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DAGLIG LEDER
2016 har på mange måter vært et jubelår i eiendomsbransjen,
og Pilares har markert seg som en sterk og solid eiendomsutvikler
med fremtidsrettet teft. Vi har lykkes med å etablere Pilares som et
anerkjent merkenavn, og har skapt oss en verktøykasse med gode
samarbeidspartnere. Vi har knyttet til oss entreprenører, meglere og
arkitekter som vi har et godt samarbeid med og vi møter 2017 med
en god tilflyt av lønnsomme kvalitetsprosjekter.
Dette mener jeg i stor grad er en konsekvens av den inngående
kunnskapen vi har om kundene våre, samt at vi har truffet blink
når det gjelder den målrettede tilnærmingen til vårt geografiske
nedslagsfelt. Gjennom året som har gått har vi hatt to vellykkede
salgsstarter, god fremdrift på boligprosjekter under bygging og nye
prosjekter under regulering. Vi har også inngått avtale om kjøp av
flere nye prosjekter som vil utvikles i 2017 og årene fremover.
Alt tyder på at også 2017 blir et godt år i boligmarkedet, men
vi skal ikke la oss forføre av prognosene. Vi skal derimot spisse
vår vurderingssans for å sikre den langsiktige verdien i nye
boligprosjekter. Med oss på laget har vi fått en ny prosjektleder,
og vi planlegger å øke staben ytterligere for å håndtere videre
vekst. Pilares vil videreføre sin filosofi om at god utvikling skjer
der mennesker trives. Innad i bedriften betyr det at vi gir næring
til skapergleden vi alle føler når vi ser mulighetene i et nytt prosjekt.
Utad, mot våre kunder, samarbeidspartnere og naboer, skal vi
fortsette å heve standarden for et ansvarlig og lyttende samarbeid.

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. Vi har sementert denne visjonen gjentatte ganger,
i små og mellomstore boligprosjekter langs aksen Asker - Drammen
- Kongsberg. 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 ønsket om å utvikle
boliger der mennesker faktisk drømmer om å kunne bo. Vi har øye
for hver minste detalj på planleggingsstadiet, samtidig som vi alltid
tenker helhetlig slik at de som skal bo i våre boliger får en optimal
bosituasjon. I 2017 betyr det nok ladere til el-biler og oppladbare
hybridbiler i garasjen. Det betyr grønne grep i energiforvaltningen
og ikke minst, kort vei til offentlig kommunikasjon. Gode uterom
er en selvfølge. Vi er stolte av å være en eiendomsutvikler som
tar ansvar, opptrer ryddig og som følger med på utviklingen
i teknologien.

Områdebilde fra
nærmiljøet til
Elvehagen
- Semsvannet, Asker
6
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NØKKELTALL
2015

NØKKELTALL
2016

Antall prosjekter: 6

Antall prosjekter: 11

Boliger i porteføljen: 80

Boliger i porteføljen: 214

Samlet utviklingsverdi: 380 mill.

Samlet utviklingsverdi: 1 060 mill.
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KUNDENE
Nordmenn flest lever i et velferdssamfunn der trygghet, økonomi
og sosiale goder er ivaretatt. De fleste har alt de trenger, og
kanskje mer. Det betyr at forventningene til våre sluttprodukter
er høyere enn noensinne, og det kreves dristige tanker, visjoner
og innovasjoner for å skape begeistring og lojalitet hos en stadig
mer krevende forbruker.
I boligkjøpsammenheng gjelder fortsatt det tradisjonelle skillet
mellom generasjoner, kjønn og utdanningsnivå, men i stadig
mindre grad. Et ungt par kan like gjerne være tradisjonelle
og risikosky, mens et voksent par kan være impulsive og
eksperimentelle. Dermed blir det viktigere for oss å finne andre
fellesnevnere som samler forbrukerne i attraktive målgrupper.
Vi har funnet ut at kundenes drømmer, aspirasjoner og behov
for gode løsninger er viktigere enn alder og samfunnstilhørighet.

”Vi har funnet ut at
kundenes drømmer,
aspirasjoner og behov
for gode løsninger er
viktigere enn alder og
samfunnstilhørighet.”

