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DAGLIG LEDER
2018 har vært et utfordrende år for boligutviklere. Et mer usikkert
makrobilde, en forventet renteheving for første gang på syv år,
signaler om overetablering i flere regioner og fallende boligpriser
mange steder, er alle faktorer som påvirker oss. I tillegg fikk
markedet en brå og lang sommerferie med det usedvanlig fine og
varme været fra mai og ut august. Heldigvis har vi registrert en klar
bedring i våre prosjekter og i markedet generelt i starten av 2019.
Pilares økte organisasjonen med 50 prosent i fjor – en økning som
krever en hel del av alle involverte. Bedriften går fra en hverdag
der «alle gjør alt», til en som fordrer en helt annen arbeids- og
ansvarsfordeling, noe som igjen krever gode rutiner og systemer.
Dette har vi brukt mye tid på i 2018, og er noe vi vil fortsette å
fokusere på inn i det nye året.
Pilares teller nå seks solide og kompetente personer, og vi opplever
et meget godt arbeidsmiljø. Vi gjør ikke alt riktig hver dag, men de
gangene vi tråkker feil ser vi stor glede og motivasjon i å endre oss.
Som leder er det utrolig inspirerende å se.
En ny og spennende erfaring i 2018 var å åpne dørene for «venner
og bekjente» på et ferdig bygget prosjekt. 17. oktober var rundt
90 personer invitert til åpent hus i Ankers Hage i Drammen.
Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive. Vi håper og tror at
dette ga et inntrykk av hva vi står for, samtidig som det ga et innblikk
i hvilke utfordringer vi møter i vår egen hverdag.
I 2017 inviterte Pilares for første gang en ekstern partner inn i et av
våre prosjekter. I 2018 har vi kjøpt oss inn i to prosjekter hvor vi kun
eier 50 prosent, men likevel står for utvikling og gjennomføring.
Dette synes vi fungerer godt, og partnerprosjekter er noe vi ønsker
mer av i fremtiden. Det gir oss rom for å bygge en større og mer
solid organisasjon som kan håndtere et økt volum ved videre vekst.
Ikke minst bidrar det til å holde oss skjerpet og utvikle oss hver dag.
I 2019 har vi et nytt bein vi skal videreutvikle: Pilares fritid. Vi har tro
på at vår kompetanse knyttet til konseptutvikling, markedsføring og
kommersialisering vil tilføre hyttemarkedet noe positivt, og på den
måten gi oss et fortrinn. I tillegg mener vi hyttemarkedet har mye å
tilføre våre fremtidige småhusprosjekter. Dette gleder vi oss til!
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.
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2012 16
etablert

prosjekter
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boliger
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160 M

2 300 M

3,9 %

fast ansatte

utviklingsverdi

42 000 M2
salgbart areal
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resultatmargin 2018
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Prins Oscars Gate

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.
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Prosjekter i prosess:
1. Elvehagen - Semsveien, Asker

Hokksund

Lier

4

Drammen
7

3

2. Vinterveien, Heggedal

2

3. Pettersvollen, Konnerud

20

E18

4. Vinnes, Solbergelva

15

5. Klems gate 29, Kongsberg
6. Sølvgrenda, Kongsberg

21 17
5
Kongsberg 6

7. Blefjell Nipeto
8. Næskilds gate 2, Holmestrand

STRØMSØ

9. Havegaten, Tønsberg
Sande

10. Skoleveien 12, Nøtterøy
11. Tenvik Brygge, Nøtterøy
12. Claus Trondsens gate 15-17, Drammen
13. Engene 51-53, Drammen

Holmestrand 8

14. Skipsbygger Jørgensens vei 2, Drammen

RUNDTOM

15. Hauk Aabels vei, Drammen
Horten

Prosjekter utviklet og solgt:
16. Gjetergata 32, Cappelens gate 51, Drammen
17. Schlanbusch vei 10, Kongsberg
Prosjekter ferdigstillt og overlevert:

Tønsberg
9

11

10

10

18. Akers Hage - Nedre Storgate 61
19. Villa Capjon - Hauges gate 40-42
20. Gartneriløkka - Linnesstranda 39
210.Brusfabrikken - Uelandsgate 6
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Dette sier kundene våre

Adresse: Nedre Storgate 61, Drammen
Arkitekt: Solli arkitekter AS
Interiørarkitekt: Paulsen & Nilsen AS
Entreprenør: Consto Øst AS
Status: Nybygget ferdigstilt og overlevert
Q4 2018. Eksisterende hjørnegård
rehabiliteres og ferdigstilles Q2 2019
Antall boliger: 22

”Det som begeistret meg
mest med Ankers Hage var
kvaliteten på interiøret, som
på kjøkken og soverom, samt
størrelsen på rommene.”

