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INDLEDNING /
FRA KONCERNSJEFEN

F
or at starte med vores markeds-
koncepter så har GK positioneret 
sig med enkeltstående leverancer 
inden for vores hovedspecialer 

ventilation, rør, el, automatisering 
og køling samt fag- og energiteknisk 
rådgivning.

Den faglige bredde i GK har længe 
været i udvikling, og vi tilbyder nu 
samtlige ovennævnte specialer og 
ydelser til vores kunder inden for både 
nybyggeri og eksisterende byggeri. Pro-
jekterne gennemføres tit i samarbejde 
med partnere inden for de enkelte 
specialer, men i en del projekter står 
GK selv for leverancen af alle ydelser. 
Det forklarer en del af væksten på 
toplinjen, men fokus i GK ligger i lige 
så høj grad på en sund bundlinje. 
Derfor skal der sælges produkter og 
ydelser, der billiggør både GK’s leverancer 
og kundens processer. Og netop det kan 
vi gøre ved at tilbyde helhedsløsninger, 
der eliminerer komplicerede snit-
flader mellem de tekniske specialer og 
fjerner enhver usikkerhed med hensyn 
til ansvar. Især sidstnævnte er den 
største værdiskabelse, som GK tilfører 
kunderne: ansvaret for helheden.

Totalansvaret sætter GK i stand til at 
sammensætte totalløsninger for både 
installation og drift, der reducerer 
kundens risikoeksponering og kontrol-

behov. LEAN-filosofien er dækkende 
for det, som vi stræber efter.

Internt har vi desuden gennemført 
lønsomhedsforbedrende tiltag, som i 
virkeligheden er det indremedicinske 
modstykke til den eksterne tanke-
gang: “Vi skal kun have processer, 
som er værdiskabende”. Gennem snart 
4 år har vi haft fokus på at trimme 
leverings-processer og administrative 
rutiner med velfungerende processer 
og regler, stærkt understøttet af 
moderne IT og systemer. Det er også 
værdiskabelse, idet lønsomheden og 
konkurrenceevnen øges proportionalt 
med forbedringerne.

Det hele kan sammenfattes i GK’s 
konkurrencestrategi, der i al sin 
enkelhed lyder:
“Kontinuerligt forbedret kundeværdi 
med lavere omkostninger”

Jon Valen-Sendstad, Koncernchef

IINDLEDNING /
FRA KONCERNSJEFEN

Vækst og lønsomhed gennem værdiskabelse

I årene efter finanskrisen har GK oplevet en yderst tilfredsstillende udvikling 
både på toplinjen og bundlinjen. En del af forklaringen er naturligvis et 
bedre markedsklima, men en stor del af resultatforbedringen skyldes vores 
stadig bredere og mere værdiforøgende markedskoncept samt naturligvis 
interne effektiviseringstiltag.

GK har leveret ventilationsanlæg til butikscenteret Sartor på øen Sotra ved Bergen. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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Lønsomhed efter planen

MARKED / 
GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

MARKED / 
GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

A
t vi i 2014 leverede den lønsomhed, som 
koncernen havde bedt om, er vores måde 
at takke for, at man fra koncernens side 
har tænkt langsigtet, og jeg er overbevist 

om, at den positive udvikling vil fortsætte. Vi er 
godt på vej til at omsætte for 1 mia. kroner, hvilket 
tyder på, at vi gør tingene på den rigtige måde.

En vigtig succesfaktor i år har været vores fokus 
på selskabets værdier under begrebet VILJA: 
Värdiskapande, Innovativa, Långsiktiga, Justa 
og Affärsmässiga. Det handler om at udfordre 
sig selv og gøre en ekstra indsats hver gang.

Sammenlignet med situationen i selskabet 
for fem år siden har vi i dag meget bedre styr 
på, hvad vi gør i alle led, på trods af at vi i dag 
har en langt mere kompleks organisation. Vi 
gennemfører mange projekter, som er utroligt 
krævende, og vi har personalet, organisationen 
og kompetencerne til at gøre det på bedst 
mulig vis. I dag er der næsten ingen grænser 
for, hvilke udfordringer vi vil kaste os ud i.

Vi leverer entrepriser og service på alle 
fagområder, og vores rådgivningsafdelinger er 
tilgængelige for alle afdelinger. På det punkt 
adskiller vi os fra vores konkurrenter, og 
værdien og effekten af dette kommer til udtryk 
ved, at kunderne efterspørger netop denne 
type tjenester i stadig stigende grad. 

Vores medarbejderundersøgelse i 2014 viste, at 
vi har fundet den rigtige formel – resultatet var 
exceptionelt godt. Hvis medarbejderne trives, 
vil både kunder og samarbejdspartnere kunne 
mærke det.