Men forbrukerne vet ikke alltid hva de vil ha, eller hva de søker
etter i boligmarkedet. De aller fleste gjør seg opp et valg basert
på personlige verdier som utstråler hvem vi er, eller ønsker å
være – også for andre. Dette gjelder ikke bare valg av bolig,
men også av bil, hvor vi drar på ferie og hva vi gjør på fritiden.
Behovet for å eie egen bolig ligger dypt forankret i den norske
folkesjelen, og derfor er dette også et grunnleggende prinsipp
i norsk boligpolitikk. Forbrukerne investerer i boliger som skal
romme bursdager og juleaftener, hvor alle skal ha det lunt og
godt, og hvor trivselsfaktoren skal være høy. Et boligkjøp er
selve ryggraden i norsk familieøkonomi, og dette har vi et
ydmykt forhold til.
Dette inspirerer oss til å strekke oss lengre - hver gang!
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VÅRE KJERNEOMRÅDER
Det er ingen tilfeldighet at Pilares’ kontor ligger i Drammen. Her
er vi midt i smørøyet i det som er vårt nedslagsfelt; nemlig aksen
mellom Asker - Drammen - Kongsberg. 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.
12

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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2016
Utvalgte prosjekter
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VILLA CAPJON
Villa Capjon er et leilighetsprosjekt bestående av
26 moderne leiligheter med tilhørende parkeringskjeller. Beliggenheten er i det Engelske kvarter
i Drammen. Alle leilighetene har solrike syd-/
vestvendte balkonger eller takterasser. Det er
parkeringskjeller med heis til alle leilighetene.
Boligene har løsninger og materialvalg i god
kvalitet. I bakgården er det opparbeidet et
hyggelig gårdsrom med beplantning og
sittegrupper.
Les mer på villacapjon.no

Adresse: Hauges gate
40-42, Drammen
Status: Ferdigstilt og
overlevert Q1 2017
Antall boliger: 26
Omsetning: 112 MNOK
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Adresse: Uelandsgate 6-8,
Kongsberg
Status: Under bygging
Ferdigstillelse: Q3 2017
Antall boliger: 16
Omsetning: 71 MNOK

BRUSFABRIKKEN
I sentrumsnøre Eikermoen på Kongsberg bygger vi nå Brusfabrikken.
Prosjektet er på tomten til den gamle fabrikken Stordalen
Mineralvann. Utformingen av prosjektet bevarer eksisterende villa,
samt oppføring av tre klassiske eneboliger, fire moderne townhouse
og ni leiligheter. Eneboligene blir vestvendte med flott utsikt og
egen garasje. Townhousene får moderne uttrykk og privat solrik
takterrasser med flott utsikt. Parkering for leiligheter og townhouse
etableres i felles parkeringskjeller under leilighetsbygget.
Leilighetene får varierende størrelser, noen med hage på terreng,
de andre med solrike balkonger.
Les mer på brusfabrikken.no
18
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BRUSFABRIKKEN
Fra Brusfabrikken er det kort vei
til alt. Sentrum med sitt tilbud
av shopping, kollektivtransport
og opplevelser ligger en kort
spasertur unna. Naturen og gode
skiforhold på Kongsberg skisenter,
ligger kun noen få minutter
unna med bil. Tomten ligger i et
småhusområde, men har tidligere
vært brukt til fabrikkvirksomhet.
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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
Status: Under bygging
Ferdigstillelse: Q2 2018
Antall boliger: 14
Omsetning: 61 MNOK
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Adresse: Nedre Storgate
61, Drammen
Status: Under bygging
Ferdigstillelse: 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 eller fire 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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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 de 2 - 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
Status: I salg, byggestart 2017
Ferdigstillelse: Tentativt Q1 2019
Antall boliger: 35
Omsetning: 185 MNOK
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ELVEHAGEN
Elvehagen ligger idyllisk til
langsetter Askerelven. Plassert
midt mellom Semsvannet og
Asker stasjon er det kort vei
til både natur og flytoget.
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2017
Veien vår videre
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Vi er opptatte 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:
Adresse:
over
Engene 51, 53,
Drammen
t.v.
Skipsbygger Jørgensens vei 2,
Drammen
t.h.
Claus Trondsens gate 15,
Drammen
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Noen eiendommer vi jobber
med i tiden fremover:
Adresse:
t.h.
Vinterveien 2,
Asker
t.v.
Pettersvollen,
Konnerud, Drammen
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TEAMET
Pilares har tre heltidsansatte
medarbeidere. 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, og vi
er i konstant dialog med lokale
politikere for å ta pulsen på kommunenes satsingsområder. 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:
Fredrik Torgersen
Peter Hougen
Knut Bremer
Iver Spiten

