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DAGLIG LEDER
2017 har vært et begivenhetsrikt år i eiendomsbransjen. Det har vært
store overskrifter og utviklingen har gått fra bonanza til moderasjon.
Til tross for denne motbakken, står Pilares støtt i møte med 2018. Vi
har vært skånet for de store nedgangene som spesielt har rammet
leilighetsmarkedet i hovedstaden, ettersom våre geografiske
nedslagsfelt fremdeles har opplevd et godt marked med stabilt salg.
Dette gjelder spesielt i Drammen, der boligetterspørselen er stor.
Gjennom året som har gått har vi hatt to vellykkede salgsstarter, god
fremdrift på bygging og regulering av nye eiendommer er igangsatt.
Vi har i løpet av året overlevert 42 boliger, hvor kjøperne virker å
være fornøyde med sin nye bolig. Pilares har gjennom 2017 befestet
sin posisjon i markedet, og blitt et navn flere og flere kjenner igjen
i de områdene vi jobber i. Vi vil fortsette å jobbbe med at vårt navn
skal assosieres med kvalitet i alle ledd. Med oss på laget har vi fått
en ny prosjektleder, samt flere dyktige samarbeidspartnere, både på
arkitektsiden og entreprenørsiden.
Vi går inn i 2018 med et nytt satsingsområde på skrivebordet:
Pilares X. Dette vil være en ny milepæl for oss, der vi skal skreddersy
gjennomarbeidede boliger som møter kravene til et high endpublikum. Vi ser frem til å spisse de kvalitetene vi allerede er kjent
for i boliger som har «det lille ekstra». Det er ikke tilfeldig at denne
satsingen skjer i en tid der klimaet i bransjen preges av moderasjon.
Vi opplever at kjøperne er stadig mer kvalitetsbevisste, og Pilares
X vil innfri de mest kravstore kjøpernes forventninger. Erfaringer
fra denne satsingen vil vi trekke med oss inn i utviklingen av nye
prosjekter i andre segmenter.
Når vi skriver 2018 i kalenderen tyder alt på at vår solide
fagkunnskap, åpne dialog, grundige metoder og gjensidige respekt
vil fortsette å finne klangbunn hos våre samarbeidspartnere og
kjøpere i året som kommer.
HÅKON ARNSTORP, Daglig leder Pilares Eiendom AS
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OM PILARES
Pilares Eiendom har siden oppstarten i 2012 hatt et tydelig fokus
på å skape attraktive kvalitetsboliger av varig verdi, tilpasset
tomten og omgivelsene. Vår filosofi er at gode hjem gir gode liv,
og derfor håndplukker og gir vi form til våre prosjekter med omhu.
Fokusområdet til Pilares er aksen Asker - Drammen - Kongsberg,
samt Tønsberg med Nøtterøy, og her har vi både geografisk og
politisk innsikt som ligger til grunn for vellykkede prosjekter. Hvert
prosjekt er unikt, og vi har ingen formel som vi repeterer. For å klare
dette, har vi fagsterke mennesker på vårt lag, med bred erfaring fra
alle ledd i eiendomsutviklingsprosessen.
Vår styrke er gjennomarbeidede prosjekter, og bevisstheten om
å utvikle boliger der mennesker faktisk drømmer om å kunne bo.
Vi har øye for hver minste detalj på planleggingsstadiet, samtidig
som vi tar pulsen på nye trender. I 2018 tester vi ut smarthus som
standard i boliger, vi inkluderer ferdig infrastruktur til elbil-lader
som standard i parkeringskjellerne og fortsetter fokuset på god
arkitektur. Og ikke minst; vi vet hvor viktig det er med kort vei til
offentlig kommunikasjon. Gode uterom med gjennomarbeidede
fellesområder er en selvfølge. Det skal være godt å komme hjem.
Vi er stolte av å være en eiendomsutvikler som tar ansvar, opptrer
ryddig og som bygger kvalitetsboliger der folk drømmer om å bo.

6

7

NØKKELTALL
2012
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etablert

fast ansatte

prosjekter

250

boliger

1 350 M

utviklingsverdi

24 000 M2

191 M

8%

3,2 %

omsetning
2017
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Prosjekter overlevert

Prosjekter i prosess

VÅRE KJERNEOMRÅDER
Det er ingen tilfeldighet at Pilares’ hovedkontor ligger i Drammen.
Her er vi midt i smørøyet i det som er vårt nedslagsfelt; nemlig
triangelet mellom Asker – Kongsberg – Tønsberg med Nøtterøy.
Dette er områder vi kan, både geografisk og politisk, og det er
også populære steder hvor folk ønsker å bo. Vi ser at det finnes
mange spennende tomter med stort potensiale, og vårt fokus er å
bygge boliger der det også finnes et effektivt kollektivtilbud, samt
dynamiske lokaltilbud som bidrar til livskvalitet.
10

Det er viktig for oss å stedstilpasse hvert byggeprosjekt. Vi ser en
stor differensiering i hva som er egnet og ønsket bebyggelse på de
ulike stedene, og vi tar også pulsen på folks behov som er i stadig
endring. Dette ligger som et bakteppe i alle våre prosjekter, og
sørger for at vi faktisk bygger boliger som folk vil bo i.
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Dette sier kundene våre

Adresse: Capjonsgate 1, Drammen
Arkitekt: Halvorsen og Reine AS
Entreprenør: Consto Øst AS
Status: Ferdigstilt og overlevert Q1 2017

”Leilighetsbygg som
dette - med høy standard,
lekre fellesområder og
et godt fungerende sameie,
er det ikke lett å finne.”