Jeg tror på, at udviklingen vil fortsætte i 2015. 
Vi udfører et vigtigt stykke arbejde, og vi gør 
det ærligt og dygtigt. Det ved vi, fordi vi bliver 
ved med at få nye kunder.

Göran Krawe, Administrerende direktør 
i Gunnar Karlsen Sverige AB

2014 blev et rigtig godt år for Gunnar Karlsen Sverige AB. GK er i 2015 et selskab 
med orden i sagerne og en engageret og tilstedeværende ejer, og fundamentet for 
selskabets fremgang har været den langsigtede strategi.

Gunnar Karlsen Sverige AB leverer ventilation, styring og overvågning til det nye togdepot, der er ved at blive opført for Storstockholms Lokaltrafik. (Foto: NCC)

Gunnar Karlsen Sverige AB har sørget for ordentlig udluftning i Kirunas miner, siden selskabet blev betroet opgaven i 2010, 
og Jimmy Angust og Jacob Fjellström har rigeligt at se til mere end én kilometer under jordoverfladen. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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MARKED / 
GK DANMARK

MARKED / 
GK DANMARK

S
tor ordrebeholdning. 2014 var 
fortsat et hårdt konkurrence-
præget marked uden samlet 
vækst. Den øgede andel af teknik 

i bygninger og den øgede fokus på 
energirenovering gav gode muligheder 
for GK som totalteknisk entreprenør og 
servicepartner.  En målrettet salgsind-
sats i alle afdelinger understøtte med 
markedsføring af GK i Danmark har 
givet os en stor ordrebeholdning på 
230 mio DKK. De nye projekter omfatter 
både teknikentrepriser og fagentrepriser, 
idet vi i GK søger at tilbyde kunden det 
bedste setup afhængig af kundens behov. 
Også som servicepartner rykkede GK 
i 2014 og fik en del nye serviceaftaler i 
hus. I en serviceaftale med GK tilbyder 
vi kunden Tryghed gennem hurtig og 
kvalificeret service.

Fælles værktøjer og medarbejder-
udvikling. I 2014 forsatte vi vores indsats 
fokus på risikostyring, videreudvikling 
af den fælles værktøjskasse og ikke 
mindst udvikling af vore medarbejdere.  
Vi etablerede GK Projektlederskole, som 
alle projektledere i GK skal deltage 
i. Her har vi fokus på den fælles projekt-
platform, projektlederens rolle og 
træning i dialog og samarbejde med 
projektets partnere. Allerede i 2014 kan 
vi se effekten af disse indsatser, men 
også at der er yderligere potentiale med 
en fortsat udvikling til gavn for både 
kunderne og GK.

89% trives i jobbet i GK. Trods nogle 
hårde år viste vores medarbejder-tilfreds-
hedsundersøgelse i 2014 at 89% trives i 
jobbet. Dette ligger blandt de bedste virk-
somheder i Rambøll undersøgelserne.  
Det er vi både stolte og ydmyge overfor 
i GK. Engagerede medarbejder og gode 

rammer for arbejdet er et rigtig godt 
udgangspunkt for at fastholde og videre-
udvikle et endnu bedre GK i fællesskab.

2015 - fokus på værdi og løsninger.
Hvad kan vore kunder og medarbejdere 
så forvente sig af os i 2015 og fremover?

Vi fortsætter vores rejse mod at skabe 
mere værdi for kunder, ejer og medarbej-
dere. Målet er at skabe en god blanding 
af service og entreprise over hele landet. 
Markedet forventes at få en moderat 
vækst, men fortsat at være særdeles 
konkurrencepræget og stille store krav 
til at vores organisation løbende 
udvikles i takt med forandringerne. 
Vi vil arbejde for at få et endnu tættere 
samarbejde med vore kunder og samar-
bejdspartere, således at vi i fællesskab 
kan finde de bedste løsninger til deres 
ejendomme – både i bygge og drifts-
fasen. GK’s ambition er at være – din 
rådgivende partner for et bedre miljø.

På de indre linjer vil vi fortsætte med at 
styrke vores produktionsevne med fortsat 
udvikling af vore værktøjer og ikke mindst 
vore medarbejdere, som er omdrejnings-
punktet for at skabe gode resultater. 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke vores 
kvalitets-bevidste kunder og samarbejds-
partnere for, at I er med til at gøre os 
endnu bedre. Der ud over vil jeg takke 
alle vore fantastiske medarbejderne 
som har taget kundernes udfordringer 
op og bidraget til udviklingen af GK.  
Vi glæder os til sammen med kunder, 
samarbejdspartnere og medarbejdere at 
skabe endnu flere gode løsninger i 2015.

Lone Møller Sørensen, 
Administrerende direktør GK Danmark AS. 

