desember 2014. I tillegg tilkommer trekkfasiliteter på
70 mill. kr, som gir en samlet likviditetsreserve på
214 mill. kr. Konsernets likviditetsplasseringer har lav
risiko gjennom plasseringer i bank.
Konsernet er utsatt for valutarisiko innen forretningsområdet Handel. Denne risiko reduseres løpende gjennom
kjøp av sikringsinstrumenter.
Konsernet er eksponert for svingninger i rentemarkedet,
og benytter rentesikrings-instrumenter for å redusere
denne risikoen. Ved utgangen av 2014 er cirka 36% av
konsernets langsiktige gjeld rentesikret, med gjennomsnittlig rentebindingstid på cirka 4,2 år. Konsernet har
plassert sine låneengasjementer hos flere banker.
Kredittrisikoen er for eiendomsvirksomheten knyttet til
leietakernes evne til å betale sine forpliktelser. Det er
selskapets oppfatning at leiekontraktsmassen er solid.
Utdanningsvirksomheten har løpende noe tap på krav
knyttet til studieinntekter, men er ut fra fordringsmassens
sammensetning lite sårbar for vesentlige tap på enkeltfordringer. Handelsvirksomheten reduserer sin kredittrisiko ved bruk av remburs og gjennom kredittforsikring.
Markedsmessig er konsernets virksomheter ulikt
eksponert mot nasjonale og internasjonale konjunktursvingninger. Utdanningsvirksomheten 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. ›
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PERSONAL, ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING

DISPONERING AV RESULTAT

Konsernets virksomhet er basert på klart definerte
kjerneverdier, som danner grunnlag for utvikling av
positive holdninger og godt arbeidsmiljø. Det er en
bevisst holdning til HMS i konsernet og dette følges opp
gjennom de ulike virksomhetene.

Morselskapets årsresultat etter skatt på kr 1 977 136
foreslås disponert som følger:

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2014 var 734 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
kvinner og menn ved ansettelser og ved valg av styremedlemmer. Morselskapets styre består pr. i dag av
1 kvinne og 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, innsats som er i fokus, uavhengig av kjønn, etnisitet,
nasjonal opprinnelse, religion eller livssyn. Det er
selskapets målsetting å være en arbeidsplass der det
råder likestilling mellom kvinner og menn.

MILJØ
Konsernet er opptatt av miljø og miljøvennlige tiltak.
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-analyser og energioptimalisering
er høyt prioritert – både hva gjelder valg av oppvarmingskilder og teknologi for energibesparende styring av lys,
varme og ventilasjon.
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.
Eiendomsvirksomheten har mottatt støtte fra Enova SF
til flere av prosjektene, under en rammeavtale som har til
hensikt å redusere energibehovet og konvertere oppvarmingsbehov til fornybare energikilder i nye bygg og ved
rehabilitering.
Selskapet er medlem i Grønn Byggallianse og Norwegian
Green Building Council og er engasjert i bransjens utvikling
innen miljø.
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Avsatt til utbytte
Overført annen egenkapital
Sum 

kr 14 000 000
- kr 12 022 864
kr 1 977 136

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.
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 med høy kvalitet vil vokse
som et supplement til utdanning i offentlig regi i Norge
og Sverige.
Innen forretningsområdet Eiendom forventes en høy
aktivitet med oppstart på tre større byggeprosjekter.
Det er meget lav ledighet i porteføljen og få kontrakter
utløper kommende år. Eiendomsmarkedet har vært
relativt stabilt de siste årene, men vi forventer nå
en forsiktig tilbakegang som følge av en avtagende
økonomisk utvikling i Norge.

Oslo, 27. april 2015
Anthon B Nilsen AS

Torstein Hokholt
Styreleder

Einar Grette
Styremedlem

Alexandra Morris
Styremedlem

Arne Baumann
Styremedlem

Gunnar Grette
Styremedlem

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør
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Resultatregnskap

ANTHON B NILSEN AS

Morselskap

Konsern
Note

2013

2014
41 660
40 885 666
0
3 555 778

0
38 223 966
0
5 066 821

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

44 483 104

43 290 787

Sum driftsinntekter

31 598
12 831 701
10 441 645
0
0
5 516 868

0
12 895 620
9 385 501
0
0
6 528 176

Innkjøpte varer og tjenester
Personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger
Tap ved salg av datterselskap
Andre driftskostnader

28 821 812

28 809 297

15 661 292

14 481 490

3,12,14

Driftsresultat

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

14 483 044
11 162 234
(22 759 199)

(12 081 379)

2 886 079

Netto finansposter

3 579 913

17 367 569

Ordinært resultat før skattekostnad

(1 602 777)

26 388

1 977 136

17 393 957

0

0

1 977 136

17 393 957

14 000 000
(12 022 864)

14 000 000
3 393 957

1 977 136

17 393 957

644 813

0
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3,15
5,6,7,8
5

Sum driftskostnader

29 158 591
9 690 771
(50 930 741)

60

2

Skatter

10
4
4

18

Ordinært resultat
Herav minoritetsinteresser
Årets resultat
Overføringer og disponeringer:
Avsatt til utbytte
Overført annen egenkapital
Sum
Avgitt konsernbidrag