Antall boliger: 26
Omsetning: 112 MNOK

VILLA CAPJON I DRAMMEN
Merete Hansen
– Jeg jobber i eiendomsbransjen selv, og har god
oversikt over hva som rører seg i boligmarkedet i
Drammen. Da jeg skulle kjøpe leilighet falt valget
på Villa Capjon som har en flott midt-i-smørøyetbeliggenhet i «det engelske kvarter», samtidig som
det er et rolig bomiljø.
Leilighetsbygg som dette - med høy standard,
lekre fellesområder og et godt fungerende sameie,
er det ikke lett å finne.
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For meg har dette boligkjøpet vært en utelukkende
positiv opplevelse. Pilares har fremstått som en
imøtekommende og ansvarlig byggherre, og
ettersom jeg slo til tidlig i salgsfasen, har jeg
kunnet modifisere store deler av leiligheten etter
egne spesifikasjoner. Resultatet er at jeg føler at
jeg bor i en enebolig fremfor en leilighet, og jeg er
ikke den eneste som er fornøyd. Vi er et lite sameie
på 26 leiligheter, og på generalforsamlingen var
det ikke en eneste klage.
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Dette sier kundene våre

Adresse: Uelandsgate 6, Kongsberg
Arkitekt: Ljøterud og Ødegård AS
Entreprenør: Bermingrud Entreprenør AS
Status: Ferdigstilt og overlevert Q3 2017
Antall boliger: 16
Omsetning: 71 MNOK

BRUSFABRIKKEN I KONGSBERG
Johannes Kasin
– Min kone og jeg flyttet inn i vårt splitter nye hus
på Brusfabrikken i slutten av september 2017. Det
var som å komme til dekket bord, der alt vi trenger
for å bo godt var tenkt på. Vi flyttet fra en litt større
enebolig utenfor Kongsberg som vi bygde selv for
tretti år siden, og da vi bestemte oss for å flytte
derfra, var det to ting som var avgjørende for oss:
Det ene var at vi ønsket å bo sentrumsnært, og
det andre var at vi ønsket oss et hus der vi slapp
å gå i gang med oppussing og vedlikehold. På
Brusfabrikken har vi fått ønskene våre oppfylt, og
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vel så det! Vi rusler til byen på sju minutter, og kan
gå til jernbane og buss på fem minutter.
Vi har hatt veldig god kontakt med Pilares underveis i byggeprosessen, og jeg har satt stor pris på
den personlige tonen og oppfølgingen de har gitt
oss. Jeg satte spesielt stor pris på at de ringte meg
før garasjen skulle bygges, for å spørre hva slags
materialer jeg ønsket på veggene. Takket være den
telefonsamtalen kunne jeg legge føringer som har
hevet kvaliteten.

”På Brusfabrikken har vi
fått ønskene våre oppfylt, og
vel så det! Vi rusler til
byen på sju minutter,
og kan gå til jernbane og
buss på fem minutter.”
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PILARES LEILIGHET
• Små og mellomstore leilighetsprosjekter
• Fokus på funksjonelle løsninger og godt
utarbeidet salgsmateriell
• God kvalitet, gode planløsninger, gode
materialvalg og utforming tilpasset
kjøpergruppe
• Målgruppe: Bred målgruppe, alt fra
førstegangskjøpere til barnefamilier og eldre

PILARES SEGMENTER
For å rendyrke våre konsepter og samtidig øke vår kompetanse
rundt målgrupper deler vi prosjektene inn i 3 ulike segmenter.
Målet er på sikt å ha mer fokus på kjøperen, og et spisset
produkt basert på livssituasjon og behov. Dette vil våre kjøpere
dra god nytte av og også gi et godt markedsfortrinn.

PILARES SMÅHUS
• Små og mellomstore småhusprosjekter
• Fokus på innholdsrike familieboliger i en
konsentrert bebyggelse
• God og smart arkitektur, god kvalitet og
effektive planløsninger
• Målgruppe: Primært barnefamilier, men
tiltrekker seg også en bredere målgruppe som
ønsker en ny bolig som ikke er i leilighet

PILARES X
Når du vil bo ekstra godt - Pilares X er et konsept som bryter med den konvensjonelle
tanken om at nyboligmarkedet preges av generiske leiligheter. Vi ser en tydelig tendens
i boligmarkedet til at kundene ønsker gjennomdesignede boliger med ekstra høy
materialkvalitet, og med Pilares X kan vi nå tilby høykvalitetsboliger for privatpersoner.
God plass, skjermet privatliv og delikate utearealer er nøkkelord. Her står kundens unike
behov i sentrum under hele prosessen, og vi strekker oss langt for å imøtekomme den
kvalitetsbevisste kunden.
Vi har både kompetanse og erfaring å øse av når vi gir form til disse nye boligproduktene,
og vi sørger til enhver tid for å ha kompetente leverandører med på laget som kan
strekke seg sammen med oss. Vårt første Pilares X-prosjekt er SJ2, et spennende konsept
med beliggenhet i Drammens indrefilét, sentrumsnært og rolig. Vi har flere tomter
under utvikling som er planlagt etter samme konsept. Tomtene er, i likhet med SJ2, helt
spesielle i seg selv med god beliggenhet og optimale utsyn- og solforhold.
16
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VÅR TILNÆRMING