2014 blev et rigtig godt år for GK i kraft af en god og solid indsats for alle 
vore medarbejdere. Samlet har vi igen sorte tal på bunden i Danmark samt 
skabt grundlaget for at vækste forretningen fremover både på top og bundline.

Fokus på værdi og løsninger

GK Danmark leverer ventilation og rør til en behandlings- og sengebygning på det nye universitetshospital i Aarhus (DNU). (Foto: Hilde Kari Nylund)
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MARKED /
GK NORGE AS  

MARKED /
GK NORGE AS  

2
014 slutter sig som det bedste år i GK 
Norges historie til rækken af gode år. I 
2014 oplevede vi en pæn omsætnings-
stigning og et resultat i overkanten af det 

forventede. En god ordreindgang bevirker, at vi 
har en solid ordrebeholdning for 2015.

De vigtigste årsager skal søges i vores gode, 
trofaste kundekreds og ikke mindst alle vores 
dygtige, engagerede medarbejdere over det 
ganske land.

Samtlige vores geografiske regioner leverer 
sorte tal, og stadig færre afdelinger ender med 
et negativt resultat. En medvirkende årsag til 
det gode resultat var, at forbedringstiltag på 
mange niveauer blev fortsat i årets løb.

Vi byder hele tiden nye og kompetente medar-
bejdere velkommen til “GK-familien”. Sam-
men med vores erfarne medarbejdere giver 
en god blanding af nytænkning og erfaring, 
der kommer både vores kunder og os selv til 
gode. Medarbejderundersøgelsen fra 2014 
viser, at medarbejderne stortrives i GK. Vi er    
overbeviste om, at det også har indflydelse på 
serviceringen af vores kunder.

Gennem seminarer for nyansatte får samtlige 
nye medarbejdere en grundig indføring i GK’s 

50-årige historie samt vores støttesystemer 
og -værktøjer. Et vigtigt fundament for alle 
medarbejdere er vores værdigrundlag defi-
neret ved GK-mottoet RVILH: Redelighed 
– Værdiskabelse – Innovation – Langsigtethed 
– Holdånd. Det skal danne grundlag for vores 
samspil med kolleger, kunder, leverandører, 
konkurrenter og samfundet.

Samlet set var markedet i 2014 godt. Udsigt-
erne for 2015 inden for nybyggeri til erhverv 
er noget mere usikre – med store lokale 
udsving. Prognoserne for eksisterende 
byggeri er fortsat gode. Vi skal fastholde vores 
individuelle kompetencer inden for både 
nybyggeri og eksisterende byggeri. Vores 
evne til at tilbyde tværfaglige projekter er 
stadig mere efterspurgt og giver yderligere  
vækstmuligheder. Projekt-erne gennemføres 
i samarbejde med andre GK-selskaber eller 
lokale samarbejdspartnere.

Tilfredse kunder er grundlaget for vores fort-
satte eksistens. Jeg vil derfor gerne rette en tak 
til samtlige kunder for den tillid, I har vist os i 
2014. Vi skal nok lægge os i selen for at levere 
høj kundeværdi også i 2015.

Eivind Sælen, Administrerende direktør i GK Norge AS

GK Norge AS kunne i 2014 fejre sine første 50 år som ventilationsentreprenør og teknisk 
entreprenør. Gennem 50 år har GK fremvist en vedvarende sund og lønsom vækst. 

En profitabel 50-årig i topform

Vejen går op til 1.000 meter over havet, men derfra er der stadig 600 højdemeter op til arbejdsstedet. Hvad gør du så? 
Som GK’s afdeling i Sogndal: Nærstuderer vejrudsigterne og booker en helikopter.  (Foto: GK Sogndal Jens Timberlid)
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D
en private sektor. 2014 blev det 
første fulde år som importør af 
Samsungs luft/luft-varmepumper til 
det private marked. Dette marked 

har været meget omskifteligt, og den sam-
lede efterspørgsel i Norge er blevet halveret 
siden 2010. Opbygningen af et landsdæk-
kende forhandlernet var en kraftpræstation 
for selskabet. Der er fortsat hvide pletter på 
landkortet, men de bliver stadig færre og 
mindre. Det første forhandlermøde, der 
afholdtes på Gardermoen i slutningen 
af maj, blev en stor succes. Forhandler-
møderne udgør en vigtig platform for 
præsentationen af nye produkter og 
koncepter. Der er ligeledes blevet investeret 
betydeligt i markedsføring, og det er nok 
de færreste, der ikke har lagt mærke til 
radiospottene for Samsungs varmepumper. 
Markedsføringen har øget bevidstheden 
hos forbrugere og forhandlere om, at 
Samsung leverer varmepumper.