KNUT BREMER
Prosjektleder
+47 932 43 807
kb@pilares.no
36

JAN-ØYVIND KIRSEBOM
Prosjektleder
+47 940 38 586
jk@pilares.no

HÅKON ARNSTORP
Daglig leder
+47 900 88 879
ha@pilares.no
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STYRETS ÅRSBERETNING
VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES
Pilares er et boligutviklingsselskap med nedslagsfelt i aksen
Kongsberg – Drammen – Asker, 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 2016 har Pilares totalt solgt 37 boligenheter til en samlet
verdi av NOK 162 mill. Videre har Pilares hatt 2 prosjekter
under bygging og 5 prosjekter under regulering. I løpet av året
inngikk selskapet avtale om kjøp av 6 nye prosjekter, hvor noen
først blir overtatt i løpet av 2017. Det var ved årsskiftet totalt 11
prosjekter i porteføljen til Pilares med en samlet utviklingsverdi
på ca NOK 1 060 mill.
Pilares har ved utgangen av 2016 tre heltidsansatte medarbeidere,
og planlegger i 2017 å øke staben ytterligere for å håndtere de
kommende prosjektene. Selskapets kontor ligger i Drammen
kommune.
Pilares vil i 2017 fortsette sin ekspansive satsning gjennom
kjøp av nye eiendommer for å kunne utvikle morgendagens
boligprosjekter.
Pilares hadde ved årsskifte 8 heleide datterselskap.
FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet for 2016 for Pilares Eiendom AS er satt opp
under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at
forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
UTVIKLING, RESULTAT OG STILLING
Konsernets resultatregnskap for 2016 viser et overskudd på
kr 11 287 402,-. Årsregnskapet for 2016 viser et underskudd
på kr 2 388 464,-.

Styret er tilfreds med de oppnådde resultater i 2016 og er av
den oppfatning at selskapets gode utvikling vil fortsette også
i tiden fremover.
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende
noter et rettvisende bilde av resultatet for 2016 og stillingen pr.
31.12.2016. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets
slutt som har betydning ved bedømmelsen av selskapet.
FINANSIELL RISIKO
Selskapet er eksponert for finansiell risiko spesielt knyttet til
renterisiko.
ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet
oversikt over sykefraværet blant de ansatte. I 2016 har det ikke
vært sykefravær av betydning. Det har ikke vært noen spesielle
arbeidsuhell i løpet av fjoråret. Etter styrets oppfatning er
arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen god.
LIKESTILLING OG ARBEID MOT DISKRIMINERING
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder
likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet forskjellsbehandler
ikke kvinner og menn i saker knyttet til 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.
YTRE MILJØ
Selskapet driver ikke noen virksomhet som har negativ innvirkning
på det ytre miljø.

Drammen, 16. februar 2017
Styret i Pilares Eiendom AS

Nils Thomas Lien
Styreleder

Årsrapporten viser hele konsernet samlet

Iver Spiten
Styremedlem

Peter Hougen
Styremedlem

Håkon Arnstorp
Daglig Leder

Fredrik Torgersen
Styremedlem

Knut Bremer
Styremedlem
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RESULTATREGNSKAP

NOTER TIL REGNSKAPET

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

KONSERNET PILARES EIENDOM AS

KONSERN
Note

2016

2015

107 646 128

20 251 756

107 646 128

20 251 756

79 660 360

14 067 145

2 725 847

2 200

5 130

0

5 732 816

3 237 280

Sum driftskostnader

88 124 153

17 306 626

Driftsresultat

19 521 975

2 945 130

Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

9, 13

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad

10, 12
1
10

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Inntekt på investering i datterselskap

