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Miljøinvesteringen 
giver gevinst
Torsdag den 16. juni var en milepæl i Miljøhuset GK’s historie: 
Fire år efter, at GK flyttede ind i bygningen, har de energismarte 
løsninger tjent sig selv ind og givet sorte tal på bundlinjen.

Da Miljøhuset GK stod færdigt 
i 2012, var det med en ekstra-
investering på næsten fire 

millioner, som var gået til at hæve 
energistandarden til passivhusniveau i 
stedet for energimærke C.
I dag, fire år senere, sparer man hvert 
år en million kroner i kraft af sænkede 
energiudgifter. Disse penge vil GK 
kanalisere tilbage til forskning og ud-
vikling af nye, energieffektive løsninger, 
som kan bidrage til at forme næste 
generation inden for miljøbyggeri.
– Vi er overbeviste om, at man er nødt 
til at tænke “sort” for at skabe en grøn 
omstilling, siger GK’s koncernchef 
Jon Valen-Sendstad.

Miljøbygninger har traditionelt set 
været dyre, og udbredelsen er derfor 
relativt begrænset. En bred omstilling 
til miljøbygninger kræver, at lønsom-
hedsaspektet trækkes mere frem i lyset.
Miljøhuset GK blev bygget med utroligt 
høje ambitioner for energiforbrug og 
står i dag som et bevis på, at teorien 
fungerer i praksis.
– Da vi byggede huset i 2012, bestemte 
vi os for at anvende “hyldevarer”, 
alment tilgængelige produkter, så 

vi kan genskabe resultatet hos vores 
kunder, fortæller Valen-Sendstad.
En af de smarte løsninger, som i dag 
giver et gennemsnitligt tilført energi-
forbrug på 67 kWh pr. m2, er opvarm-
ning via indblæsningsluft i stedet for 
radiatorer og varmeapparater. Behovs-
styret ventilation og belysning holder 
energiforbruget nede på et minimum.
– Mange var skeptiske over for denne 
løsning og mente, at den ville give 
et dårligt indeklima. Det har vi ikke 
bare modbevist – SINTEF Byggforsk 
har sågar fremhævet bygningen som 
et forbillede i deres forskningsprojekt 
Forklima, påpeger Valen-Sendstad.

I 2016 er Miljøhuset GK blevet endnu 
mere miljøvenligt takket være installa-
tionen af 180 solcellepaneler på taget, 
som producerer 40.000 kWh om året.
– Det meste af den teknologi, vi har 
brug for, er allerede udviklet. Vi skal 
bare anvende den i større skala. Vi 
er stolte over det, vi har opnået med 
Miljøhuset GK og ikke mindst den 
kompetence, som huset har givet os. 
Det er en kompetence, som vi gerne 
deler med andre, siger Valen-Sendstad.

Miljøhuset GK har siden åbningen i 2012 været en af landets mest 
energieffektive kontorbygninger. Solcellerne på taget gør bygningens 
miljøprofil endnu tydeligere.
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INDLEDNING /
FRA KONCERNCHEFEN

INDLEDNING /
FRA KONCERNCHEFEN

Jon Valen-Sendstad, Koncernchef

En ekstern omsætning på NOK 
4.504.401.285 og et resultat før skat 
på NOK 183.105.952  har gjort 

2015 til endnu et rekordår for GK.

Årsagen til GK’s rekordomsætning og 
-resultat er den stringente efterlevelse 
af den langsigtede plan, som vi har 
lagt for vores aktiviteter frem til 2022. 
Den beskriver, hvordan vores ekspan-
sion skal foregå geografisk i byer og 
distrikter i Skandinavien inden for 
fagene ventilation, rør, el, bygnings-
automation og køling og indeholder 
tydelige markedskoncepter rettet mod 
markederne for eksisterende og nye 
bygninger.

Men en strategisk plan udfører ikke 
sig selv – den kræver mennesker 
med kompetencer og erfaring på højt 
niveau, hvis vi skal realisere vores 
strategier og planer. Her scorer vi højt 
blandt medarbejdere, ansøgere og 
studerende. I vores interne trivsels-

undersøgelse i 2015 scorede vi højst af 
alle virksomheder i samme størrelse 
og med samme type undersøgelse. 
Faktisk opnåede vi den højeste score, 
der er målt i dette virksomhedsseg-
ment. Vi klatrer også opad på de 
publicerede lister over de mest po-
pulære arbejdsgivere. 