Omsetning: MNOK 118

ANKERS HAGE I DRAMMEN
Trygve Dahl

Trude Ravik

Vi har bodd i Lommedalen i 25 år, og da vi
begynte å se oss om etter leilighet i bynært
strøk ble Drammen et av de aktuelle områdene.
Ankers Hage fanget vår interesse fordi det er
flott arkitekturmessig, og fordi vi opplevde at
prosjektet hadde høy standard og gode kvaliteter.
Det gjelder alt fra utførelse til valg av fliser, gulv og
kjøkkeninnredning.

Det som begeistret meg mest med Ankers Hage
var kvaliteten på interiøret, som på kjøkken og
soverom, samt størrelsen på rommene. Jeg likte
også veldig godt de store og flotte vindusflatene.
I tillegg gjør ekstra god takhøyde i alle rom at
leiligheten virker enda større.

Vi opplever at Pilares har en veldig bevisst
profil, med litt mindre prosjekter enn mange
andre utbyggere, men samtidig med litt høyere
standard. Vi klarer heller ikke å se noen avvik
mellom prospektet og det som faktisk er levert.
Det er overraskende bra. Som utbygger har Pilares
fremstått som veldig profesjonelle og forutsigbare
gjennom hele prosessen. De har levert akkurat det
de har sagt at de skal levere.
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Det første jeg oppdaget da jeg flyttet inn, var mitt
flotte utsyn til min nærmeste nabo – en eldre, flott
enebolig. Jeg har ingen følelse av å bo i blokk, mer
som å bo i en liten enebolig selv.
Siden vi flyttet inn i vinter har vi ikke fått benyttet
utearealene ennå, men jeg er sikker på at dette vil
bli et flott tilskudd til sommeren, blant annet med
grillplass under tak.
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Dette sier kundene våre

Adresse: Linnesstranda 39, Lier
Arkitekt: Unikus Arkitekter
Entreprenør: Mesterhus Buskerud (hus),
Borgen Entreprenør (grunn og infrastruktur)
Status: Ferdigstilt og overlevert Q2 2018
Antall boliger: 14
Omsetning: MNOK 116

GARTNERILØKKA I LIER
Daniel Buøy-Vehn

Linn Cathrine Nilsen

Vi er to voksne og to barn som flyttet inn vår
nye bolig på Gartneriløkka. Vi var i utlandet da
muligheten dukket opp, så vi sendte søsteren vår for
å legge inn bud for oss. Det var førstemann til mølla,
så vi er glade for at vi nådde opp. Det var deilig
å flytte inn i en bolig hvor ingen hadde bodd før,
og hvor alt er nytt. Akkurat som vi forestilte oss på
forhånd, er dette blitt et nabolag med mange barn.

Jeg og mannen min har bodd i Oslo i mange år, og
kom litt tilfeldig over dette prosjektet da vi ønsket
noe større enn en leilighet. Vi likte veldig godt
det vi så i prospektet, og er utrolig fornøyd med
at det ferdige resultatet er blitt akkurat som på
illustrasjonene. En annen ting vi satte stor pris på
er at området var ferdig opparbeidet med plen og
hekker da vi flyttet inn.

Dialogen vår med Pilares var kjempebra. De
svarte raskt på henvendelser, var til stede og
sendte stadig ut informasjon. Vi følte oss hele
tiden involvert og visste hva som foregikk under
byggeprosessen.

Kommunikasjonen med Pilares har vært veldig
fin, enten det har vært på e-post eller telefon.
Når det har vært noe vi har lurt på har vi fått svar
umiddelbart. Hele prosessen har vært ganske
sømløs og vi er veldig fornøyd med vår nye bolig.
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”Det var deilig å flytte
inn i en bolig hvor ingen
hadde bodd før, og hvor
alt er nytt. ”
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PILARES LEILIGHET
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.