Dialog

Tilpasning

Vi har sterk tro på at god og tidlig dialog
gir vellykkede prosjekter. Regulerings- og
byggesaker er kompliserte prosesser,
og det oppstår ofte feiltolkninger og/
eller misforståelser underveis. Slike
prosesser kan tidvis preges av et høyt
konfliktnivå. Dette forsøker vi å unngå
ved å kommunisere effektivt med berørte
parter som naboer, velforeninger,
lokalpolitikere og interesseorganisasjoner
på et tidlig tidspunkt. Gjennom dialog gir
vi alle involverte et godt grunnlag for å
forstå intensjonene og planene, og vi kan
tilpasse og optimalisere prosjektene med
nærområdets velsignelse.

Tilpasning er et sentralt tema i ethvert
prosjekt. Hver tomt er unik, og vi
investerer mye tid i å analysere området
for å forstå tomtens særegenhet og
kvaliteter. Først da kan vi utvikle et godt
prosjekt som sikrer den kvaliteten vi
ønsker å gi våre kunder og de omgivelser
vi bygger i. De viktigste elementene
for tilpasning er gjerne stedets preg,
struktur, volumer og skala. Videre er det
kvaliteter som utsikt, utsyn, solforhold,
sikt- og ganglinjer, samt grøntområder
som må implementeres. Et godt prosjekt
tar hensyn til alle disse elementene på en
gjennomarbeidet og tidsriktig måte.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

PARTNER-PROSJEKTER
Samarbeid gjør oss sterkere
Pilares har gjennom tiden utviklet et bredt spekter
av samarbeidspartnere, og vi ser at partnerprosjekter ofte er en god prosjektmodell. Partnere
kan være eiendomsbesittere som har interesse av
å være delaktige i utviklingen av egen eiendom.
Det kan være profesjonelle eiendomsaktører
som ikke har organisasjonen til å gjennomføre
boligprosjekter. Eller det kan være rene investorer.
Vi har en rekke ulike modeller for våre samarbeid,
og det er naturlig å finne en modell som kler hver
situasjon og hvert prosjekt.
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Å være partner i våre prosjekter handler om
å dele. Dele risiko, dele kompetanse og dele
resultat. Fellesnevneren og forutsetningen
for våre partnerprosjekter er at vi sitter med
prosjektstyringen. Dette for å sørge for at
Pilares-kulturen og våre verdier gjenspeiles i alle
prosjektene vi representerer. Vi har et sterkt fokus
og gjennomarbeidede systemer for å drive frem
ryddige prosesser, og det skal oppleves trygt å
være partner i våre prosjekter.

Vår virksomhet skal være trygg. Her har
vi nulltoleranse for slingringsmonn, og
dette har vi med oss helt fra starten i
planleggingen av ethvert prosjekt. Den
mest kritiske fasen er byggefasen, og for
at vi skal sove godt om natten, er det
viktig at alle som bygger våre prosjekter
skal ha en god og trygg arbeidsplass.
Vi jobber aktivt for at sosial dumping
ikke skal forekomme, gjennom kontroll
av våre entreprenører. Videre har vi en
ekstern part som hyppig og objektivt
ivaretar koordinatorrollen i prosjektene.
Vi fører jevnlig statistikk over de
hendelser som forekommer på våre
byggeplasser, og har til dags dato ikke
hatt noen ulykker. Slik skal det fortsette.

Spor av historien
Gamle bygninger, bygnings- og
gatestrukturer, trær og grøntareal er spor
fra tiden som har gått. For oss er dette
også viktige fundament å bygge videre
på. Alle bygg og trær kan åpenbart ikke
bli stående, men det finnes ofte deler
som kan bevares og implementeres i
en ny helhet. Gamle strukturer kan for
eksempel benyttes til utforming av ny
bebyggelse, og bevaring av gamle hus
kan gi identitet til et nytt bomiljø. Respekt
for den opprinnelige eiendommens
særpreg og omgivelser, sørger for at den
nye bebyggelsen og miljøet den står i får
en høyere kvalitet.
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2017
Utvalgte prosjekter
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SØLVGRENDA
Sølvgrenda består av 12 nye kjedede boliger på 127
kvm. Alle boligene er over tre plan, har 3 (4)
soverom og private utearealer på begge sider.
Boligene har smarte arkitektoniske løsninger, noe
som gjør boligen effektivt og praktisk i hverdagen.
Videre bygges det med solide materialer, noe som
gir mindre vedlikehold over tid.
Alle boligene vil få smarthussystem, som gir smart
styring av belysning, varme, låser m.m. og med
tilgang fra en egen APP. I tillegg vil du kunne få full
oversikt over sikkerheten i boligen med varsling på
mobil ved utløst alarm.
Les mer på solvgrenda.no

Adresse: Petter Auerdahls vei,
Kongsberg
Arkitekt: Unikus Arkitekter AS
Entreprenør: Mesterhus Buskerud AS
Status: I salg
Ferdigstillelse: Q2 2019
Antall boliger: 12
Omsetning: 52 MNOK
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Adresse: Vinterveien, Asker
Arkitekt: Code Arkitekter AS
Status: Under regulering
Ferdigstillelse: Tentativt Q4 2020
Antall boliger: Ca 20
Omsetning: Ca 140 MNOK