Hos GK har vi brug for arbejdstagere 
i alle kategorier inden for projekt 
og service, som arbejder med alt fra 
koncept- og projektudvikling, salg og 
projektering til produktion, service og 
drift. Derfor har vi brug for de mest 
kompetente hænder og hoveder inden 
for ingeniør- og håndværksfagene.

Sådan nogle medarbejdere råder vi 
allerede over, og derfor oplever vi 
en lønsom vækst. Det eneste skår i 
glæden er, at vi har for få kvinder i 
vores fællesskab. Mit håb er, at de nok 
skal komme, hvis vi bare formår at 
formidle vores historie.

2015 – 
endnu et stort skridt for GK-koncernen

GK har vundet den tekniske totalentreprise for LHL’s (Landsforeningen for Hjerte og 
Lungesyke) nye specialistsygehus ved Gardermoen. (Illustration: Nordic Office of Architecture)



6           GK-KONCERNEN 2015-2016  GK-KONCERNEN 2015-2016           7 

MARKED / 
GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

MARKED / 
GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

Engagerede medarbejdere   
nøglen til vores succes

D et er med stor tilfredshed, at 
jeg igen i år kan meddele, at 
Gunnar Karlsen Sverige AB 

(GK) har været i stand til at styrke 
sin position på markedet. 
Årets resultat blev vores bedste 
nogensinde. Selvom investerings-
niveauet i energisektoren har været 
lavt, hvilket i høj grad skyldes de 
lave energipriser, har vores industri-
kunder kontinuerligt efterspurgt 
vores tjenester, fordi de ønsker at 
forbedre arbejdsmiljøet for deres 
ansatte og satse på energibesparelser. 
Behovene på dette område er fortsat 
store, og det forventer vi, at de vil 
blive ved med at være.
GK har bevist, at vi er godt rustet til 
at kunne tilbyde alle vores kunder 
bæredygtige løsninger inden for 
sikker og ren energi, ren luft, rent 
vand og energieffektive bygninger. 
For at imødekomme disse trends er 
man ofte nødt til at foretage store og 
langsigtede investeringer, og netop 
langsigtethed er et af vores nøgleord.

Øget fokus på bæredygtighed og 
effektivitet. GK har en lang og 

imponerende historik med at 
bidrage til et bedre og mere bære-
dygtigt samfund. Vi forbedrer 
miljøet. Det gør vi ved hjælp af 
innovative løsninger og nære 
kunderelationer. Det kræver, at vi 
har en god forståelse af, hvad der 
sker i såvel vores egen som i vores 
kunders omverden. I dag kan vi se 
flere vigtige trends, som er vigtige 
for vores kunder og dermed også 
for os. Globaliseringen har ført til, at 
mange af vores kunder står over for 
hård konkurrence og derfor søger 
løsninger, som kan effektivisere deres 
produktion og produktudvikling, 
men også gøre deres produkter og 
løsninger mere attraktive ud fra et 
bæredygtighedsperspektiv. GK’s pro-
jektvirksomhed har bevist, at der ikke 
er noget modsætningsforhold mellem 
bæredygtighed og rentabel vækst.

Top fem i Sverige. Årets resultat blev 
virksomhedens bedste nogensinde, 
og vi har styrket vores markedsposi-
tion yderligere. I løbet af de seneste 
fem år har vi næsten fordoblet vores 
omsætning og forbedret resultatet 

Göran Krawe, Administrerende direktør 
i Gunnar Karlsen Sverige AB

Trods et forholdsvis usikkert marked blev 2015 på flere måder 
et godt år for GK. Vi har overgået vores vækstmål, og den 
samlede ordretilgang for hele året nåede op over en milliard. 
Rentabiliteten ligger helt i top, når vi sammenligner os med 
resten af markedet, og vi har skabt et fundament, som kan 
holde til en fortsat rentabel vækst. 

med 50 millioner. I dag er vi en af 
Sveriges fem største virksomheder 
på vores område. Samtlige regioner 
har oplevet en positiv udvikling i 
2015, opnået en bedre eller stort 
set uforandret driftsmarginal og 
forbedret omsætningen i forhold til 
sidste år. De flotte tal skyldes udeluk-
kende organisk vækst. De er også et 
resultat af vores evne til at omdirigere 
ressourcer og tilpasse virksomheden 
til en verden i forandring. Flere af 
disse tiltag har genereret en del struk-
turelle udgifter, der alle skal betragtes 
som investeringer i forhold til den 
øgede efterspørgsel, som vi ved, at 
fremtiden vil byde på. 
I årets løb har vi etableret et nyt 
forretningsområde, GK RÖR, med 
afdelinger i både Nord- og Syd-
sverige, og denne satsning viste sig at 
blive rentabel allerede i første halvår. 
Vi har etableret os i Sundsvall for at 
lukke hullet mellem nord og øst. 