20

2014

2013

1 012 506 728
116 010 555
7 421 986
53 227 022

985 476 849
108 199 514
36 274 354
31 025 284

1 189 166 291

1 160 976 001

147 235 459
539 235 434
82 605 012
5 000 000
5 789 902
302 259 871

136 427 729
521 612 253
76 843 689
5 104 242
0
299 209 792

1 082 125 678

1 039 197 705

107 040 613

121 778 296

(2 681 973)
6 418 327
(68 663 316)

(1 999 127)
13 508 919
(66 639 227)

(64 926 962)

(55 129 435)

42 113 651

66 648 861

(9 483 934)

(13 131 663)

32 629 717

53 517 198

(18 988 388)

(19 036 472)

13 641 329

34 480 726

Balanse pr. 31.desember

ANTHON B NILSEN AS

Morselskap

Konsern
Eiendeler

Note

0
0

Immaterielle eiendeler
Goodwill
Andre immaterielle eiendeler

5
5

0

0

Sum immaterielle eiendeler

406 897 618
5 867 806
325 000
0

415 771 722
6 861 758
325 000
0

413 090 424

422 958 480

166 790 547
120 668 947
6 283 404
0
152 686
16 051 590
3 515 166

195 290 547
164 124 205
7 783 404
0
152 686
19 441 887
3 104 190

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

313 462 340

389 896 919

Sum finansielle anleggsmidler

726 552 764

812 855 399

Sum anleggsmidler

24 818

28 296

88 841
25 254 051
9 301 433

3 326 254
14 586 404
13 001 622

Fordringer
Kundefordringer
Fordringer konsernselskap
Andre fordringer

34 644 325

30 914 280

Sum fordringer

27 298 867

13 318 036

61 968 010

44 260 612

Sum omløpsmidler

788 520 774

857 116 011

Sum eiendeler

2014

2013

0
0

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

6,17
7,17
7
8

Sum varige driftsmidler

Varer
Varebeholdning

Bankinnskudd og lignende
Bankinnskudd og kontanter

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

2014

2013

239 409 336
25 003 031

270 940 853
24 606 841

264 412 367

295 547 694

957 061 267
33 915 709
1 675 991
23 778 637

1 211 977 358
33 848 118
1 589 172
17 532 500

1 016 431 604

1 264 947 148

0
0
8 813 930
3 775 086
927 686
32 025 523
26 129 364

0
0
11 732 282
0
1 488 009
32 965 996
22 667 527

71 671 589

68 853 814

1 352 515 560 1 629 348 656

13,17

5 757 423

5 556 142

12,17

112 796 289
0
50 311 593

126 503 133
0
100 194 231

163 107 882

226 697 364

144 191 759

53 212 238

313 057 064

285 465 744

1 665 572 624

1 914 814 400

17

17
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Balanse pr. 31.desember

ANTHON B NILSEN AS

Morselskap

Konsern

2014

2013

91 760 000
128 994 232

91 760 000
128 994 232

220 754 232

220 754 232

78 102 798

90 770 475

0

0

298 857 030

311 524 707

17 172 213
30 362 880

14 739 318
28 760 103

47 535 093

43 499 421

382 140 000
28 840 000

391 810 000
33 976 587

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld

410 980 000

425 786 587

Sum annen langsiktig gjeld

0
8 915 070
2 788 113
0
701 116
14 000 000
4 744 352

40 000 000
12 865 269
4 743 690
0
713 669
14 000 000
3 982 668

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

31 148 651

76 305 296

489 663 744

545 591 304

788 520 774

857 116 011

Egenkapital og gjeld

Note

2014

2013

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

19,20
20

91 760 000
128 994 232

91 760 000
128 994 232

220 754 232

220 754 232

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

20

63 734 030

74 770 627

Minoritetsinteresser

20

74 172 697

75 141 603

358 660 959

370 666 462
-

17 479 810
23 935 866

15 311 556
24 418 168

41 415 676

39 729 724

933 628 383
66 985 126

1 101 730 281
61 546 531

1 000 613 509

1 163 276 812

2 142 392
50 034 303
0
10 748 141
38 326 214
22 304 331
141 327 099

44 906 490
71 545 502
0
5 794 455
33 148 347
26 039 403
159 707 205

Sum kortsiktig gjeld

264 882 480

341 141 402

Sum gjeld

1 306 911 665

1 544 147 938

Sum egenkapital og gjeld

1 665 572 624

1 914 814 400

Sum egenkapital
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt

3,15
18

Sum avsetning for forpliktelser

16,17
16,21

17

18
20

Oslo, 27. april 2015
Anthon B Nilsen AS
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Torstein Hokholt
Styreleder

Einar Grette
Styremedlem

Alexandra Morris
Styremedlem

Arne Baumann
Styremedlem

Gunnar Grette
Styremedlem

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør

Kontantstrømoppstilling

Morselskap

ANTHON B NILSEN AS

Konsern

2014

2013

3 579 913
0
0
0
0
10 441 645
30 055 000
0
0
3 478
3 237 413
(3 950 199)
2 021 919
(8 009 388)

17 367 569
0
0
(40 768)
0
9 385 501
55 000
0
126 307
(28 296)
(3 122 800)
11 018 899
2 011 920
4 392 317