• 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 SMÅHUS
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.
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• 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 FRITID
Et sted for å nye stillheten, øyeblikkene og
opplevelsene. Pilares fritid er et nytt segment som
ble etablert i 2018 og viderutvikles i 2019. Vi har
god erfaring med å bygge hjem med god og smart
arkitektur, god kvalitet og effektive planløsninger.
Dette ønsker vi å bruke for å skape fritidsboliger for
en bred målgruppe på attraktive lokasjoner, men i
et lavere prissegment.
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VÅR TILNÆRMING
Dialog
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.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
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 alvorlige ulykker. Slik skal det fortsette.

Spor av historien

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.

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.

Tilpasning
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.
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2018
Utvalgte prosjekter
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SKOLEVEIEN 12
Skoleveien 12 er et godt eksempel på vår ambisjon om å bygge hjem
med god kvalitet – der folk vil bo. Etter ca. 100 år med skøyerstreker,
latter og lesing skal gamle Teie skole bli til et nytt boligtun med
20 moderne boliger som både i uttrykk og innhold er tilpasset et
veletablert og populært bomiljø på Teie.
Her vil man leve med grønne omgivelser, sjø i nærheten, lokal handel
rundt Teie Torv og gangavstand til Tønsbergs rike byliv. Man vil bo i
en stor og lekker kvalitetsbolig med tre til fire soverom, egen for- og
bakhage, luftig design og parkering under bakken.
Les mer på skoleveien12.no

Adresse: Skoleveien 12, Nøtterøy
Arkitekt: Skaara Arkitekter AS
Status: I salg
Ferdigstillelse: Tentativt Q4 2020
Antall boliger: ca. 20
Omsetning: ca. MNOK 129

22

23

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: Mestehus Buskerud (hus),
Kongsberg Entreprenør (grunn og
infrastruktur)
Status: Under bygging
Ferdigstillelse: Q2 2020
Antall boliger: 12
Omsetning: MNOK 52
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Adresse: Vinterveien, Asker
Arkitekt: Code Arkitekter AS
Status: Under regulering
Ferdigstillelse: Tentativt Q1 2021
Antall boliger: 10
Omsetning: MNOK 123

VINTERVEIEN
I Vinterveien i Heggedal kommer ti moderne kvalitetshjem spesielt tilpasset den
aktive familien. De store og luftige boligene er designet for å tilfredsstille den kresne,
og kombinerer arkitektur, fasiliteter og beliggenhet på en særegen måte. Store
glassflater med utsikt over Gjellumvannet gir en rolig og idyllisk bakgrunn å hvile
øynene på.
Materialvalg og tilpasning til landskapet gjør at husene spiller på lag med naturen.
Gode planløsninger, stor takhøyde, parkering under bakken og gjennomgående høy
kvalitet skaper en behagelig ramme om hverdagen.
Les mer på vinterveien2.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. Askerelva 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: Under bygging
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
Interiørarkitekt: Paulsen & Nilsen AS
Status: I salg
Ferdigstillelse: Tentativt Q2 2020
Antall boliger: 8
Omsetning: Ca 95 MNOK
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HAVEGATEN
Der Tønsbergs urbane sentrum møter
villabebyggelsen på Kaldnes, kommer et helt
spesielt boligprosjekt. I Havegaten bygger vi
55 kvalitetsleiligheter med karakter og identitet
– og med like kort vei til Tønsbergs livlige sentrum
som til fuglekvitter og myke stier i Teieskogen.
Havegaten kombinerer arkitekturen fra den
tradisjonelle omkringliggende småhusbebyggelsen og sjøbodene på Brygga, med saltak
og ulike fasadematerialer. Her blir det frodige grøntområder mellom husene, stort og solrikt atrium
og P-kjeller med elbillading.
Les mer på havegaten.no

Adresse: Havegaten 1, Tønsberg
Arkitekt: Ola Roald Arkitektur
Entreprenør: Alento
Status: Under bygging
Ferdigstillelse: Q3 2020
Antall boliger: 55
Omsetning: MNOK 233
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Adresse: Engene 51-57
Arkitekt: Halvorsen & Reine AS
Status: Under regulering
Ferdigstillelse: Tentativt Q3 2021
Antall boliger: ca. 30
Omsetning: ca. MNOK 142

ENGENE
I Engene 51-57 skaper vi urbane boliger med høy bokvalitet. Tomten er nærmeste
nabo til Engene park, noe som gir prosjektet stor åpenhet og mye grøntareal
mot vest. Vi får flotte, solrike fellesarealer på takene og boligene får spennende
fellesarealer med bla. gjesterom og sykkelverksted.
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2019
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 Øvre, Nedre Eiker
Vinnes Nedre, Nedre Eiker
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over t.v.
Semsveien 52, Asker
over t.h.
Pettersvollen, Konnerud
t.h.
Tenvik, Nøtterøy