Engagerede medarbejdere 
– nøglen til vores succes! Uanset 
hvor dygtige vi er, er vi intet uden 
vores opdragsgivere. Derfor sørger 
vi altid for at have kundens bedste 
for øje. Hvis vores medarbejdere 
skal have kundens bedste for øje, 
skal vi sørge for, at de trives hos os. 
Vores stærke vækst gør, at vi kan 
byde flere og flere medarbejdere 
velkommen i GK-familien, men 
vi ønsker naturligvis ikke kun at 
rekruttere nye medarbejdere – vi vil 
også gerne beholde dem. Vi arbejder 
derfor aktivt med vores virksom-
hedskultur, som er baseret på vores 
værdigrundlag VILJA. VILJA 
står for Värdeskapande, Innovativ, 
Långsiktig, Juste och Affärsmässig 

(værdiskabende, innovativ, langsigtet, 
fair og forretningsmæssig). 

Vi vil tilbyde vores kunder den bedst 
mulige løsning. Der er stadig masser 
at tage fat på inden for alle dele af 
byggebranchen, industrien og samfundet 
som helhed – ikke mindst inden for 
intelligente løsninger, hvor alt er online, 
og omstillingen til en mere effektiv 
udnyttelse af energi. Ligesom resten 
af omverdenen påvirkes vi af digitali-
seringen. Intelligente løsninger vinder 
løbende indpas i alt fra produktion 
og produkter til bygninger og energi-
systemer. En stor del af vores fremtidige 
udfordringer handler om at kunne 
imødekomme vores kunders behov på 
disse områder, og det kræver yderligere 
satsninger inden for segmenterne eksister-
ende bygninger og bygningsautomation. 

Udsigter for 2016. 2015 har været 
et godt år for os. Vi har foretaget en 

række strategisk vigtige investeringer, 
styrket vores varemærke og vores 
kunderelationer og formået at tiltrække 
de bedste medarbejdere. Derudover 
har vi en god kapitalstruktur og et 
stærkt cash flow. 
Vi vil blive ved med at bestræbe os 
på at blive bedre. Vi har stor tillid til 
vores kundetilbud, og vi er overbeviste 
om, at vores samlede satsninger i 2015 
vil betyde, at vi også i 2016 kan vinde 
markedsandele og dermed styrke vores 
position yderligere. GK er stærkere 
end nogensinde, og vi er godt rustet til 
fremtidig vækst på et marked, som på 
langt sigt vil gavne GK. 

Til sidst vil jeg takke alle vores fantas-
tiske kunder og medarbejdere, som har 
bidraget til at udvikle vores spændende 
virksomhed, og jeg håber, at vi også i 
2016 kan udfordre hinanden til hele 
tiden at blive bedre.

Gunnar Karlsen Sverige AB skal levere og installere ventilation med 
behovsstyring. Derudover ønsker NCC, at GK Sverige skal fungere som 

strategisk samarbejdspartner og bistå NCC og de øvrige konsulenter 
med teknisk rådgivning for at optimere anlægget. 
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Vækstrejsen fortsætter

Betydelig vækst. Det danske 
marked oplevede i 2015 en svag 
vækst inden for tekniske installa-

tioner. Alligevel var det et godt år 
for GK Danmark, hvor vi oplevede 
betydelig lønsom vækst inden for 
både entreprise og service. Opskriften 
er enkel: vi sætter fokus på at skabe 
værdi for vore kunder ved at arbejde 
tæt sammen med dem om at finde 
frem til de bedste løsninger både for 
vore kunder og for GK Danmark.
Vi oplever ligeledes en stigende 
efterspørgsel efter vores koncepter, 
Total-Teknisk Entreprise (TTE) og 
Total-Teknisk Service (TTS), som 
netop har fokus på værdiskabelse 
og forenkling for kunderne. 