37 379 781

41 165 649

(1 500 000)
4 008 773
(55 000)
0
0
(573 590)
0
0
43 527 454

0
2 651 620
(15 848 822)
334 670
0
(27 891 406)
0
(11 199 210)
40 000 000

Utbetalinger av langsiktig fordringer
Innbetaling på langsiktige fordringer
Utbetalinger ved kjøp aksjer
Innbetaling ved salg aksjer
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler
Innbetalinger ved salg av driftsmidler
Utbetaling av langsiktig fordring konsernselskap
Innbetaling på langsiktig fordring konsernselskap

45 407 637

(11 953 148)

Netto kontantstrøm fra investeringer

389 640 000
(404 446 587)
0
(40 000 000)
(14 000 000)
0

0
(12 800 000)
30 000 000
(40 000 000)
(10 000 000)
0

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

589 215 182
(538 252 548)
255 581
(43 019 679)
(26 039 403)
(23 100 000)

251 107 969
(55 896 186)
30 484 192
(40 000 000)
(21 215 243)
0

(68 806 587 )

(32 800 000)

Netto fra finansaktiviteter

(40 940 867)

164 480 732

13 980 831

(3 587 499)

91 593 801

(67 706 405)

13 318 036
0

16 905 535
0

Likvider pr. 01.01
Likvider endret konsernsammensetning

53 212 238
(614 280)

138 284 784
(17 366 141)

27 298 867

13 318 036

Likvider pr. 31.12

144 191 759

53 212 238

2014

2013

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
Omklassifisert datterselskap
Effekt av valutakursendringer
Endring av varebeholdningen
Endring kundefordringer
Endring leverandører
Endring pensjoner
Endring i andre tidsavgrensninger

42 113 651
(6 145 672)
2 681 973
(1 632 084)
(22 199 289)
87 605 012
3 055 000
53 573
(392 746)
(201 281)
13 706 844
(20 064 129)
(1 293 583)
97 965 688

66 648 861
(11 508 557)
1 999 127
(36 315 122)
(567 333)
81 947 931
55 000
0
(3 946 712)
(899 846)
(16 267 382)
37 401 808
(2 382 475)
(1 463 612)

Netto likviditetsendringer fra driften

195 252 957

114 701 688

(7 394 861)
4 171 415
(2 068 075)
43 921 580
0
(144 505 568)
43 157 220
0
0

(59 000)
2 780 595
(42 057 547)
9 011 626
(12 532 466)
(305 085 767)
1 053 734
0
0

Netto endring kontantstrøm

(62 718 289) (346 888 825)
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Noter til regnskapet 2014

Note nr. 1
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

balanseposter er omregnet til dagskurs. Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen.

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

Studieinntekter
Studieinntektene forskuddsfaktureres og periodiseres
over antall måneder studiene varer.

Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen
et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier
lagt til grunn. Avdrag på lån med forfall innen et år er
inkludert i langsiktig gjeld.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men
nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes
ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset
økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig
gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på
etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Resultatregnskapet for utenlandske
datterselskap er omregnet til gjennomsnittskurs, mens
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Offentlige tilskudd
Selskaper i konsernet har mottatt statstilskudd knyttet
til undervisning. Tilskuddet etter gjeldene satser for de
enkelte studier resultatføres over den perioden støtten
gjelder for. Tildelingen som er knyttet til enkeltvedtak
resultatføres det år vedtaket fattes for. 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 henføres til bestemte eiendeler, er oppført som
goodwill. Goodwill avskrives over antatt økonomisk levetid.
Andre immaterielle eiendeler
Aktiverte kostnader til web-utvikling og web produkter er
oppført som andre immaterielle eiendeler og avskrives
over antatt økonomisk levetid.
Varige driftsmidler
Forretningseiendommer, driftsløsøre og inventar avskrives
over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er

som hovedregel lineære. Tomter, boliger, prosjekter og
andre anleggsmidler avskrives ikke, men nedskrives ved
forventet varig verdifall. Aktivering av kostnader på leide
lokaler avskrives over leiekontraktens løpetid.
Investering i datterselskap og tilknyttet selskap
Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap er i
morselskapet bokført etter kostmetoden. Investeringene
blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er
forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen
finansinntekt i morselskapet. I konsernregnskapet er
tilknyttede selskap bokført etter egenkapitalmetoden.
Investeringen blir nedskrevet ved usikkerhet om fortsatt
eiertilknytning.
Investering i andre aksjer
Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse
balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir
nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger
fra selskapene inntektsføres som finansinntekt.
Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til
ytelsesbasert pensjonsforsikring beregnes etter lineær
opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningene er
basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser
fra folketrygden, fremtidig avkastning på midlene samt
aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig
avgang. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi
fratrukket pensjonsforpliktelsene i balansen. Endringer
i forpliktelsene som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene fordeles over minimum antatt
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avviket
ved årets begynnelse overstiger 10% av det største av
brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Pensjonskostnader knyttet til innskuddsbasert tjenestepensjon er

ikke fondsbasert og kostnadsføres løpende i henhold til
mottatte fakturaer.
Varebeholdning
Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert
salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til
ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til
tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de
enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt
tap. Forskuddsbetalte kostnader som periodiseres over
leieperioden er oppført som langsiktige fordringer.
Skatter
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat
før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner,
for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets
skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt.
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er oppført etter en
individuell vurdering. For konsernet er det enkelte selskap
vurdert for seg. For konsernets norske selskaper er utsatt
skatt og utsatt skattefordel presentert netto i balansen.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den
indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige
likviditetsplasseringer.
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Note nr. 2
Driftsinntekter
Morselskap