570 010

0

0

0

5 872

3 006

Annen rentekostnad

3 300 137

999 771

Resultat av finansposter

-2 724 255

-996 765

Renteinntekt fra foretak i samme konsern
Annen renteinntekt

Ordinært resultat før skattekostnad

16 797 720

1 948 365

5 510 318

962 845

Ordinært resultat

11 287 402

985 520

Årsresultat

11 287 402

985 520

74 165

985 520

11 213 238

0

0

0

11 287 402

985 520

Skattekostnad på ordinært resultat
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REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder
og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak.
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.
KONSOLIDERINGSPRINSIPPER
Regnskapet omfatter morselskapet Pilares Eiendom AS og
datterselskapene Haugesgate 40-42 AS, Schlanbusch vei 10 AS,
Uelandsgate 6 AS, Skipsbygger Jørgensens vei 2 AS, Nedre
Storgate 61 AS, Semsveien Bolig AS, Linnesstranda 39 AS
og Claus Trondsens gate 15 AS , jfr. note 2.
Differansen mellom morselskapets kostpris for aksjene og
andelene og datterselskapenes egenkapital på kjøpstidspunktet
er fordelt på datterselskapenes bygg og tomter. Da dette ikke
var ansett som virksomhetskjøp er det ikke avsatt for utsatt
skatt på disse merverdiene.
Fordringer og gjeld mellom konsernselskapene er eliminert
ved konsolidering. Det samme gjelder transaksjoner av intern
karakter.
HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING 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 ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler.

Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge
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 etter
en fornuftig avskrivningsplan. Langsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag
for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av
kostpris og fordelt linært over antatt økonomisk levetid.
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 sammenligning av påløpte og estimerte totale
kontraktskostnader. Fullførelsesgraden beregnes normalt som
påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad.
Totalkostnaden revurderes løpende. Når kontraktens utfall ikke
kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter 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.

OVERFØRINGER
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap
Avsatt til annen egenkapital
Overført til udekket tap
Sum disponert
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BALANSE

BALANSE

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER

EGENKAPITAL OG GJELD
Note

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

8

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

1

2016

2015

1 489 216

32 104

21 947 547

48 491 123

48 987

0

21 996 534

48 491 123

0

0

Lån til foretak i samme konsern

0

0

Sum finansielle anleggsmidler

0

0

2, 11

21 996 534

48 491 123

Sum anleggsmidler

2016

2015

17 345 500

17 345 500

241 618

241 618

17 587 118

17 587 118

11 001 838

0

0

-285 565

11 001 837

-285 565

6

28 588 955

17 301 553

7

6 422 050

962 845

6 422 050

962 845

103 648 049

34 238 303

103 648 049

34 238 303

1 208 402

4 099 003

51 113

0

283 908

6 925

95 137 814

11 189 699

96 681 236

15 295 627

Sum gjeld

206 751 335

50 496 776

Sum egenkapital og gjeld

235 340 291

67 798 329

Aksjekapital

5

Overkurs
Sum innskutt egenkapital
OPPTJENT EGENKAPITAL
Udekket tap
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt

OMLØPSMIDLER
Anlegg under utførelse

1, 13

198 260 798

15 961 313

Sum avsetning for forpliktelser
ANNEN LANGSIKTIG GJELD

FORDRINGER
93 750

49 545

Gjeld til kredittinstitusjoner

Andre kortsiktige fordringer

380 303

74 297

Sum annen langsiktig gjeld

Sum fordringer

474 053

123 842

14 608 906

3 222 052

Sum omløpsmidler

213 343 757

19 307 206

Sum eiendeler

235 340 291

67 798 329

Kundefordringer

Note

Annen egenkapital

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investeringer i datterselskap

INNSKUTT EGENKAPITAL

3

8

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld

Bankinnskudd, kontanter o.l.

4

Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

8

Sum kortsiktig gjeld

Drammen, 16. februar 2017
Styret i Pilares Eiendom AS

Nils Thomas Lien
Styreleder

Peter Hougen
Styremedlem

Fredrik Torgersen
Styremedlem

Iver Spiten
Styremedlem

Håkon Arnstorp
Daglig Leder

Knut Bremer
Styremedlem
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3. KUNDEFORDRINGER

1. VARIGE DRIFTSMIDLER OG ANLEGG UNDER UTFØRELSE

Kundefordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en
individuell vurdering av de enkelte fordringene.

BYGNINGER OG TOMTER

ANL. UNDER UTF.