VINTERVEIEN
Oppføring av leilighetsbygg i landlige, spektakulære omgivelser nær Gjellumvannet.
Alle boligene vil få gode uteområder med mye sol og utsikt.
Vi vil legge vekt på en stedstilpasset og gjennomført arkitektur, med gode kvaliteter
både inne og ute.
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SKOLEVEIEN 12
Etter ca. 100 år med skøyerstreker, latter og lesing skal gamle Teie
skole bli til et nytt boligtun med småhus. Boligene skal få et moderne
uttrykk, men samtidig passe inn i nærmiljøet. Deler av den gamle
bebyggelsen søkes bevart og implementeres i det nye boligprosjektet.
For å unngå parkerte biler i området skal det bygges en P-kjeller for
beboerne.
Les mer på skoleveien12.no

Adresse: Skoleveien 12, Nøtterøy
Arkitekt: Skaara Arkitekter AS
Status: Under regulering
Ferdigstillelse: Tentativt
Q4 2019
Antall boliger: ca. 20
Omsetning: ca. 115 MNOK
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ELVEHAGEN
I Elvehagen skaper vi selveierleiligheter som
legger vekt på trivsel og god kvalitet både ute
og inne. Tomten har lenge ligget brakk med et
slitt næringsbygg. Askerelven renner gjennom
hagen og uteområdene, og skaper en hyggelig
atmosfære. Her har du kort vei til Asker sentrum
og de grønne, idylliske omgivelsene. Langs
Askerelven blir det bålplass, turvei og rom for
å nyte både naturen og lyden av den sildrende
elven. Alle 2-, 3- og 4-roms leilighetene har solrike,
vestvendte terrasser og balkonger, i tillegg til en
felles takterrasse.
Les mer på elvehagen.no

Adresse: Semsveien 51-55, Asker
Arkitekt: Felix Arkitekter AS
Entreprenør: Trio Entreprenør AS
Status: I salg, byggestart 2017
Ferdigstillelse: Q2 2019
Antall boliger: 35
Omsetning: 185 MNOK
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SJ2
Leiligheter med eneboligkvaliteter
Lokalisert i et rolig og idyllisk villastrøk med kort vei til både
skogsområder og Finnemarka Naturreservat med sine flotte tur- og
rekreasjonsmuligheter. SJ2 sprenger rammene for det du finner på det
tradisjonelle boligmarkedet i Drammen. Her får du eksklusive leiligheter
som har mange av de samme kvalitetene man finner i en enebolig.
Dette innebærer blant annet grep som felles plass i kjelleren for vask
og vedlikehold av bil, sykkel og ski.
Andre bokvaliteter som preger SJ2 er store, luftige rom, godt med
oppbevaringsplass, private utesoner og muligheten for å skreddersy
unike løsninger i form av innredning, materialer og rominndeling. I SJ2
er hver leilighet unik, akkurat som menneskene som skal bo der.
Les mer på sj2.no

Adresse: Skipsbygger
Jørgensens vei 2, Drammen
Arkitekt: Solli arkitekter AS
Status: I salg
Ferdigstillelse: Q4 2019
Antall boliger: 8
Omsetning: Ca 95 MNOK
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Adresse: Nedre Storgate 61,
Drammen
Arkitekt: Solli Arkitekter AS
Entreprenør: Consto Øst AS
Status: Under bygging
Ferdigstillelse: Q4 2018
Antall boliger: 22
Omsetning: 115 MNOK

ANKERS HAGE
Prosjektet består av 19 leiligheter i to nye bygg og et eksisterende teglsteinsbygg
fra 1905 som skal settes i stand til tre moderne leiligheter. Byggene vil omkranse en
vakker og intim, liten byhage. I denne hagen finnes det en felles uteplass med god
plass for grilling og ettermiddagskos under en hyggelig pergola.
Fasaden mot hagen består av tre og glass, samt balkonger med transparente
spilerekkverk i stål for å myke opp og åpne leilighetene mot lyset fra sydvest.
Fasaden ut mot vei er i tegl. Det blir en spennende miks av 2–, 3–, 4– og 5–roms
leiligheter fra 49 til 146 kvm, som alle har godt gjennomarbeidede planløsninger
og bevisst materialvalg i god kvalitet. Her finner du også en av Drammens råeste
toppleiligheter.
Les mer på ankershage.no
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GARTNERILØKKA
På en tidligere gartneritomt i sjønære og rolige
omgivelser på Linnesstranda i Lier, bygger vi 14
nye eneboliger i kjede. Tomten ligger sentralt
og har kort avstand til lekeplass, barnehage,
barneskole og det man ellers trenger i hverdagen.
Linnesstranda naturreservat er nærmeste nabo
og Gilhusodden badeplass ligger i umiddelbar
nærhet. Her ligger alt godt til rette for et behagelig
og berikende liv for både barn og voksne. Boligene
er godt gjennomarbeidede og optimalisert for
familier med barn. Hver bolig får egen hage og en
romslig uteplass i 2.etg. Carport ved inngangen og
ekstra parkeringsplass til hver bolig.
Les mer på gartnerilokka.no