Ny organisation med fokus på 
forretning og fag. Væksten gennem de 
sidste par år har skabt et behov for at 
nytænke organisationen. Derfor 
etablerede vi ved årsskiftet en ny 
organisation med forretnings- og 
fagansvarlige for vores hovedområder. 
Dette skal sikre, at vi i højere grad 
kan sikre fokus på værdiskabelse for 
vores kunder og at øge kompetence-
udviklingen i organisationen.
Vi byder hele tiden nye og kompe-
tente medarbejdere velkommen i 
GK-familien. Sammen med vores

erfarne medarbejdere giver dette en 
god blanding af nytænkning og 
erfaring, som kommer både vores 
kunder og os selv til gode. For at sikre 
det bedste fundament for udviklingen 
af forretningen fortsatte vi vores 
udvikling af den fælles platform, 
digitale værktøjer og forretnings-
koncepter.

Værdiskabelse med kunden i centrum.
Jeg tror, at udviklingen vil fortsætte 
i 2016. Markedet viser en forsat svag 
vækst for tekniske installationer og et 
forsat stort fokus på energieffektive 
bygninger. 
Vi vil arbejde for at få et endnu tættere 
samarbejde med vores kunder og 
samarbejdspartere, således at vi i 
fællesskab kan finde de bedste løsninger 
til deres ejendomme – både i bygge og 
driftsfasen.  GK’s ambition er at være 
– din rådgivende partner for et bedre 
miljø.

Tilfredse kunder er grundlaget for 
vores fortsatte vækst. Jeg vil derfor 
gerne rette en tak til samtlige kunder 
for den tillid, I har vist os i 2015. Vi vil 
arbejde ambitiøst og hårdt for at skabe 
endnu flere smarte løsninger sammen 
med jer i 2016.

Lone Møller Sørensen, Administrerende direktør 
i GK Danmark AS

MARKED / 
GK DANMARK AS

MARKED / 
GK DANMARK AS

GK Danmark opnåede en solid vækst i 2015, samtidig med at vi 
rustede organisationen til den fortsatte vækstrejse. 

Præcision og kvalitet har været alfa og omega for 
al den automatik, som GK Danmark har leveret til 

Green Tech House i Vejle. Her skal forskerne 
kunne tage kontrol over bygningen for at lære 

mere om forskellige driftsscenarier.
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MARKED /
GK NORGE AS  

MARKED /
GK NORGE AS  

2015 blev endnu et godt år for GK 
Norge AS. Vi nåede det resultat, 
vi havde sat os for, og endnu en 

gang leverede alle regioner sorte tal på 
bundlinjen. Det kan kun lade sig gøre, 
når man har et velfungerende samspil 
mellem gode kunder og gode medar-
bejdere. En stor tak til både trofaste og 
nye kunder – og ikke mindst til vores 
medarbejdere, som gør dette muligt. 

I 2015 var der store regionale markeds-
forskelle her i Norge, og udsigterne for 
2016 ser lige så usikre ud. Derfor er vi 
meget glade for, at vi kunne tage hul på 
2016 med en solid ordrebeholdning. 
Det er især vigtigt, når fremtidsprog-
noserne er så uklare. Oliens kraftige 
prisfald har også medvirket til at skabe 
usikkerhed i byggebranchen, især i den 
vestlige del af Norge.
Vi skal blive ved med at være en førende 
aktør inden for tekniske installationer og 
tjenester – både til nye og eksisterende 
bygninger.  

Ved årsskiftet blev GK Norge AS til GK 
Inneklima AS. Navneskiftet skyldes, at vi 
vil tydeliggøre vores primære fagom-
råder og opgavetyper. GK Inneklima 
omfatter fagporteføljerne Ventilation, 
Bygningsautomation og Køling. 

I samarbejde med vores søsterselskaber 
GK Rør AS og GK Elektro AS eller 
lokale partnere kan vi levere samtlige 
tekniske fag til vores kunder.
Hos GK Inneklima AS vil vi bygge 
videre på vores positive udvikling og 
konsolidere de tre fagområder – både 
samlet og hver for sig. Vores aktivi-
teter skal tage afsæt i vores værdi-
grundlag SVILL: Skikkelighet – Verdi-
skapning – Innovasjon –Langsiktighet 
– Lagånd (kompetence, værdiskabelse, 
innovation, langsigtethed, holdånd).

Også i 2015 har vi haft fornøjelsen af 
at byde mange nye og dygtige medar-
bejdere velkommen i “GK-familien”. 
Det giver os masser af ny kompetence 
og fornyet gåpåmod. Sammen med 
vores erfarne medarbejdere udgør de 
et slagkraftigt team.
Tilfredse kunder er og bliver vores 
eksistensgrundlag. Jeg vil rette en stor 
tak til alle vores kunder for den tillid, 
de viste os i 2015. Vi har et erklæret 
mål om at forbedre samspillet med 
kunderne yderligere både i 2016 og i 
de kommende år. Vores systemer 
udvikler sig, og vores medarbejdere 
skal videreuddannes i, hvordan de 
skaber et gunstigt samspil mellem os 
og vores kunder.