Konsern
2013

2014

Pr. virksomhetsområde
Handel
Utdanning
Studieinntekter
Offentlige tilskudd til utdanning
Eiendom

0

0

0
0
44 483 104

0
0
43 290 787

44 483 104

43 290 787

Sum

44 483 104
0

43 290 787
0

Geografisk fordeling
Norge
Resten av verden

44 483 104

43 290 787

Sum

2014

2013

48 973 945

48 995 598

849 491 939
137 061 395
153 639 012

828 244 513
131 454 055
152 281 835

1 189 166 291

1 160 976 001

1 006 034 467
183 131 824

1 005 183 045
155 792 956

1 189 166 291

1 160 976 001

Note nr. 3
Personalkostnader og godtgjørelser
Morselskap

Konsern
2013

2014
7 538 632
1 316 701
3 577 183
0
399 185

7 549 698
1 427 115
3 444 198
0
474 609

12 831 701

12 895 620

8

7

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

2014

2013

385 949 225
68 105 627
33 433 000
39 999 391
11 748 191

369 915 405
63 113 812
34 416 210
41 646 494
12 520 332

539 235 434

521 612 253

734

730

Administrerende direktør har mottatt lønn og annen godtgjørelse på til sammen kr 2 347 382. 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 724 500 i godtgjørelse til styret i 2014.
Kostnadsført revisjonshonorar i morselskapet for 2014 utgjør kr 248 141. I tillegg kommer honorar for andre tjenester
med kr 222 495. Kostnadsført revisjonshonorar til konsernrevisor utgjør kr 2 352 540. I tillegg kommer honorar for
særattestasjoner på kr 290 425 samt annen bistand på kr 917 071. Beløpene er inklusiv kostnadsført merverdiavgift.
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Note nr. 4
Finansinntekter og finanskostnader
Morselskap
2014

Konsern
2013

2014

2013

0
5 409 780
0
917 933
90 614

0
5 570 370
96 052
7 495 404
347 093

9 076 147
601 169
0
13 455
0

10 078 204
610 235
96 052
284 640
93 103

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

9 690 771

11 162 234

Sum

6 418 327

13 508 919

22 553
20 806 012
0
30 055 000
47 176
0

0
22 522 608
55 284
55 000
126 307
0

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

0
63 414 172
0
3 055 000
1 011 931
1 182 213

0
62 970 951
55 284
55 000
558 390
2 999 602

50 930 741

22 759 199

68 663 316

66 639 227

Sum

Note nr. 5
Immatrielle eiendeler
Konsern
Goodwill fordelt på virksomhetsområde
og geografisk fordeling

Utdanningsselskaper Norge
Utdanningsselskaper Sverige

Bokført verdi
31.12.13

Tilgang /
avgang i år

Avskrivninger
i år

Bokført verdi
31.12.14

208 380 517
62 560 336

0
459 518

(24 689 668)
(7 301 367)

183 690 849
55 718 487

459 518 (31 991 035)

239 409 336

270 940 853

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

Andre immatrielle eiendeler

384 248 125
0
459 518

41 212 351
(3 662 311)
8 076 736

384 707 643
(145 298 307)

45 626 776
(20 623 745)

239 409 336

25 003 031

26 991 035
5 000 000

8 564 686
0

5 - 20 år

5 år

Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.13
Avgang ferdig avskrevet
Tilgang i år
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.14
Akkumulert av- og nedskrivninger pr. 31.12.14
Bokført verdi pr. 31.12.14
Årets avskrivninger
Årets nedskrivning
Avskrivningsperiode

Note nr. 6
Tomter, bygninger og annen eiendom
Morselskap

Tomter

Boliger

Bygninger

Prosjekter

Sum

Anskaffelseskost pr. 31.12.13
Tilgang i år
Overført bygninger ved ferdigstillelse

6 859 930
0
0

941 629
90 964
0

485 098 981
0
4 118 774

5 297 707
102 338
(4 118 774)

498 198 247
193 302
0

Anskaffelseskost pr. 31.12.14
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.14

6 859 930
0

1 032 593
0

489 217 755
(91 493 931)

1 281 271
0

498 391 549
(91 493 931)

Bokført verdi pr. 31.12.14
Årets avskrivninger

6 859 930
0

1 032 593 397 723 824
0

0

9 067 406

Prosjekter

Sum

2-3%

Avskrivningssats

Konsern

9 067 406

1 281 271 406 897 618

Tomter

Boliger

Bygninger

Anskaffelseskost pr. 31.12.13
Avgang
Tilgang/avgang datterselskap
Tilgang i år
Overført bygninger/tomt i år

106 144 120
(474 153)
(15 440 842)
135 955
9 242 273

941 629 1 205 974 961
0 (23 474 688)
0 (356 700 508)
3 675 994
90 964
84 420 239
0