Adresse: Linnesstranda 39, Lier
Arkitekt: Unikus Arkitekter AS
Entreprenør: Mesterhus
Buskerud AS og Borgen
Entreprenør AS
Status: Under bygging
Ferdigstillelse: Q2 2018
Antall boliger: 14
Omsetning: 61 MNOK
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2018
Veien vår videre
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Vi er opptatt av å skape et attraktivt boligtilbud
der folk har lyst til å bo. Det vil ofte si i sentrumsnære områder med enkel tilgang på offentlig
kommunikasjon, butikker, skoler, barnehager,
idrettsanlegg og natur.
Vi skal fortsette å utvikle kvalitetsboliger med god
geografisk spredning, samtidig som vi snuser på
nye kjøp og nye nedslagsfelt. Vi skal fortsette å
strekke oss etter god dialog, god utforming, gode
materialvalg og følge med i samfunnsutviklingen!

Noen eiendommer vi jobber
med i tiden fremover:
over
Claus Trondsens gate 15-17,
Drammen
fra venstre
Vinnes, Nedre Eiker
Engene 51, 53, Drammen
Pettersvollen, Konnerud
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TEAMET
Pilares har per i dag fire heltidsansatte medarbeidere, men er
i vekst og søker kontinuerlig
etter nye, flinke folk til teamet.
Vi er unge, faglig kompetente
og beslutningsdyktige. Vi har
god innsikt i markedet, både når
det gjelder salg og entreprise.
Kontoret vårt ligger i Drammen,
som er midt i kjerneområdet
til Pilares. Vi har til enhver tid
full oversikt over de forskjellige
kommunenes satsingsområder,
noe som gir oss et fortrinn ved
identifisering av nye prosjekter.
Pilares består av mennesker
som er fremoverlente og
løsningsorienterte, og ikke
minst, som brenner etter å skape
attraktive boliger i de områdene
hvor folk vil bo.

STYRET
Styrets leder:
Nils Thomas Lien
Styremedlemmer:
Leif Oddvin Jensen
Jostein Hellumsand
Stine Søsveen
Martin Fullford

JAN-ØYVIND KIRSEBOM
Prosjektleder
+47 940 38 586
jk@pilares.no
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KNUT BREMER
Prosjektleder
+47 932 43 807
kb@pilares.no

STIAN JONSKÅS
Prosjektleder
+47 411 40 352
sj@pilares.no

HÅKON ARNSTORP
Daglig leder
+47 900 88 879
ha@pilares.no
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Årsrapporten viser hele konsernet samlet
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STYRETS ÅRSBERETNING

RESULTATREGNSKAP
NOTER TIL REGNSKAPET

Virksomhetens art
Pilares Eiendom AS er et boligutviklingsselskap med nedslagsfelt i aksen Kongsberg - Drammen - Asker, samt Tønsberg og
Nøtterøy, og søker primært prosjekter med potensial fra 10 – 50
boligenheter. Selskapet tar gjerne prosjekter helt fra uregulert
tomt til ferdig bolig, og er genuint opptatt av å skape prosjekter
med markedstilpassede kvaliteter.
I 2017 har Pilares totalt solgt 35 boligenheter til en samlet verdi
av NOK 182,7 mill. Videre har Pilares overlevert 2 prosjekter med
totalt 42 boliger, samt igangsatt bygging av 3 nye prosjekter.
Ved årsskifte hadde Pilares totalt 71 boliger i produksjon. Det
var ved årsskiftet totalt 12 prosjekter i porteføljen til Pilares
med en samlet omsetning på ca NOK 1 350 mill.
Pilares har ved utgangen av 2017 fire heltidsansatte medarbeidere, og planlegger i 2018 å øke staben ytterligere for å
håndtere de kommende prosjektene. Selskapets kontor ligger
i Drammen kommune.
Pilares vil i 2018 fortsette sin ekspansive satsning gjennom
kjøp av nye eiendommer for å kunne utvikle morgendagens
boligprosjekter.
Pilares hadde ved årsskifte 11 heleide datterselskap i tillegg til
et selskap eiet 50 %.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2017 for Pilares Eiendom AS er satt opp
under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at
forutsetningene om fortsatt drift er til stede.
Redegjørelse for årsregnskapet
Konsernets resultatregnskap viser et overskudd på NOK 6 173
828. Årsregnskapet for 2017 viser et overskudd på NOK 17 958
844. Styret er tilfreds med de oppnådde resultater i 2017 og
er av den oppfatning at selskapets gode utvikling vil fortsette
også i tiden fremover.

Styret anser egenkapitalen og likviditetssituasjon i selskapet
og konsernet som tilfredsstillende.
Etter styrets oppfatning gir det framlagte regnskapet fyllestgjørende informasjon om selskapets stilling og resultat av
driften. Det har heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt
forhold som er av vesentlig betydning for bedømmelsen av
selskapets stilling.
Finansiell risiko
Selskapet er eksponert for finansiell risiko spesielt tilknyttet
renterisiko.
Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Det er
ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse. Ansatte i
virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i
forbindelse med utførelsen av sitt arbeid.
Selskapet har pr. 31.12.2017 fire ansatte, hvorav fire er menn.
Styret består av fem menn. Det er ikke planlagt eller iverksatt
likestillingstiltak.
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder
likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet forskjellsbehandler ikke kvinner og menn i saker tilknyttet lønn,
rekruttering og avansement. Pilares Eiendom AS har en klar
policy om at det ikke skal diskriminere basert på hverken
kjønn, alder, religion eller nasjonalitet. Selskapet har videre en
klar policy om at ingen typer trakassering, inkludert seksuell
trakassering, skal godtas på arbeidsplassen.