2015 var endnu et godt 
år for GK NORGE AS –
i 2016 skiftede vi navn til GK Inneklima AS

GK ønsker at etablere en stærk profil over for studerende 
med en fagligt relevant baggrund, og vi kan se, at studieopgaver 

er med til at skabe gode ideer og spændende projekter. 
Nora Devik Lian, Ingrid Lie og Lise Marie Stokke skrev 

opgave om solfangere og varmepumper. 

Jan Arild Wathne, Administrerende direktør 
i GK Norge AS
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MARKED / INGENIØRFIRMAET 
THEODOR QVILLER AS

MARKED / INGENIØRFIRMAET 
THEODOR QVILLER AS

Mere fremgang

Jens Frydenlund, Administrerende direktør 
i Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS

Det ustadige valutamarked førte i 2016 til udfordringer for Ingeniør-
firmaet Theodor Qviller AS. På trods af dette præsterede selskabet 
en rekordomsætning på NOK 62,4 millioner, hvilket er en stigning på 
mere end NOK 10 millioner i forhold til 2014. Selskabet skiftede også 
ERP-system og flyttede ind i nye lokaler i Miljøhuset i løbet af året.

P rivatmarkedet. Salget af Samsung-
varmepumper er steget markant 
i 2015 og vokser langt mere end 

gennemsnittet for markedet, som dog 
er opadgående efter flere års nedgang. 
Stammen af forhandlere i Norge, 
som sælger selskabets varmepumper, 
vokser hele tiden, og arbejdet med at 
tilknytte flere forhandlere fortsætter 
for fuld kraft. Der er stadig områder i 
Norge, hvor selskabet ønsker at opnå en 
stærkere distribution. 
Selskabet indgik i 2015 en aftale med 
den tyske varmepumpeproducent 
Waterkotte. Dermed har man udvidet 
sortimentet med en række væske-til-
vand- og luft-til-vand-varmepumper 
af utroligt høj kvalitet. Sammen med 
Samsungs produkter og de nye produkter 
fra Airwell vil de styrke produktsorti-
mentet til forhandlere yderligere. Det 
er vigtigt for positioneringen i forhold 
til den udfasning af oliefyr, der vil blive 
resultatet af forbuddet mod fyring med 
fossile brændstoffer fra 2020.

Det professionelle marked. Selskabet 
har styrket sin position på det profes-
sionelle marked og formået at etablere 
Samsung på markedet som en innova-
tiv producent af airconditionenheder 
af høj kvalitet. Antallet af faste kunder 
stiger, og det samme gør omsætningen 
pr. kunde. Samtidig arbejder selskabet 
med at øge kundernes produkteksper-
tise ved hjælp af kurser og oplæring 
og med at udbrede viden om typer og 
funktion ved hjælp af benarbejde på 
markedet og omtale i fagpressen.
Der er blevet gjort en stor indsats for 
adiabatisk køling i 2015. Det har været 
vigtigt for at tilegne sig og sprede 
viden om en utroligt energieffektiv 
måde at køle på.

Selskabet. I november flyttede 
selskabet ind i nye og moderne lokaler 
i Miljøhuset GK på Ryen. Det har 
givet organisationen et løft. Som følge 
af væksten søger selskabet nu efter nye 
medarbejdere.
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I 2016 fylder GK Rør AS fem år. Det 
har været en utroligt spændende og 
lærerig rejse, hvor vi takket være 

værdifulde bidrag fra hele organi-
sationen har stablet en slagkraftig 
organisation med stærke kompetencer 
og smittende entusiasme på benene.

Med over 450 ansatte er vi i dag en 
betydningsfuld aktør med en stadig 
bedre geografisk dækning i Norge. I 
2015 udvidede vi vores tilstedeværelse 
til Haugesund, Bodø, Tromsø og 
Hammerfest. I 2016 har vi udvidet 
vores virksomhed til Drammen og 
Grenland, og dermed er vi til stede i 

samtlige landsdele i Norge. Samtidig 
rekrutterede vi nogle af branchens 
dygtigste folk både ude i felten og i 
ledelsen.

Hvis GK Rør skal indfri de ambi-
tioner, som vi har sat os, og fortsætte 
vores vækst og blive Norges førende 
rørentreprenør, skal vi fortsætte jagten 
på de smarte løsninger, som kom-
mer vores kunder, miljøet og GK Rør 
til gode. Samtidig skal vi forsøge at 
arbejde endnu tættere sammen med 
de øvrige fag i GK og levere flerfaglige 
entrepriser og serviceaftaler.