111 347 871 1 424 408 581
(2 214 814) (26 163 655)
0 (372 141 350)
89 721 104
93 624 017
(97 846 823)
(4 184 311)

Anskaffelseskost pr. 31.12.14
Akk. avskrivninger pr. 31.12.14

99 607 353
0

1 032 593 913 895 998
0 (158 482 015)

101 007 338 1 115 543 282
0 (158 482 015)

Bokført verdi pr. 31.12.14

99 607 353

1 032 593

755 413 983

101 007 338

957 061 267

0

0

26 900 946

0

26 900 946

Årets avskrivninger
Avskrivningssats
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2-3%

Note nr. 7
Driftsløsøre og inventar
Morselskap

Konsern

24 659 841
380 288
0

120 355 489
16 483 055
(6 201 271)

25 040 129
(19 172 323)

130 637 273
(96 721 564)

Bokført verdi pr. 31.12.14

5 867 806

33 915 709

Årets avskrivninger

1 374 240

14 910 533

20-33%

20-33%

Anskaffelseskost pr. 31.12.13
Tilgang i år
Avgang i år
Anskaffelseskost pr. 31.12.14
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.14

Avskrivningssats

Andre anleggsmidler er investering i kunst som er oppført til kostpris. Årets tilgang utgjør
kr 222 173 og årets avgang kr 135 353.

Note nr. 8
Aktiverte kostnader
Konsern
Anskaffelseskost pr. 31.12.13
Avgang i år
Tilgang i år

33 479 381
(7 111)
11 483 950

Anskaffelseskost pr. 31.12.14
Akkumulert avskrivninger pr. 31.12.14

44 956 220
(21 177 583)

Bokført verdi pr. 31.12.14

23 778 637

Årets avskrivninger

5 237 813

Aktiverte kostnader blir avskrevet over gjenværende løpetid på leiekontraktene.
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Note nr. 9
Aksjer og andeler i datterselskap
Datterselskap

Forretningskontor

Eierandel/
stemmerett

Selskapets
egenkap.
100%

Selskapets
resultat *
100%

Anskaffelseskost
31.12.14

Bokført
verdi
31.12.14

Oslo

71,9 %

175 840 736

1 989 638

84 842 102

84 842 102

Oslo

100,0 %

26 798 814

(12 067 826)

55 466 368

26 966 368

Oslo

75,3 %

69 515 670

17 291 396

54 220 518

54 220 518

Hurum

100,0 %

1 717 418

622 479

761 559

761 559

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

166 790 547

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

Konsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS eier:
Anthon B Nilsen Skoledrift AS
Bjørknes AS
Bjørknes Høyskole AS
Scandinavian International Executive School AS
Otto Treider Private Gymnas AS
Treider Fagskoler AS
Treider College AS
Nordisk Institutt for Scene og Studio, Kursavdelingen AS
NISS Drift AS
Westerdals Kompetanse AS
NKI AS
NKI Forlaget AS
Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts,
Communication and Technology AS
Anthon B Nilsen Skolebygg AS
NITH Kurs AS
Junglemap AS
Reaktorskolen AS
Anthon B Nilsen Utbildning AB
Berghs School of Communication AB
MedLearn AB
Berghs International School of Communication AB
MedLearn Professional AB

(Fortsetter på neste side)
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Forretningskontor

Konsernets eierandel

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

100%
91%
83%
42%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

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

Note nr. 9
Aksjer og andeler i datterselskap (forts.)
Konsernet Anthon B Nilsen Eiendom AS eier:
Nye Broverkstedet AS
Brenneriveien 5 AS
Sportomten AS
Øvre Vollgate 9 AS
HBV 30 Holding AS
Hans Burumsvei 30 Utvikling AS
Løvenskioldsgate 1 Holding AS
Tofte Strand AS
Hurum Holding AS
Hurum Miljø AS
Anthon B Nilsen Eiendom Drift AS
Felt W2 AS
Lahaugmoen Holding AS
Lahaugmoen AS
Lahaugmoen Infrastruktur AS
Felt Z AS
Felt Z 1 AS
Felt W 1 AS
Felt V AS

Forretningskontor

Konsernets eierandel

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

100,0%
100,0%
90,1%
90,1%
90,1%
90,1%
85,1%
90,1%
90,1%
90,1%
100,0%
53,9%
57,5%
35,7%
35,7%
35,7%
35,7%
35,7%
35,7%

Konsernet har bestemmende innflytelse i datterselskapene gjennom eier og stemmeandel på mer enn 50% i hvert ledd.
I 2014 ble datterselskapet Kallumveien 16 AS solgt per 16. januar og Gasmansvei Eiendom AS og Gasmansvei Eiendom
KS per 18. november. Gasmansvei Eiendom AS og Gasmansvei Eiendom KS' resultat frem til salgstidspunktet er konsolidert inn i konsernregnskapet. Det er inngått avtale i 2014 om salg av Otto Treider Private Gymnas AS i mars 2015.
I 2014 har konsernet kjøpt ut minoritetene i Idefagskolen AS og Anthon B Nilsen Utdanning AS har kjøpt egne
aksjer fra minoriteten.
Bilder Nordic Shool of Photography AS og Idefagskolen AS er fusjonert inn i Treider Fagskoler AS. Norges Informasjonsteknologiske Høgskole AS har i 2014 endret navn til Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts, Communication
and Technology AS og fusjonert med datterselskapene Westerdals Høyskole AS, NISS Høyskole AS og Nordisk
Institutt for Scene og Studio AS. Bjørndalen Eiendom AS har fusjonert med Anthon B Nilsen Eiendom AS.
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Note nr. 10
Aksjer i tilknyttede selskaper
Morselskap