40

41

TEAMET
Pilares har per i dag seks 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

STIAN JONSKÅS
Prosjektleder gjennomføring
+47 411 40 352
sj@pilares.no
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KNUT BREMER
Prosjektleder utvikling
+47 932 43 807
kb@pilares.no

HÅKON ARNSTORP
Daglig leder
+47 900 88 879
ha@pilares.no

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

RANNVEIG NYEGAARD HOFFMANN
Prosjektleder utvikling
+47 917 59 092
rnh@pilares.no

MAGNUS GODAKER (ikke på bildet)
Prosjektleder gjennomføring
+47 980 50 676
mg@pilares.no
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Årsrapporten viser hele konsernet samlet
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STYRETS ÅRSBERETNING

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 2018 har Pilares totalt solgt 37 boligenheter til en samlet verdi
av NOK 139,4 mill. Videre har Pilares overlevert 2 prosjekter
med totalt 33 boliger. Det har ikke vært igangsatt noen nye
byggeprosjekter i 2018. Ved årsskifte hadde Pilares totalt 38
boliger i produksjon.
Det var ved årsskiftet totalt 17 prosjekter i porteføljen til Pilares
med en samlet omsetning på ca NOK 2 300 mill.
Pilares har ved utgangen av 2018 fem heltidsansatte
medarbeidere, og planlegger i 2019 å øke staben ytterligere
for å håndtere de kommende prosjektene. Selskapets kontor
ligger i Drammen kommune.
Pilares vil i 2019 fortsette sin ekspansive satsning gjennom
kjøp av nye eiendommer for å kunne utvikle morgendagens
boligprosjekter.
Pilares hadde ved årsskifte 15 heleide datterselskap i tillegg
til tre selskap eiet 50%.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2018 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 2
549 095. Årsregnskapet for 2018 viser et overskudd på NOK
6 591 827.

RESULTATREGNSKAP

Styret er tilfreds med de oppnådde resultater i 2018 og er av
den oppfatning at selskapets gode utvikling vil fortsette også
i tiden fremover.

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

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.

Salgsinntekt

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. 31.12.2018 fem ansatte, hvorav fire er menn.
Styret består av fire menn og en kvinne. Det er ikke planlagt
eller iverksatt likestillingstiltak.

Note
Sum driftsinntekter

2017

159 739 659

190 910 461

159 739 659

190 910 461

Varekostnad

7

-140 120 888

-163 745 248

Lønnskostnad

2

-7 594 814

-4 957 833

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

4

-26 097

-10 823

Annen driftskostnad

2

-5 845 603

-6 863 085

-153 587 402

-175 576 989

6 152 257

15 333 473

-143 043

0

48 486

34 900

-2 626 119

-5 657 157

-15 287

-130

0

-22 653

-2 735 962

-5 645 040

3 416 295

9 688 433

-867 199

-3 514 604

2 549 095

6 173 828

2 549 095

6 173 828

2 549 095

6 173 828

Sum driftskostnader
Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Tap ved ralisasjon av aksjer

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.

Andre rentekostnader

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

Årsresultat før skattekostnad

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

1, 5

2018

Renteinntekter
Rentekostnader
Annen finanskostnad
Netto finansresultat

Skattekostnad

11

Årsresultat
OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital
Drammen, 5. mars 2019
Styret i Pilares Eiendom AS

Nils Thomas Lien
Styreleder

46

Leif Oddvin Jensen
Styremedlem

Jostein Hellumsand
Styremedlem

Stine Bente Søsveen
Styremedlem

Sum overføringer

Martin Harold Fulford
Styremedlem

9

Håkon Arnstorp
Daglig Leder
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BALANSE

BALANSE

EIENDELER

Note

2018

2017

OPPTJENT EGENKAPITAL

2018

2017

19 724 762

17 175 666

Sum opptjent egenkapital

19 724 762

17 175 666

Sum egenkapital

37 311 880

34 762 784

Annen egenkapital

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investering i tilknyttet selskap