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Note
Salgsinntekt
Sum driftsinntekter

2016

190 910 461

107 646 128

190 910 461

107 646 128

Varekostnad

7

-163 745 248

-79 660 360

Lønnskostnad

2

-4 957 833

-2 725 847

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

4

-10 823

-5 130

Annen driftskostnad

2

-6 863 085

-5 732 816

-175 576 989

-88 124 153

15 333 473

19 521 975

Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap

0

570 010

Renteinntekt fra foretak i samme konsern

0

0

34 900

5 872

-5 657 157

-3 300 137

-130

0

-22 653

0

-5 645 040

-2 724 255

9 688 433

16 797 720

-3 514 604

-5 510 318

6 173 828

11 287 402

6 173 828

11 213 238

Overført til dekning av tidligere udekket tap

0

74 165

Overført til udekket tap

0

0

6 173 828

11 287 403

Sum driftskostnader
Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekter
Rentekostnader
Andre rentekostnader
Annen finanskostnad

Ytre miljø
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Netto finansresultat

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Årsresultat før skattekostnad

Konsernets egenkapitalandel på balansedagen utgjør 15 % og
selskapets egenkapitalandel på balansedagen utgjør 63 %.

1, 5

2017

Skattekostnad
Årsresultat
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OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital
Drammen, 14. februar 2018
Styret i Pilares Eiendom AS

Nils Thomas Lien
Styreleder
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Peter Hougen
Styremedlem

Fredrik Torgersen
Styremedlem

Iver Spiten
Styremedlem

Sum overføringer

Håkon Arnstorp
Daglig Leder

Knut Bremer
Styremedlem
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BALANSE

BALANSE

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Note

2017

2016

Investering i datterselskap

3, 12

0

0

Investering i tilknyttet selskap

3, 12

5 500 000

0

0

0

5 500 000

0

Lån til foretak i samme konsern
Sum finansielle anleggsmidler

EGENKAPITAL

Note

1 489 216

32 104

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

4

52 430 359

21 947 547

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

4

38 164

48 987

52 468 523

21 996 534

Sum varige driftsmidler

Aksjekapital

8

17 345 500

17 345 500

Overkurs

8

241 618

241 618

17 587 118

17 587 118

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital

9

17 175 666

11 001 838

Udekket tap

9

0

0

17 175 666

11 001 838

34 762 784

28 588 956

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

OMLØPSMIDLER
Anlegg under utførelse

4

38 674 899

81 571 534

Inntektsført iht. løpende avregningsmetode

4

110 155 618

116 689 264

148 830 517

198 260 798

Sum anlegg under utførelse
FORDRINGER
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Til gode konsernbidrag
Forskuddsbetalte kostnader

2016

INNSKUTT EGENKAPITAL

Sum innskutt egenkapital
VARIGE DRIFTSMIDLER

2017

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Utsatt skatt

10

4 043 297

6 422 050

Gjeld til kredittinstitusjoner

12

121 429 011

103 648 049

125 472 308

110 070 099

18 193 056

1 208 402

0

0

5 893 357

51 113

556 222

283 908

Sum langsiktig gjeld

192 463

93 750

100 000

380 303

0

0

Leverandørgjeld

1 270 222

0

Gjeld til foretak i samme konsern

KORTSIKTIG GJELD

Sum fordringer

5

1 562 685

474 053

Bankinnskudd, kontanter o.l.

6

23 403 277

14 608 906

Annen kortsiktig gjeld

46 887 276

95 137 814

Sum omløpsmidler

173 796 479

213 343 757

Sum kortsiktig gjeld

71 529 910

96 681 237

Sum eiendeler

231 765 002

235 340 291

Sum gjeld

197 002 218

206 751 336

Sum egenkapital og gjeld

231 765 002

235 340 291

Betalbar skatt

11

Skyldig offentlige avgifter

Drammen, 14. februar 2018
Styret i Pilares Eiendom AS

Nils Thomas Lien
Styreleder
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Peter Hougen
Styremedlem

Fredrik Torgersen
Styremedlem

Iver Spiten
Styremedlem

Håkon Arnstorp
Daglig Leder

Knut Bremer
Styremedlem
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1. REGNSKAPSPRINSIPPER

LØNNSKOSTNADER BESTÅR AV

2017

2016

4 120 682

2 328 838

Arbeidsgiver avgift

585 367

301 329

Pensjonskostnader

64 208

43 316

Andre ytelser

187 576

52 365

4 957 833

2 725 848

1 489 216

32 104

340 953

104 000

5 000

90 000

345 953

194 000

DAGLIG LEDER

STYRET

1 540 833

1 325 833

0

0

33 118

33 118

1 573 951

1 358 951

Lønninger
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og god regnskapskikk. Regnskapsprinsippene
beskrives nedenfor.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Pilares Eiendom AS med datterselskaper hvor Pilares Eiendom AS har bestemmende innflytelse
som følge av juridisk og faktisk kontroll. Konsernregnskapet
er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like
transaksjoner i alle selskaper som inngår i konsernregnskapet.
Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert.
Differansen mellom morselskapets kostpris for aksjer og
andeler i datterselskaper og datterselskapenes egenkapital
på kjøpstidspunktet er fordelt på datterselskapenes bygg og
tomt. Da dette ikke var ansett som virksomhetskjøp er det ikka
avsatt for utsatt skatt på disse merverdiene.
Hovedregel for 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 klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til
virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig lån 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. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til
virkelig verdi som følge av renteendring.
Investering i datterselskap
Selskapets investering i datterselsakap er innarbeidet etter
kostmetoden. Investeringen nedskrives ved varig verdifall.