SUM

47 145 123

15 961 312

63 106 435

56 999 550

115 153 851

172 153 401

1 346 000

0

1 346 000

Avgang til anskaffelseskost

-15 226 690

-1 121 814

-16 348 504

Kundefordringer til pålydende

Anskaffelseskost 31.12.

90 263 983

129 993 349

220 257 332

Avsetning tap på fordringer

0

0

0

90 263 983

129 993 349

220 257 332

0

0

0

Avskrivningssats

Avskrives ikke

Avskrives ikke

Avskrivningsplan

IA

IA

Økonomisk levetid

IA

IA

Endring i avskrivningsplan

IA

IA

Anskaffelseskost 01.01.
Årets tilgang
Merverdier

Akk. avskrivninger
Balanseført verdi 31.12.
Årets ord. avskrivninger

Kundefordringer i balansen fremkommer slik:

Sum

2016

2015

93 750

49 545

0

0

93 750

49 545

2016

2015

148 943

0

4. BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.

I posten inngår bundne skattetrekksmidler som følger

2. DATTERSELSKAP

5. AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Pilares Eiendom AS har eierandel i følgende aksjeselskap:

Aksjekapitalen i Pilares Eiendom AS pr. 31.12. eies av følgende aksjonærer, styremedlemer m.v.:

FORRETNINGSKONTOR

EIERANDEL

EGENKAPITAL

RESULTAT

BOKFØRT VERDI I
MORSELSKAPET

Haugesgate 40-42 AS

Drammen

100 %

22 594 245

16 400 709

4 651 000

Uelandsgate 6 AS

Drammen

100 %

3 634 946

1 596 737

2 450 000

Schlanbusch vei 10 AS

Drammen

100 %

794 806

-23 078

900 000

Skipsbygger Jørgensensvei 2 AS

Drammen

100 %

2 632 485

-235 985

3 000 000

Nedre Storgate 61 AS

Drammen

100 %

2 531 917

-274 299

3 000 000

Semsveien Bolig AS

Drammen

100 %

2 374 318

-228 413

2 608 300

Linnesstranda 39 AS

Drammen

100 %

784 259

-940 741

1 733 382

Claus Trondsenss gate 15 AS

Drammen

100 %

516 467

-86 345

608 382
18 951 064

ANTALL

PÅLYDENDE

BALANSEFØRT

46 254

250

11 563 500

JOS-Invest AS

11 564

250

2 891 000

Formel Eiendom AS

11 564

250

2 891 000

69 382

250

17 345 500

Mont Investor AS

Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder jfr RL §7-26
Nils Thomas Lien

Styrets leder

indirekte eiet

(13 333)

Peter Hougen

Styremedlem

indirekte eiet

(13 333)

Iver Spiten

Styremedlem

indirekte eiet

(5 210)

Fredrik Torgersen

Styremedlem

indirekte eiet

(13 333)

Håkon Arnstorp

Daglig leder

indirekte eiet

(5 782)

Knut Bremer

Styremedlem

indirekte eiet

(5 782)
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6. EGENKAPITAL

Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12

BETALBAR SKATT I BALANSEN FREMKOMMER SÅLEDES:
AKSJEKAPITAL

OVERKURS

UDEKKET TAP

SUM

17 345 500

241 618

-285 565

17 301 553

Betalbar skatt (før avgitt konsernbidrag)

0

0

11 287 402

11 287 402

Skatt av avgitt konsernbidrag

17 345 500

241 618

11 001 837

28 588 955

Betalbar skatt i balansen

2016

2015

51 113

0

0

0

51 113

0

ÅRETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER SLIK:

7. SKATTER

Betalbar skatt
Endringer utsatt skatt

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter.

Årets skattekostnad

Skattekostnaden består av betalbar skatt på ordinært resultat og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.
Årsaken til at utsatt skatt oppstår er ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultatet.
Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt:

Varebeholdning

31.12.2015

0
26 951 940

0
4 327 274

-22 624 666
0

Garantiavsetning

0

GJELD SOM FORFALLER TIL BETALING SENERE ENN FEM ÅR

0

5 459 205

962 845

5 510 318

962 845

2016

2015

0

0

73 782 392

5 500 000

103 648 049

34 238 303

177 430 441

39 738 303

220 419 745

51 311 240

220 419 745

51 311 240

GJELD SOM ER SIKRET VED PANT O.L.
Kortsiktig gjeld til andre kreditorer/selgerkreditt