3, 12

Sum finansielle anleggsmidler
VARIGE DRIFTSMIDLER

13 150 000

5 500 000

13 150 000

5 500 000

1 489 216

32 104

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

4

73 066 930

52 430 359

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

4

119 480

38 164

73 186 410

52 468 523

Sum varige driftsmidler

9

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Utsatt skatt

10

4 571 434

4 043 297

Gjeld til kredittinstitusjoner

12

170 549 610

121 429 011

175 121 044

125 472 308

3 017 214

18 193 056

339 062

5 893 357

745 012

556 222

Annen kortsiktig gjeld

46 912 982

46 887 276

Sum kortsiktig gjeld

51 014 270

71 529 910

Sum gjeld

226 135 314

197 002 218

Sum egenkapital og gjeld

263 447 194

231 765 002

Sum langsiktig gjeld
OMLØPSMIDLER
Anlegg under utførelse

4

33 192 549

38 674 899

Inntektsført iht. løpende avregningsmetode

4

126 090 248

110 155 618

159 282 797

148 830 517

Sum anlegg under utførelse
FORDRINGER
Kundefordringer

621 021

192 463

Andre kortsiktige fordringer

1 917 136

100 000

Forskuddsbetalte kostnader

755 203

1 270 222

3 293 360

1 562 685

Sum fordringer

5

Bankinnskudd, kontanter o.l.

6

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

14 534 628

23 403 277

177 110 785

173 796 479

263 447 194

231 765 002

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Betalbar skatt

11

Skyldig offentlige avgifter

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL

Drammen, 5. mars 2019
Styret i Pilares Eiendom AS
Note

2018

2017

INNSKUTT EGENKAPITAL
Aksjekapital

8

17 345 500

17 345 500

Overkurs

8

241 618

241 618

17 587 118

17 587 118

Sum innskutt egenkapital

Nils Thomas Lien
Styreleder
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Leif Oddvin Jensen
Styremedlem

Jostein Hellumsand
Styremedlem

Stine Bente Søsveen
Styremedlem

Martin Harold Fulford
Styremedlem

Håkon Arnstorp
Daglig Leder
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NOTER TIL REGNSKAPET

NOTER TIL REGNSKAPET

1. REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og god regnskapsskikk. 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 ikke 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 datterselskap er innarbeidet etter
kostmetoden. Investeringen nedskrives ved varig verdifall.

2. ANTALL ANSATTE/GODTGJØRELSE
Selskapet og konsernet har pr. balansedagen 5 ansatte.
OTP
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov
om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning
tilfredsstiller kravene i denne lov.

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 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.
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.