Inntektsføring
Salg av varer inntektsføres etter transaksjonsprinsippet, dvs.
ved levering av varen. Leieinntekter inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. Inntektsført utbytte og konsernbidrag relaterer
seg til tilbakeholdte resultater i de underliggende selskaper
etter investeringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap
gjøres i all vesentlighet på grunnlag av en individuell vurdering
av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd
og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn
tre måneder fra anskaffelse.
Anleggskontrakter
Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang
tilvirkningstid vurderes etter løpende avregningsmetode
hvor inntektsføring skjer i takt med fremdriften av prosjektet,
primært basert på en sammenlikning av påløpte og estimerte
totale kontraktskostnader. Fullføringsgraden beregnes normalt
som påløpte kosntader i prosent av forventet totalkosntad.
Totalkostnaden revurderes løpende. Når kontraktens utfall
ikke kan estimeres pålitelig vil kun innekter tilsvarende påløpte
prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte
tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.
Skatter
Skatter kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden
er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden
fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære
poster i henhold til skattegrunnlaget

2. ANTALL ANSATTE/GODTGJØRELSE
Selskapet og konsernet har pr. balansedagen 4 ansatte.
OTP
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning
tilfredsstiller kravene i denne lov.
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KOSTNADSFØRT GODTGJØRELSE TIL REVISOR
Revisjon
Annen bistand

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER
Lønninger
Pensjonskostnader
Andre ytelser

3. AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V.
DATTERSELSKAPETS NAVN

FORRETNINGSEIERANDEL
KONTOR

BOKFØRT
VERDI

EGENKAPITAL PR.
31.12

ÅRETS
RESULTAT

Haugesgate 40-42 AS

Drammen

100 %

2 436 402

592 644

-489 376

Uelandsgate 6 AS

Drammen

100 %

2 450 000

2 450 001

600 910

Nedre Storgate 61 AS

Drammen

100 %

3 000 000

6 292 609

3 760 693

Linnesstranda 39 AS

Drammen

100 %

1 733 382

6 038 301

5 254 042

Semsveien Bolig AS

Drammen

100 %

7 000 000

12 920 805

6 154 787

Skipsbygger Jørgensensvei 2 AS

Drammen

100 %

6 900 000

6 099 240

-433 245

Claus Trondsensgate 15-17 AS

Drammen

100 %

3 308 382

3 087 047

-129 419

Vinterveien 2 AS

Drammen

100 %

3 600 000

3 415 616

-176 002

Engene Bolig AS

Drammen

100 %

5 100 000

4 840 085

-251 533

Gamlegrenda Bolig AS

Drammen

100 %

2 400 000

2 221 005

-171 425

Schanbuschvei 10 AS

Drammen

100 %

900 000

743 259

-51 548

10 707 203

-285 227

Sum

38 828 166

TILKNYTTET SELSKAPETS NAVN
Skoleveien Bolig AS
Sum

Drammen

50 %

5 500 000
5 500 000
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4. VARIGE DRIFTSMIDLER OG ANLEGG UNDER UTFØRELSE

8. AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

ANLEGG UNDER UTFØRELSE

BYGNINGER OG TOMTER

SUM

129 993 350

90 263 983

220 257 333

290 904 908

40 021 646

330 926 554

-272 067 741

-78 087 580

-350 155 321

0

232 312

232 312

148 830 517

52 430 361

201 260 878

0

0

0

148 830 517

52 430 361

201 260 878

Avskrivningssats

i/a

i/a

Økonomisk levetid

i/a

i/a

Avskrivningsplan

I/a

I/a

Anskaffelseskost 1.1
Tilgang
Avgang/justering
Merverdier
Anskaffelseskost 31.12
Årets avskrivninger
Bokført verdi pr. 31.12

Selskapet har en aksjekapital på NOK 17 345 500, fordelt på 69 382 aksjer à NOK 250.

EIERSTRUKTUR:
Selskapets aksjonærer var pr 31.12:

ANTALL AKSJER

EIERANDEL

STEMMEANDEL

Pilares Holding AS

69 382

100 %

100 %

Totalt antall aksjer

69 382

100 %

100 %

VERV

EIERMÅTE

TOTALT ANTALL AKSJER

Styreleder

Indirekte

8 059

Peter Hougen

Styremedlem

Indirekte

7 996

Fredrik Torgersen

Styremedlem

Indirekte

7 996

Iver Spiten

Styremedlem

Indirekte

3 114

Knut Bremer

Styremedlem

Indirekte

5 782

Daglig leder

Indirekte

5 782

Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.
Aksjer eiet/kontrollert av medlemmer i styret og daglig leder:

NAVN
Nils Thomas Lien

Håkon Arnstorp

5. FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR

9. EGENKAPITAL

Av selskapets fordringer på NOK 1 562 685 forfaller NOK 0 senere enn ett år etter regnskapsårets utgang.

6. BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.

Egenkapital pr 01.01
Årets resultat

Bankinnskudd , kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med NOK 188 051.

Egenkapital pr 31.12

7. ANLEGGSKONTRAKTER
2017

2016

Inntektsført på igangværende anleggskontr.

188 687 783

107 370 986

Kostnader tillkn. opptjent inntekt/tapsavsetn.

-162 484 294

-79 660 360

26 203 489

27 710 626

0

0

110 155 617

116 689 264

0

0

250 000

0

Netto resultatført på igangværende anl.kontr.
Estimert gjenværende produksjon
Opptjent ikke fakturert inntekt, inkl. kundefordringer
Forskuddsfakturert produksjon inkl. annen kortsiktig gjeld
Kundefordringer der betaling er utsatt pga. betingelser
i konraktene

11 001 838

28 588 956

0

0

6 173 828

6 173 828

17 345 500

241 618

17 175 666

34 762 784

2017

2016

Regnskapsmessig verdi driftsmidler

MIDLERTIDIGE FORSKJELLER:

0

0

Skattemessig verdi driftsmidler

0

0

Sum

0

0

Regnskapsmessig verdi varebeholdning

146 802 715

136 427 319

Skattemessig verdi varebeholdning

123 494 011

109 475 379

= midlertidige forskjeller

23 308 704

26 951 940

Sum midlertidige forskjeller

5 729 152

193 400

17 579 552

26 758 540

-4 043 297

-6 422 050

Nominell skattesats 23 % (24 %)
Utsatt skatt/Utsatt skattefordel

50

241 618

10. SKATTEGRUNNLAG / UTSATT SKATT

- fremførbart underskudd
Posten opptjent ikke fakturert inntekt består av påløpte inntekert på NOK 136 075 618 fratrukket forskuddsbetaling fra kunder
på NOK 25 920 000.

17 345 500
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REVISORS BERETNING

11. ÅRETS SKATTEKOSTNAD
ÅRETS SKATTEKOSTNAD BESTÅR AV:

2017

2016

Betalbar skatt

5 893 357

51 113

Endring utsatt skatt

-2 378 753

5 459 205

0

0

3 514 604

5 510 318

Skatt av avgitt konsernbidrag
Årets skattekostnad

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
2017

2016

0

0

Gjeld til kredittinstitusjoner

121 429 011

103 648 049

Gjeld til andre kreditorer/selgerkreditt

30 123 663

73 782 392

Sum

151 552 674

177 430 441

2017

2016

201 260 876

220 257 332

44 328 166

0

245 589 042

220 257 332

Gjeld som forfaller senere enn fem år

BOKFØRT VERDI AV EIENDELER STILT SOM SIKKERHET
FOR BOKFØRT GJELD:
Bygninger/tomter og annlegg under utførelse
Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap
Sum

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Pilares Eiendom AS

12. PANTESTILLELSER OG GARANTIER M.V.
BOKFØRT GJELD SOM ER SIKRET VED PANT O.L

BDO AS
Kniveveien 31
3036 Drammen

KONKLUSJON
Vi har revidert Pilares Eiendom AS’ årsregnskap som består av:
• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember
2017, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

ANNEN INFORMASJON
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon
består av årsberetningen.

• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember
2017, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår
oppgave å lese annen informasjon med det formål å vurdere
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss
under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder
vesentlig feilinformasjon.

Etter vår mening:
• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
• gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle
stillingen til Pilares Eiendom AS per 31. desember 2017 og av
selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som
ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.
• gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle
stillingen til konsernet Pilares Eiendom AS per 31. desember
2017 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
GRUNNLAG FOR KONKLUSJONEN
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift
og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale
revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISAene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i
lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser
i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon.
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Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen
informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har
ingenting å rapportere i så henseende.
STYRETS OG DAGLIG LEDERS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKAPET
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide
årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik
intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for
å ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt
drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning
for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges
til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at
virksomheten vil bli avviklet.

53

REVISORS BERETNING

REVISORS BERETNING

BDO AS
Kniveveien 31
3036 Drammen

REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VED REVISJONEN AV
ÅRSREGNSKAPET
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet
for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon.
Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen
garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift
og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis
eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt
skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen.
I tillegg:
• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i
regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil.
Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen
for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke
blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid,
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller
overstyring av intern kontroll.

basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan
skape tvil av betydning om selskapets og konsernets evne
til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer
vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen
henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet
og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet
og konsernet ikke fortsetter driften.
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UTTALELSE OM ØVRIGE LOVMESSIGE KRAV
KONKLUSJON OM ÅRSBERETNINGEN
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor,
mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og
forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet
og i samsvar med lov og forskrifter.

KONKLUSJON OM REGISTRERING OG DOKUMENTASJON
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor,
og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi
at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets og
konsernets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og
innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt
årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene
og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.
• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis
vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene eller
forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for
en mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige
for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi
alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon.
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte
omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal
utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning
som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle
svakheter av betydning i den interne kontrollen.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som
er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger
som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for
å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og
konsernets interne kontroll.
• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er
hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av
fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet,
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