-193 400

-475 893

-282 493

26 758 540

3 851 381

-22 907 159

Utsatt skatt (25% / 24%)

6 422 050

962 845

-5 459 204

BALANSEFØRT VERDI AV EIENDELER SOM ER STILT SOM SIKKERHET
FOR DENNE GJELD

Utsatt skatt bokført

6 422 050

962 845

-5 459 205

Bygninger

Sum midlertidige forskjeller

51 113

ENDRING

Gevinst og tapskonto
Underskudd til fremføring

2015

8. GJELD, PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V.
31.12.2016

Driftsmidler

2016

Det er latente utsatte skattefordeler i konsernet på totalt kr 576 200 som ikke er hensyntatt i grunnlaget for bokført utsatt skatt.
Disse skattefordelene er heller ikke avsatt i selskapsregnskapene til konsernselskapene.

Gjeld til kredittinstitusjoner

Tomter og anlegg under utførelse
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9. DRIFTSINNTEKTER

11. ANDELER I ANDRE SELSKAPER

Leieinntektene relaterer seg til oppsetning og utleie av fast eiendom i på Østlandet.
Inntektsføring skjer etter gjeldende regnskapsprinsipper.

Selskapets deltagelse i andre selskaper, jfr. note 2 er i årsregnskapet presentert etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

Andre driftsinntekter i løpet av året består av:

12. PENSJONER

Leieinntekter
Løpende avregning - inntekt jfr note 13

2016

2015

275 142

737 950

107 370 986

19 513 806

107 646 128

20 251 756

10. LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE M.M.
LØNNSKOSTNADER M.M:

2016

2015

2 328 838

0

Arbeidsgiveravgift

301 329

0

Pensjonskostnader

43 316

0

Andre ytelser

52 365

2 200

2 725 847

2 200

2016

2015

2

0

Ansatte

0

0

Daglig leder

0

0

0

0

104 000

63 000

Teknisk regnskapsbistand

50 000

43 563

Andre tjenester

40 000

45 814

194 000

152 377

DAGLIG LEDER

STYRET

895 833

770 833

0

0

31 882

31 070

31 882

802 715

926 903

802 715

Lønninger

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning
tilfredsstiller kravene etter denne lov.

13. ANLEGGSKONTRAKTER
31.12.2016

31.12.2015

Inntektsført på igangværende prosjekter

107 370 986

19 513 806

Kostnader knyttet til opptjent inntekt/tapsavsetninger

79 660 360

15 186 532

27 710 626

4 327 274

0

0

116 689 264

11 107 256

Forskuddsfakturert produksjon inkludert i annen kortsiktig gjeld

0

0

Kundefordringer der betaling er utsatt på grunn av betingelser i kontraktene

0

0

Netto resultatført på igangværende prosjekter
Estimert gjenværende produksjon på tapsprosjekter
Opptjent ikke fakturerte inntekter på igangværende anleggskontrakter inkludert i kundefordringer

Posten opptjent ikke fakturert inntekter består av påløpte inntekter kr 126 884 792 samt forskuddsbetalinger på kr 10 195 528.
GJENNOMSNITTLIG ANTALL ÅRSVERK
LÅN ANSATTE OG DAGLIG LEDER:

KOSTNADSFØRT GODTGJØRELSE TIL REVISOR UTGJØR EKS. M.V.A.
Revisjon

STYRET YTELSER TIL LEDENDE PERSONER
770 833 Ansatte
0 Daglig leder
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Pilares Eiendom AS
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

KONKLUSJON
Vi har revidert Pilares Eiendom AS’ årsregnskap som består av:
• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember
2016, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og
• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember
2016, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
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 2016 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
2016 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 og konsernet 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.

50

ANNEN INFORMASJON
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon
består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og
revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen
informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.
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.
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 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.

BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

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.

kan skape tvil av betydning om selskapets 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 ikke fortsetter
driften.
• 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
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,
basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som
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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
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk
i Norge.

Oslo, 28. februar 2017
BDO AS

Martin Aasen
statsautorisert revisor

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar,
og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land.
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KONTAKT
post@pilares.no
32 17 88 88
Bragernes torg 8
3016 Drammen
PB 269 Bragernes
3001 Drammen
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