
Prime Office Germany AS 

Årsberetning 2014 
Virksomhetens art og hvor den drives 

Prime Office Germany AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i Tyskland 
eier, drifter og utvikler en portefølje av kontoreiendommer i de tyske byene Di.isseldorf og Hamburg. 
Selskapet har kontoradresse i Oslo. Eiendommene forvaltes av CR Investment Management. Kaare 
M. Krane er selskapets daglige leder.

Eiendomsporteføljen 

Pr 31. desember 2014 eier Prime Office Germany AS en eiendomsportefølje bestående av tre 
kontoreiendommer i Tyskland: 

• Steinstrasse 25, Hamburg - overtatt 28. november 2007 
• Am Kaiserkai 62, Hamburg- overtatt 1. november 2008
• Neuer Zollhof 3, Di.isseldorf- overtatt 1. september 2008

Eiendommenes areal er vel 20.000 kvm. Selskapet eide ved inngangen til 2014 også to eiendommer 
i Frankfurt. Eiendommen Wiesenau overlevert til kjøper 31. mai 2014 for MEUR 10,2, mens 
Mozartplatz 1 ble solgt for MEUR 25,8 og overlevert 26. februar 2014. 

Salg som er gjennomført til nå er gjennomført som salg av eiendom. Det er gjennomført en 
restrukturering av selskapsstrukturen gjennom at "tomme" datterselskaper er fusjonert for å 
forberede en avvikling av selskapsstrukturen. 

Redegjørelse for årsregnskapet 

Driftsinntekter 
Prime Office Germany konsern hadde i 2014 samlede driftsinntekter på NOK 29,9 mill. Inntektene er 
redusert i forhold til 2013 som følge av at to eiendommer er solgt i perioden. 

Ved inngangen til 2014 var ledigheten 7 141 kvm (35 %) i de tre eiendommene som selskapet eier 
per 31.12.2014. Ledigheten ble noe redusert gjennom året og var 5 712 kvm (28 %) per 
31.12.2014. Straks etter årsskiftet ble ytterligere arealer leid ut, og ledigheten var ved utgangen av 
januar 2015 14%. 

Driftskostnader 
Konsernets samlede driftskostnader eksklusive av- og nedskrivninger i 2014 beløp seg til NOK 45,5 
mill. I tillegg kommer ordinære avskrivninger og tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger som 
samlet reduserer kostnadene i resultatet med NOK 40,0 mill. 

Verdivurderinger 
Verdivurderingene av eiendommene per 31.12.2014 er som tidligere utført av Keunecke & Partner. 
Det er i verdivurderingene per årsskiftet indikert en verdi på de tre gjenværende eiendommene på 
ca MEUR 78. 

Det er i dagens marked usikkerhet knyttet til verdivurderinger av eiendom i Tyskland og den pris 
som oppnås ved avhendelse vil kunne være påvirket av en rekke forhold. I henhold til tidligere års 
praksis har selskapet valgt å legge verdivurderingene fra ekstern verdsetter til grunn for vurderinger 
knyttet til nedskrivninger i årsregnskapet. 



Finansiering 
Konsernet har i 2014 samlede finansposter på NOK -7,5 mill. Foruten ordinære rentekostnader på 
NOK 11,3 mill på selskapets banklån, består finanspostene av urealisert valutagevinst på fordringer 
til konsernselskaper og korreksjon av tidligere avsetninger på netto NOK 3,5 mill 

Selskapet har et pantelån med opprinnelig hovedstol på MEUR 65 i Deutsche Pfandbriefbank (PBB), 
som i 2014 er nedbetalt med netto provenyer fra sal� av eiendommer. Lånet løper til 30.06.2015 til 
en rente på 3 måneders EL!RIBOR pluss en margin pa 250 bp. Rentekostnader er sikret ved en 
renteswap på MEUR 30, til 0,415 %. Lånet nedbetales fortløpende med netto provenyer fra salg av 
eiendommer, for øvrig er det ingen krav til nedbetaling. Etter årsskiftet er det kommet tilbud fra PBB 
om forlengelse av lånet til 31.12.2016. 

Selskapet var per 31.12.2014 i brudd med lånebetingelsene som følge av krav til ICR (Interest cover 
ratio) på 240 % som er beregnet til 213 % per 31.12.14. LTV (Loan to Value) er beregnet til 42 %, 
mens kravet var <45 %. Selskapet var således per 31.12.2014 årsregnskapet formelt i brudd med 
låneavtalen, men det er senere inngått avtale om at ICR kravet opprettholdes til >200 % frem til 
30.06.2015. Selskapet er således ikke i brudd med noen krav under laneavtalen. 

Resultat 
Konsernets resultat etter skatt for 2014 er på NOK 16,9 mill. Resultatet er positivt hovedsakelig som 
følge av tilbakeføring av tidligere nedskrivninger på eiendom. Det henvises for øvrig til 
årsregnskapets note 9 for ytterligere informasjon om andre driftskostnader. Konsernets egenkapital 
per 31. desember 2014 er på NOK 455,2 mill som utgjør ca 58 % av konsernets balanse. 

Morselskapets årsresultat for 2014 er på NOK 38,5 mill, hovedsakelig som følge av tilbakeføring av 
nedskrivning av finansielle omløpsmidier (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 eiendommer og bankinnskudd som per 31. 
desember 2014 er bokført tii henholdsvis NOK 706,0 mill og NOK 62,9 mill. Gjeld til 
kredittinstitusjoner beløper per samme tidspunkt seg til NOK 294,2 mill som utgjør ca 37 % av 
selskapets totalbalanse. 

Morselskapets eiendeler består av investeringer i datterselskaper og lån til foretak i samme konsern, 
samt bankinnskudd, til sammen NOK 460,4 mill per 31.12.2014. Gjeld består i hovedsak av gjeld til 
selskaper i samme konsern på NOK 4,1 mill og utgjør ca 1 % av selskapets totalbalanse. 

Kontantstrøm 
Netto kontantstrøm for konsernet i 2014 var på NOK 11,9 mill eks. valutaomregningsdifferanser. 

Kontantstrømmen består av NOK -8, 7 mill i netto kontantstrøm fra konsernets operasjonelle 
aktiviteter mens kontantstrøm fra investerings- og finansieringsaktiviteter utgjorde NOK 20,6 mill. 
Konsernets bankinnskudd beløper seg til NOK 62,9 mill per 31. desember 2014. 

Morselskapets kontantstrøm var i 2014 negativ med NOK 13,2 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 2014 er satt opp under denne forutsetning. 


