MARKED /
GK RØR AS

MARKED /
GK RØR AS

Geir Bjørke, Administrerende direktør 
i GK Rør AS

GK Rør har leveret sanitet, varme, køling og 
sprinkleranlæg til det 10.500 m2 store wellness- og 

spacenter The Well uden for Oslo. 

Fem virkelig gode år
Den utroligt positive udvikling, som vi oplevede hos GK Rør i 2014, 
er fortsat med øget styrke gennem hele 2015. GK Rør leverer utroligt 
flotte resultater over hele spektret, og vi vinder hele tiden nye 
markedsandele.
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Gode processer 
giver gode resultater

M en resultaterne er ikke kom-
met af sig selv. I 2015 blev 
Ing. Hans Pedersen, 

Trondheim Elektro og Økern 
Elektriske indlemmet i GK Elektro AS. 
Derudover blev mange af ressourcerne 
efter Totaltek-konkursen ansat og 
integreret i virksomheden. De ansatte 
har udvist fantastisk arbejdsvilje og 
engagement, hvilket har ført til en 
positiv proces. Fra årsskiftet var alle 
samlet i ét fælles GK Elektro AS.

I kombination med en række nødven-
dige administrative tiltag har dette ført 
til, at vi i 2016 står som en slagkraftig 

organisation. En af vores succeshisto-
rier er implementeringen af GK’s 
værktøjer og koncepter. 

2016 ser også ud til at blive et godt år 
for GK Elektro AS. Vi har etableret 
nye afdelinger i Hamar og Asker, og 
Installatøren AS i Tromsø, som blev 
overtaget i 2015, er klar til at blive 
indlemmet i GK Elektro.

Vi fortsætter vores tætte samarbejde 
med de øvrige fag i GK og bliver ved 
med at udfordre traditionelle el-leve-
rancer ved hjælp af smarte løsninger. 

GK Elektro AS er på meget kort tid blevet en solid aktør i branchen. 
Fra etableringen midt i 2014 og frem til 2016 er vi vokset og blevet 
en markant el-entreprenør med næsten 350 ansatte og sorte tal på 
bundlinjen.

MARKED /
GK ELEKTRO AS

MARKED /
GK ELEKTRO AS

Et af GK’s største projekter nogensinde er datacenteret Digiplex på Fetsund. GK er teknisk total-
entreprenør på datacenterprojektet, og alle fag har været involveret i leverancen, som på årets 
Datacloud Europe-konference blev belønnet med prisen “Most innovative energy solution award”.

Even Leira, Administrerende direktør 
i GK Elektro AS
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KONCERNREGNSKAB / 2015SELSKABSSTRUKTUR

GK-koncernen leverer udstyr og tjenester til tekniske 
anlæg i erhvervsbygninger og offentlige bygninger. 
Koncernen er en af de førende aktører på det skandi-

naviske marked og har 50 kontorer i Norge, 22 kontorer i 
Sverige og 8 kontorer i Danmark. 
Koncernen og den norske virksomhed har hovedkontor i 
sin egen bygning, Miljøhuset, på Ryen i Oslo. Den svenske 
virksomhed ledes fra Stockholm, mens hovedkontoret i 
Danmark ligger i Odense.
Koncernens virksomhed er i hvert enkelt land opdelt i geo-
grafiske regioner, som igen er opdelt i forretningsområderne 
Nybyggeri og Eksisterende byggeri, der dækker over fagom-
råderne ventilation, bygningsautomatik, køling, rør og el.