LØNNSKOSTNADER BESTÅR AV

2018

2017

6 267 109

4 120 682

Arbeidsgiver avgift

896 644

585 367

Pensjonskostnader

87 773

64 208

343 288

187 576

7 594 814

4 957 833

Lønninger

Andre ytelser

KOSTNADSFØRT GODTGJØRELSE TIL REVISOR

32 104

322 125

340 953

52 375

5 000

374 500

345 953

DAGLIG LEDER

STYRET

2 268 617

0

0

0

48 501

0

2 317 118

1 573 951

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

508 408

-84 237

Klems gate 29 AS

Drammen

100 %

5 008 382

4 820 090

-188 293

Nedre Storgate 61 AS

Drammen

100 %

3 000 000

2 990 092

362 940

Linnesstranda 39 AS

Drammen

100 %

1 733 382

1 708 466

2 355 371

Semsveien Bolig AS

Drammen

100 %

7 000 000

23 192 056

10 271 251

Skipsbygger Jørgensensvei 2 AS

Drammen

100 %

7 900 000

6 810 373

-288 867

Claus Trondsensgate 15-17 AS

Drammen

100 %

4 808 382

4 529 799

-57 248

Vinterveien 2 AS

Drammen

100 %

7 100 000

6 702 431

-213 184

Engene Bolig AS

Drammen

100 %

8 100 000

7 508 346

-331 739

Gamlegrenda Bolig AS

Drammen

100 %

2 800 000

2 503 768

-117 237

Pilares Hylle 2 AS

Drammen

100 %

100 000

94 465

35

Pilares Hylle 3 AS

Drammen

100 %

100 000

94 465

35

Pilares Hylle 4 AS

Drammen

100 %

100 000

94 465

35

Pilares Hylle 5 AS

Drammen

100 %

30 000

24 430

0

Pilares Hylle 6 AS

Drammen

100 %

30 000

24 430

0

Sum

50 246 548

TILKNYTTET SELSKAPETS NAVN
Skoleveien Bolig AS

Drammen

50 %

6 050 000

11 213 382

-593 820

Havegaten Bolig AS

Drammen

50 %

6 050 000

11 647 773

-446 657

Sem Eiendom AS

Drammen

50 %

1 050 000

2 075 886

-18 544

Sum

50

1 489 216

13 150 000
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4. VARIGE DRIFTSMIDLER OG ANLEGG UNDER UTFØRELSE

8. AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

ANLEGG UNDER UTFØRELSE

BYGNINGER OG TOMTER

SUM

Anskaffelseskost 1.1

148 830 517

52 430 361

201 260 878

Tilgang

232 081 343

23 071 806

255 153 149

-221 629 063

-2 462 326

-224 091 389

0

27 092

27 092

159 282 797

73 066 932

232 349 729

0

0

0

159 282 797

73 066 932

232 349 729

Avskrivningssats

i/a

i/a

Økonomisk levetid

i/a

i/a

Avskrivningsplan

I/a

I/a

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

Leif Oddvin Jensen

Styremedlem

Indirekte

4 687

Josten Hellumsand

Styremedlem

Indirekte

11 564

Martin H. Fulford

Styremedlem

0

Stine B. Søsveen

Styremedlem

0

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

6. BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.

OVERKURS

ANNEN EK

SUM EK

17 345 500

241 618

17 175 666

34 762 784

0

0

2 549 095

2 549 095

17 345 500

241 618

19 724 762

37 311 880

Årets resultat
Egenkapital pr 31.12

7. ANLEGGSKONTRAKTER
2018

2017

Inntektsført på igangværende anleggskontr.

136 696 776

188 687 783

Kostnader tillkn. opptjent inntekt/tapsavsetn.

-122 637 865

-162 484 294

14 058 911

26 203 489

0

0

126 090 248

110 155 617

Forskuddsfakturert produksjon inkl. annen kortsiktig gjeld

0

0

Kundefordringer der betaling er utsatt pga. betingelser i konraktene

0

250 000

Opptjent ikke fakturert inntekt, inkl. kundefordringer

5 782

AKSJEKAPITAL
Egenkapital pr 01.01

Bankinnskudd , kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med NOK 334 039.

Estimert gjenværende produksjon

Indirekte

9. EGENKAPITAL

Av selskapets fordringer på NOK 3 293 360 forfaller NOK 0 senere enn ett år etter regnskapsårets utgang.

Netto resultatført på igangværende anl.kontr.

Daglig leder

Posten opptjent ikke fakturert inntekt består av påløpte inntekter på NOK 142 075 248 fratrukket forskuddsbetaling fra kunder
på NOK 15 985 000.

10. SKATTEGRUNNLAG / UTSATT SKATT
MIDLERTIDIGE FORSKJELLER:

2018

2017

119 480

0

110 175

0

9 305

0

Regnskapsmessig verdi varebeholdning

171 656 025

146 802 715

Skattemessig verdi varebeholdning

145 019 349

123 494 011

26 636 676

23 308 704

Regnskapsmessig verdi driftsmidler
Skattemessig verdi driftsmidler
Sum

= midlertidige forskjeller
- fremførbart underskudd
Sum midlertidige forskjeller

5 866 734

5 729 152

20 779 247

17 579 552

-4 571 434

-4 043 297

Nominell skattesats 22 % (23 %)
Utsatt skatt/Utsatt skattefordel

52

53
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11. ÅRETS SKATTEKOSTNAD
ÅRETS SKATTEKOSTNAD BESTÅR AV:

2018

2017

339 062

5 893 357

Endring utsatt skatt

528 137

-2 378 753

Årets skattekostnad

867 199

3 514 604

2018

2017

170 549 610

121 429 011

32 289 999

30 123 663

202 839 609

151 552 674

2018

2017

232 349 727

201 260 876

Betalbar skatt

12. PANTESTILLELSER OG GARANTIER M.V.
BOKFØRT GJELD SOM ER SIKRET VED PANT O.L
Gjeld til kredittinstitusjoner
Gjeld til andre kreditorer/selgerkreditt
Sum

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

54

63 336 548

44 328 166

295 686 275

245 589 042
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REVISORS BERETNING

REVISORS BERETNING

BDO AS
Kniveveien 31
3036 Drammen

BDO AS
Kniveveien 31
3036 Drammen

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
2018, 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
2018, 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 2018 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
2018 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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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 annen informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har
ingenting å rapportere i så henseende.

REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VED REVISJONEN AV ÅRSREGNSKAPET
Vårt mål 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.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

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.

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 må ledelsen ta standpunkt
til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og 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, 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.
Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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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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