Forretningskontor

Eierandel/
stemmerett

Selskapets
egenkap.
100%

Selskapets
resultat *
100%

Anskaffelseskost
31.12.14

Bokført
verdi
31.12.14

Paris

49,32%

23 516 823

(5 214 510)

7 783 404

6 283 404

ABN SAS
Paris

Sagene
Eiendom AS

Allemanns AS

Chr. Krohgsg
32 Holding AS

Sum

49,32%

50%

50%

50%
11 732 282
53 573
2 013 075
(7 802)
704 775
(2 681 973)
(3 000 000)

Anthon B Nilsen
S.A.S.

Konsern

Eierandel 31.12.14
Bokført verdi pr. 31.12.13
Omklassifisert fra datterselskap
Kjøp/stiftet 2014
Stiftelseskostnader
Kursjustering
Andel årets resultat
Nedskrevet på eierandelen

11 732 282
0
0
0
704 775
(2 571 524)
(3 000 000)

1 998 075
0
0
(79 142)
0

15 000
(7 802)
0
(7 198)
0

53 573
0
0
0
(24 109)
0

6 865 533

1 918 933

0

29 464

8 813 930

Antall aksjer

Eierandel

Kostpris
31.12.14

Bokført verdi
31.12.14

Aksjer og andeler eid av morselskapet
Diverse mindre aksjeposter

462 686

152 686

Sum morselskap

462 686

152 686

58
72
25
620

58
72
25
620

Bokført verdi pr. 31.12.14

Allemanns AS eier 67% av Brenneriveien 9 AS.

Note nr. 11
Investering i aksjer
Konsern

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

58
72
255

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

1 237 686

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

000
000
000
000

927 686

Note nr. 12
Fordringer
Av totale fordringer forfaller følgende senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
Konsern

Morselskap
31.12.14
120 668 947
7 426 790
0

31.12.13
164 124 205
9 935 563
0

128 095 737

174 059 768

Lån til datterselskap
Langsiktige andre fordringer
Kundefordringer

31.12.14
0
8 750 026
1 351 909

31.12.13
0
10 405 563
5 600 781

10 101 935

16 006 344

Langsiktige fordringer er inkludert med følgende periodiserte kostnader

Bokført verdi pr. 31.12.13
Avgang i år
Tilgang i år
Årets kostnadsføring
Bokført verdi pr. 31.12.14

Morselskap

Konsern

7 530 726
0
0
(881 524)

10 606 289
(1 666 308)
4 047 420
(2 793 812)

6 649 202

10 193 589

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

Note nr. 13
Varebeholdning
Konsern

Morselskap
31.12.14
0
24 818

31.12.13
0
28 296

Varer under tilvirkning
Ferdig tilvirkede varer og handelsvarer

24 818

28 296

Sum varebeholdning

31.12.14
276 271
5 481 152

31.12.13
180 483
5 375 659

5 757 423

5 556 142

Note nr. 14
Leieavtaler
Konsern

Morselskap
2014
30 828
0

2013
25 062
0

30 828

25 062

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

2014
8 076 428
85 198 059

2013
7 023 725
78 860 956

93 274 487

85 884 681
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Note nr. 15
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse
Konsernets norske virksomheter dekker sine pensjoner via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskap.
Pensjonsordningen er oppført i balansen i henhold til Norsk Regnskapsstandard.
De økonomiske beregninger av pensjonsforpliktelsene er basert på følgende kriterier: Diskonteringsrente 2,3%,
forventet avkastning 3,2%, lønnsøkning 2,75%, økning av folketrygdens grunnbeløp 2,5%, samt økning av utbetalinger
til pensjonister med 0,0%. Pensjonsordningen i morselskapet omfatter 8 ansatte og 20 pensjonister. I tillegg har
morselskapet usikret pensjonsordning for 2 personer.
Totalt for konsernet omfattes 75 ansatte og 84 pensjonister av ytelsespensjonsordninger. Tre datterselskap har i
tillegg usikrede pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordninger.