Satsningsområder. Ventilation, bygningsautomation og 
køling har været grundlaget for koncernens virksomhed. 
I de seneste år har vi opbygget en forretning inden for 
fagområderne rør og el.
Det har været en vellykket satsning – både i forhold til 
volumen og resultat. I løbet af de seneste fire år er rørvirk-
somheden vokset fra 50 til 700 millioner kroner og har en 
høj lønsomhed. Den seneste udvidelse af rørvirksomheden 
fandt sted i maj 2016 med opkøbet af JF Jansons Rör AB i 
Uppsala, som vil danne basis for satsningen på dette fagom-
råde i Sverige. Det indebærer, at koncernens rørvirksomhed 
i 2016 vil have en omsætning på mere end 1 mia.
Det sidste tunge element i koncernens langsigtede strategi 
om at udvikle sig til en teknisk totalentreprenør er el-delen. 
I Norge blev GK Elektro AS grundlagt i 2014. Denne virk-
somhed er vokset fra NOK 30 mio. i 2014 til NOK 400 mio. 
i 2015. En stor del af denne vækst skyldes opkøb af flere 
mindre selskaber, som blev indlemmet i GK Elektro AS i 
løbet af efteråret 2015. 
Vores flerfaglige platform gør os i stand til at tilbyde 
enkeltfaglige, flerfaglige eller totaltekniske entrepriser. Det 
har markedet taget godt imod, og vi har i årets løb vundet 
en række større entrepriser. Den største er sygehuset LHL i 
Gardermoen, som for GK har en samlet entrepriseværdi på 
mere end NOK 250 mio.
GK satser på alle markeder på nye energieffektive anlæg 
samt modernisering af eksisterende anlæg. Koncernen er 
førende i forhold til udvikling og implementering af tiltag, 
som reducerer energiforbruget i bygninger. 

Ordretilgang og produktion. Koncernen havde i 2015 en 
ekstern ordretilgang på 5.211 mio. (4.200), og den eksterne 

produktionsværdi endte på 4.504 mio. (3.646). Produktions-
reserven var ved årsskiftet 2.976 mio. (2.550).

Resultatet. Resultatet for 2015 var meget tilfredsstillende, 
og alle lande og forretningsområder leverede positive 
resultater. Resultatet før skat blev 183,1 mio., hvilket er en 
yderligere forbedring i forhold til 2014 (168,7 mio.).
GK Indeklima, GK Rør, GK Sverige og GK Danmark 
leverer fortsat gode resultater.
Koncernen har en samlet produktionsreserve, som skaber 
tryghed omkring resultatet i indeværende år, og resultatet 
efter 1. kvartal er tilfredsstillende.

Likviditet. Likviditeten i koncernen er tilfredsstillende med 
et indestående pr. 31/12 2015 på 304 mio.
Aftalen med Danske Bank om en fælles Cash-Pool for 
koncernen på 80 mio. fungerer godt. Koncernens likviditet 
udnyttes bedre mellem selskaberne, og omkostningerne til 
ekstern finansiering er blevet reduceret markant. Koncernen 
har ingen rentebærende gæld af betydning. 

Organisation. Den stærke vækst i 2015 har også medført 
en vækst i medarbejderantallet. I 2015 voksede antallet af 
medarbejdere med 450 personer til 2.450 i kraft af opkøb 
og organisk vækst. Efter nogle års nedgang i Danmark er 
GK Danmark igen i vækst og øger antallet af kontorer og 
medarbejdere, så man nu er oppe på 176 ansatte. Sverige 
har oplevet en kraftig organisk vækst og har i dag lige knap 
500 medarbejdere. I Norge har man nu 1.940 medarbejdere 
takket være en stærk organisk vækst gennem hele 2015.

Alle tal er i mio. NOK med sidste års tal i parentes.

GK-KONCERNEN leverer udstyr og tjenester til 
tekniske anlæg i erhvervsbygninger og offentlige bygninger. 

Koncernens virksomhed er i hvert enkelt land opdelt i 
geografiske regioner, som igen er opdelt i forretningsområderne Nybyggeri 

og Eksisterende byggeri, der dækker over fagområderne ventilation, 
bygningsautomatik, køling, rør og el.

Å
50

kontorer i Norge
25

kontorer i Sverige
8

kontorer i Danmark

KONCERNREGNSKAB / 2015

Jo Sverre Aasheim, Koncerndirektør finans
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PRODUKTIONSVæRDI I 2015 DELT På:

Norge              3.350 mio. NOK
Sverige   760 mio. NOK
Danmark     394 mio. NOK

DANMARK
SVERIGE

NORGE

LAND

Ventilation              2.957 mio. NOK
Bygningsautomation 280 mio. NOK
Køling 282 mio. NOK
Rør/VVS 587 mio. NOK
Elektro 398 mio. NOK

ByG.AUTOM.
KØLING

RØR

VENTILATION

FAG

ANTAL ANSATTE PR. AUGUST 2016:

Lærlinge/assistenter  226
Serviceteknikere   862
Montører/rørlæggere/elektrikere 402
Projektledere/kundeansvarlige 761
Ledelse/stab   227

Projektledere/
kundeansvarlige

Serviceteknikere

Montører/rørlæggere/
elektrikere

Lærlinge/
assistenter 

Ledelse/
stab

ELEKTRO
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GK / RESULTATREGNSKAB
 31/12.2015  31/12.2014

