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Medlemmer av den norske revisorforening

Vi har revidert årsregnskapet for Prime Office Germany AS, som består av selskapsregnskap og
konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember
2015, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig lederer ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og fnr at det giret rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som
styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk foren mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som giret rettvisende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
foren mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon om selskapsregnskapet og vår konklusjon om konsernregnskapet.
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Etter vår mening er årsregnskapet for Prime Office Germany AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og giret rettvisende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2015 og av
deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av
resultatet 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 styret og daglig leder har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger isamsvar med lov og
god bokføringsskikk iNorge.

Oslo, 7. juni 2016
ERNST &You A

f ~

KG
etil Rimstad

statsautorisert revisor





Morselskapets årsresultat for 2015 er på NOK 62,4 mill, hovedsakelig som følge av tilbakeføring av 
nedskrivning av finansielle omløpsmidler (aksjer i datterselskaper). Dersom egenkapital i regnskapet 
for POG AS er høyere enn egenkapitalen i konsernregnskapet regnskapsføres tap ved nedskrivning. 
Morselskapet har ingen driftsinntekter. 

Balanse 
Konsernets balanseførte eiendeler består hovedsakelig av eiendom og bankinnskudd som per 31. 
desember 2015 er bokført til henholdsvis NOK 424,5 mill og NOK 50,1 mill. Selskapet har ikke gjeld 
til kredittinstitusjoner. 

Morselskapets eiendeler består av investeringer i datterselskaper og lån til foretak i samme konsern, 
samt bankinnskudd, til sammen NOK 491,9 mill per 31.12.2015. Gjeld består i hovedsak av gjeld til 
selskaper i samme konsern på NOK 30,3 mill. 

Kontantstrøm 
Netto kontantstrøm for konsernet i 2015 var på NOK 2,5 mill eks. valutaomregningsdifferanser. 

Kontantstrømmen består av NOK -10,3 mill i netto kontantstrøm fra konsernets operasjonelle 
aktiviteter mens kontantstrøm fra investerings- og finansieringsaktiviteter utgjorde NOK 12,8 mill. 
Konsernets bankinnskudd beløper seg til NOK 50,1 mill per 31. desember 2015. 

Morselskapets kontantstrøm var i 2015 negativ med NOK 11,7 mill og påvirkes i hovedsak av, 
foruten resultat i morselskapet, tilbakeførte nedskrivninger på aksjer i datterselskaper. 

Fortsatt drift 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler og 
gjeld, finansielle stilling og resultat. 

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, 
og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetning. 

Fremtidsutsikter 

Styret har besluttet en strategi om salg av alle eiendommer og dernest avvikling av selskapet. Det er 
inngått avtale om salg av selskapets siste eiendom. Selskapet vil bli avviklet etter at datterselskaper 
i Tyskland er oppløst eller innfusjonert. 

Finansiell risiko 

Kredittrisiko 
Konsernets kredittrisiko dreier seg i hovedsak om risikoen for å bli påført tap som følge av at 
leietakere ikke betaler leie som avtalt. Det er per avleggelse av årsregnskapet ikke identifisert 
særskilt risiko i forhold til dette. 

Likviditetsrisiko 
Konsernet hadde per årsskiftet en likviditetsbeholdning på tilsvarende NOK 50,1 mill. 

Selskapets kontantbeholdning anses tilstrekkelig for å kunne gjennomføre avvikling av 
selskapet. 
