Morselskap

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

(Fortsetter på neste side)
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2014
Sikrede

2014
Usikrede

2014
Sum

2013
Sum

895 901
867 803
(832 706)
368 895
131 270
193 314

1 274 454
660 992
0
244 552
272 898
0

2 170 355
1 528 795
(832 706)
613 447
404 168
193 314

1 939 339
1 339 725
(578 642)
479 478
380 759
131 608

1 624 477

2 452 896

4 077 373

3 692 267

31.12.2014
Sikrede

31.12.2014
Usikrede

31.12.2014
Sum

31.12.2013
Sum

19 722 616
(24 200 311)
8 624 216
(631 355)

0
(19 863 960)
5 492 565
(2 800 818)

19 722 616
(44 064 271)
14 116 781
(3 432 173)

19 010 601
(38 051 818)
10 090 901
(2 684 812)

3 515 166

(17 172 213)

(13 657 047)

(11 635 128)

3 515 166
0

0
(17 172 213)

3 515 166
(17 172 213)

3 104 190
(14 739 318)

Note nr. 15
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse (forts.)
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

2014
Sikrede

2014
Usikrede

2014
Sum

2013
Sum

5 957 095
7 327 181
(7 587 129)
2 832 529
984 951
2 068 716

1 274 454
662 238
0
250 695
273 198
0

7 231 549
7 989 419
(7 587 129)
3 083 224
1 258 149
2 068 716

7 464 102
6 828 830
(5 415 015)
1 759 165
1 595 934
1 689 239

11 583 343

2 460 585

14 043 928

13 922 255

31.12.2014
Sikrede

31.12.2014
Usikrede

31.12.2014
Sum

31.12.2013
Sum

172 469 267
(209 820 089)
68 489 106
(5 279 807)

0
(19 896 134)
5 492 565
(2 805 354)

172 469 267
(229 716 223)
73 981 671
(8 085 161)

167 506 392
(197 829 660)
41 954 822
(4 275 583)

25 858 477

(17 208 923)

8 649 554

7 355 971

26 129 364
(270 887)

0
(17 208 923)

26 129 364
(17 479 810)

22 667 527
(15 311 556)

Konsernselskapet Otto Treider Private Gymnas AS og Treider College AS betaler i tillegg en pensjonspremie til
Statens Pensjonskasse for ansatte som er medlemmer der. Disse pensjonsforpliktelsene er ikke aktuarberegnet.
De andre ansatte i de norske selskapene har innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjon som oppfyller kravene
i loven. Den årlige innbetalingen tilsvarer kostnaden. Konsernets virksomhet utenfor Norge har pensjonsordninger i
samsvar med lokal praksis og lovregler.
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Note nr. 16
Langsiktig gjeld
Morselskap

Konsern

31.12.14
332 140 000
8 240 000

31.12.13
348 410 000
12 360 000

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

31.12.14
521 750 345
8 240 000

31.12.13
601 765 521
12 360 000

340 380 000

360 770 000

Sum

529 990 345

614 125 521

Note nr. 17
Pantstillelser og garantier
Morselskap
31.12.14
382 140 000
771 872

31.12.13
391 810 000
40 809 369

382 911 872

432 619 369

405 865 025
0
0
0
0

414 830 093
0
0
0
0

405 865 025

414 830 093

50 000 000
0
405 650
0

10 000 000
0
408 068
0

Konsern
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

31.12.14
933 900 441
3 018 502

31.12.13
1 101 130 282
49 442 599

936 918 943

1 150 572 881

861 898 652
22 644 546
5 693 949
118 546 292
20 000 118

1 114 452 540
24 039 565
5 483 715
129 622 877
3 274 642

1 028 783 557 1 276 873 339
Andre opplysninger om pant og garantier
Trekkfasilitet bank- ubenyttet
Avgitte garantier
Bundne bankinnskudd til dekning av trukket skattetrekk
Andre bundne bankinnskudd

70 000 000
52 014 755
1 596 440
393 098

30 000 000
50 498 028
1 442 519
709 520

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 162 360 441 (kr 155 943 655 i 2013). Morselskapet
har i tillegg stillet garanti for datterselskapers gjeld til kredittinstitusjon på kr 40 000 000.
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Note nr. 18
Skattekostnad
Morselskap

2014

2013

3 579 913
(28 275 285)
30 055 000
134 942
425 830
(2 466 163)

17 367 569
(14 225 440)
0
142 067
425 807
8 057 603

3 454 237
(3 454 237)

11 767 606
(11 767 606)

Grunnlag betalbar skatt

0

0

Betalbar skatt (skattesats 27%)

0

0

2014

2013

966 577
8 151 284
(7 634 327)
119 243
0

4 862 919
39 773
(3 983 123)
119 232
(1 065 189)

1 602 777

(26 388)

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

Morselskap
Avstemming mellom regnskapsført skattekostnad og beregnet
skattekostnad basert på nominell skattesats 27%
Nominell skattekostnad av resultat før skattekostnad
Skatt knyttet til permanente forskjeller
Skatt knyttet til skattefrie inntekter etter fritaksmetoden
Skatt knyttet til 3% inntekt av inntekter etter fritaksmetoden
Endret utsatt skatt fra 28% til 27% per 31.12.13
Regnskapsført skattekostnad (inntekt)

Morselskap

Konsern

2014
0
0
1 602 777

2013
0
0
(26 388)

1 602 777

(26 388)

Årets skatter i resultatregnskapet:
Betalbar skatt på årets resultat
Endring skatt tidligere år
Årets endring utsatt skatt

2014
11 132 888
0
(1 648 954)

2013
7 418 773
28 000
5 684 890

Sum skattekostnad (inntekt)

9 483 934

13 131 663

Morselskap

Konsern

2014
0
0

2013
0
0

0

0

Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt - utland
Betalbar skatt Norge

2014
446 293
10 301 848

2013
939 624
4 854 831

Sum betalbar skatt i balansen

10 748 141

5 794 455

(Fortsetter på neste side)
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Note nr. 18
Skattekostnad (forts.)
Morselskap