DRIFTSINDTæGTER OG DRIFTSUDGIFTER  

Salgsindtægter 4.502.777.612 3.644.306.404

Andre driftsindtægter 1.623.673 2.096.756

Driftsindtægter i alt 4.504.401.285 3.646.403.160

Forbrug 2.413.968.314 1.998.904.414

Lønudgifter    1.513.115.543 1.173.639.070

Afskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver 41.725.533 31.895.092 

Andre driftsudgifter 347.225.546  275.680.410

Driftsudgifter i alt 4.316.034.936 3.480.118.986

Driftsresultat 188.366.349 166.284.174

FINANSINDTæGTER OG FINANSUDGIFTER   

Indtægter fra andre investeringer 105.173 867.480

Andre finansindtægter 6.118.950 3.764.206

Værdiændring, markedsbaserede fin. omsætningsaktiver 15.149 3.029

Resultatandel tilknyttet selskab -5.440.968 859.228

Andre finansudgifter 6.058.701 3.094.491

Nettofinansposter - 5.260.397 2.399.452

Ordinært resultat før skat 183.105.952 168.683.626

Skat af ordinært resultat 43.043.562 45.419.247

Årsresultat 140.062.390 123.264.379

Heraf minoritetens andel  

                                        

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

GK Konsern AS

Familien Karlsen

Theodor Qviller AS

100 %

GK Inneklima AS

GK Elektro AS

100 %

GK Norge AS

GK Rør ApS

Vagns VVS Comfort AS

GK Danmark AS

GK Rør AS

100 %

JF Jansson Rör AB

Gunnar Karlsen Sverige AB
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GK / BALANCEGK / BALANCE

GK / BALANCE
 31/12.2015  31/12.2014

AKTIVER 

Anlægsaktiver   

Immaterielle aktiver   

Udskudte skatteaktiver 4.094.710  4.368.082

Goodwill 4.795.591  10.877.166

Immaterielle aktiver i alt 8.890.301  15.245.248

Varige driftsaktiver   

Jord, bygninger og anden fast ejendom 3.588.616  3.815.005

Maskiner og transportmidler 75.013.807  49.001.743

Omkostninger lejede lokaler 20.058.862  18.224.526

Driftsløsøre, inventar, værktøj, kontormaskiner og lignende 21.581.275  10.532.380

Varige driftsaktiver i alt 120.242.560  81.573.654

Finansielle anlægsmidler   

Investeringer i datterselskab 15.202.447 21.716.696

Lån til virksomhed i samme koncern 1.703.092  14.988.289

Investeringer i aktier og andele 799.152  487.995

Obligationer og andre fordringer 271.667  380.347

Finansielle anlægsaktiver i alt 17.976.358  37.573.327

Anlægsaktiver i alt 147.109.219  134.392.229

Omsætningsaktiver   

Varer 57.803.234  47.224.995

Kundefordringer 983.974.571  880.734.655

Andre fordringer 84.891.120  125.664.904

Investeringer   

Markedsbaserede aktier 48.020  32.871

Bankindskud, kontanter og lignende 303.648.926  214.211.604

Omsætningsaktiver i alt 1.430.365.871 1.267.869.029

Aktiver i alt 1.577.475.090 1.402.261.258

 31/12.2015  31/12.2014

GæLD OG EGENKAPITAL 

Egenkapital    

Indskudt egenkapital   

Selskabskapital 68.000.000  68.000.000

Overkursfond 32.453.998  32.453.998

Indskudt egenkapital i alt 100.453.998  100.453.998

Optjent egenkapital 372.177.414          250.809.324

Egenkapital i alt 472.631.412  351.263.322

 

Gæld   

Pensionsforpligtelser 16.378.841  16.178.081

Udskudt skat 95.043.229  75.015.440

Hensat til forpligtelser i alt 111.422.070  91.193.521

Anden langsigtet gæld   

Gæld til kreditinstitutter 133.753  2.035.685

Langsigtet gæld i alt 133.753  2.035.685

Kortsigtet gæld   

Gæld til kreditinstitutter   755.459

Leverandørgæld 346.395.730  305.547.812

Skyldig skat 329.846  9.170.358

Skyldige offentlige afgifter 154.027.207  118.564.217

Anden kortsigtet gæld 492.535.072  523.730.884

Anden kortsigtet gæld 993.287.855  957.768.730

Gæld og egenkapital i alt 1.577.475.090 1.402.261.258
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