Konsern

31.12.14
176 064 086
0
0
5 721 482
(6 182 673)

31.12.13
169 886 784
0
0
7 151 852
(3 901 904)

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

175 602 895
441 643
(63 589 424)
0

173 136 732
425 830
(67 043 661)
0

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

112 455 114

106 518 901

30 362 880

28 760 103

0

0

30 362 880

28 760 103

Netto grunnlag utsatt skatt
Utsatt skatt Norge
Utsatt skatt Sverige
Sum utsatt skatt

31.12.14
223 259 107
(3 966 699)
(252 076)
22 085 768
5 408 022

31.12.13
210 212 590
(6 940 996)
933 875
7 917 082
32 888 342

246 534 122
441 643
(168 179 160)
5 169 706

245 010 893
587 563
(163 568 353)
5 243 537

83 966 311

87 273 640

22 670 903

23 563 882

1 264 963

854 286

23 935 866

24 418 168

Note nr. 19
Antall aksjer og aksjeeiere
Morselskapets aksjekapital er pr. 31.12.14 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:
Reidar og Gunnar Holst Legat
Løvenskiold Invest I AS
Løvenskiold Invest II AS
Sum

Antall aksjer

Eierandel

6 200
3 100
3 100

50%
25%
25%

12 400

100%

Løvenskiold Invest I AS og Løvenskiold Invest II AS er nærstående parter til Anthon B Nilsen AS, da selskapene er
eid av henholdsvis administrerende direktør Peder Chr. Løvenskiold og administrerende direktør i Anthon B Nilsen
Utdanning AS Nicolai H. Løvenskiold.
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Note nr. 20
Egenkapital utvikling
Aksjekapital

Annen
innskutt
egenkapital

Annen
egenkapital

Sum

91 760 000
0
0
0

128 994 232
0
0
0

90 770 475
1 977 136
(644 813)
(14 000 000)

311 524 707
1 977 136
(644 813)
(14 000 000)

91 760 000

128 994 232

78 102 798

298 857 030

Aksjekapital

Annen
innskutt
egenkapital

Annen
egenkapital

Minoritetsinteresser

Sum

91 760 000
0
0
0
0
0
0

128 994 232
0
0
0
0
0
0

74 770 627
(11 283 552)
(151 309)
748 588
8 347
(14 000 000)
13 641 329

75 141 603
(11 816 449)
151 309
14 372
(2 195)
(8 304 331)
18 988 388

370 666 462
(23 100 001)
0
762 960
6 152
(22 304 331)
32 629 717

91 760 000

128 994 232

63 734 030

74 172 697

358 660 959

Morselskap

Egenkapital pr. 31.12.13
Årets resultat
Ytet konsernbidrag uten skatteeffekt
Avsatt til utbytte
Egenkapital pr. 31.12.14

Konsern

Egenkapital pr. 31.12.13
Kjøp av minoritetsandeler
Innbetalt til minoriteten
Kursdifferanser
Andre egenkapitaltransaksjoner
Utbytte
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.14

Note nr. 21
Transaksjoner med nærstående
Lån til nærstående
Selskapet har gitt lån til nærstående med kr 3 951 194 til Løvenskiold Gran AS og kr 3 951 194 til Gemini AS.
Disse lån renteberegnes med 3 måneders Nibor og tilbakebetales med årlige avdrag over 7 år. I tillegg har Gemini
AS et lån på kr 1 500 000. 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 28 840 000. Rentesatsen tilsvarer
3 måneders Nibor. Lånet skal tilbakebetales med årlige avdrag over 10 år.
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Hovedkontor
Anthon B Nilsen AS
Rådhusgata 27
Postboks 776, Sentrum
0106 Oslo
Telefon: +47 24 14 54 00
Telefaks: +47 24 14 54 01
Email: post@abn.no

Eiendom
Anthon B Nilsen Eiendom AS
Rådhusgata 27
Postboks 74, Sentrum
0101 Oslo
Telefon: +47 24 14 54 90
Telefaks: +47 24 14 54 91
Email: post@abne.no

Handel
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

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

Anthon B Nilsen Scandinavia AS
Vestre Strandvei 2
Postboks 26
3481 Tofte
Telefon: +47 32 79 53 33
Email: saa@abns.no
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Art Direction & grafisk design
Minsk Idé og design
Møllergata 34B
0179 OSLO
www.minsk.no
hallo@minsk.no
Found Oslo
Akersbakken 12
0172 OSLO
www.foundoslo.no
hello@foundoslo.no

Trykkeri
Print House AS
Sandakerveien 24 C
0473 Oslo
www.printhouse.no
vivian@printhouse.no

Illustrasjon
Jon Arne Berg
Brenneriveien 9H
0182 Oslo
www.jonarneberg.no
mail@jonarneberg.no

Art Director, designer og illustratør er alle
utdannet ved Westerdals Oslo ACT.

Papir
240 g Munken Lynx
130 g Munken Lynx

Fra venstre:
Jon Arne Berg (jonarneberg.no), Jenny Solem Vikra (Minsk), Marte Espevik (Minsk) og Erling Aarønœs (Found).
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