Turbulente markedsforhold gjorde det 
vanskeligt at estimere markedsvolumenet 
år for år, men selskabet formåede at opnå 
den markedsandel, der var sat som mål. 
Selskabet er tilfreds med at have positio-
neret Qviller som en markant leverandør 
af luft/luft-varmepumper.

Den professionelle sektor. Udviklingen 
på det professionelle marked var ligeledes 
positiv. Samsung er nu etableret som én af 
markedets førende leverandører inden for 
komfortkøling og varmepumper. Theodor 
Qviller AS samarbejder aktivt med Samsung 
om at udvikle og optimere produkter til 
det nordiske klima – et samarbejde, der 
har været frugtbart.

Inden for befugtning var der i 2014 
ingen større projekter, hvilket kan ses på 

omsætningen, men flere projekter i 2015 
giver anledning til optimisme. Det gælder 
blandt andet adiabatisk køling, der er en 
energiøkonomisk kølemetode.

AirSep har fået fodfæste på markedet for 
luftudskillelse og vandbehandling. Det 
medførte udskydelse af flere opgaver hos 
vores kunder, således at omsætningen 
fladede noget ud i slutningen af 2014. Men 
også her øjner vi en positiv tendens i 2015.

På trods af et antal større projekter var året 
ellers præget af en jævn vækst hos eksiste-
rende kunder samt en jævn tilgang af ny 
kunder. Denne vækst er spændende og 
giver motivation til fortsat indsalg til nye 
kunder. Samtidig fokuserer vi på et godt 
samarbejde med vores eksisterende kunder.

Selskabet. Den positive udvikling har 
medført, at selskabet nu har 11 ansatte, og 
der planlægges på fortsat vækst. Forhold-
ene i Kjeller er ved at blive for trange, så i 
efteråret 2015 flytter selskabet ind i nye og 
større lokaler i Miljøhuset GK på Ryen.

Jens Frydenlund, Administrerende direktør i 
Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS

MARKED / INGENIØRFIRMAET 
THEODOR QVILLER AS

MARKED / INGENIØRFIRMAET 
THEODOR QVILLER AS

2014 var et spændende år for Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS. Selskabet 
fortsatte de seneste års positive vækst og opnåede i 2014 en omsætning på 
52 millioner, hvilket er en fordobling i forhold til 2011.

Vi fortsætter den solide vækst 

Det første forhandlermøde, der afholdtes på Gardermoen i slutningen af maj, blev en stor succes. 
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MARKED /
GK RØR AS

MARKED /
GK RØR AS

G
K Rør Oslo AS blev indlemmet i GK 
Rør AS med virkning pr. 1. juli 2014. 
GK Rør Oslo AS har foretaget en 
krævende U-vending og havde en 

sund og lønsom drift på fusionstidspunktet. 

Væksten hos GK Rør fortsatte gennem hele 
2014. GK Rør har en langsigtet strategi om 
at blive landsdækkende inden 2022. Ved 
årsskiftet 2014/2015 etablerede selskabet et 
nyt distrikt Nord, som driver virksomhed 
i Bodø, Tromsø og Hammerfest. Marke-
det har reageret utroligt positivt på denne 
etablering, og afdelingerne i distriktet har 
allerede oparbejdet en yderst betryggende 
ordreportefølje. Derudover har selskabet i 
løbet af 2014 skaffet sig en meget tilfreds-
stillende ordrereserve, som konsoliderer 
selskabets position på markedet.

Selskabet har gennemført en række prestige-
projekter, blandt andet CC Hamar Stadion, 
som stod klar til julehandelen i 2014.

Yderligere stramninger af energiforbrug og 
nye forslag til regulering af de forskellige 

energikilder vil medføre, at markedet i 
stigende grad vil efterspørge smarte og 
energibesparende løsninger. Vores kunder 
bestræber sig på at blive endnu mere 
miljøvenlige. Det indebærer ofte et ud-
præget fokus på service, vedligeholdelse, 
kontrol og driftsmæssige forbedringer 
og tiltag på tek-niske anlæg. Takket være 
GK’s faglige bredde, kompetence og geo-
grafiske tilstedeværelse er vi godt rustet til 
at imødekomme denne efterspørgsel på 
markedet. Ved hjælp af en omhyggelig og 
velfungerende koordination af de forskellige 
fagområder vil GK tilbyde smarte løsninger, 
som vil hjælpe vores kunder med at nå deres 
miljømål og sænke driftsomkostningerne i 
deres bygningsmasse.

Jeg er overbevist om, at vores kompetence, 
kvalitet og soliditet vil leve op til markedets 
forventninger, og at banen er kridtet op til, 
at GK Rør AS kan fortsætte den positive 
udvikling gennem resten af 2015.

Geir Bjørke, Administrerende direktør i GK Rør AS

GK Rør afsluttede 2013 med god lønsomhed og en forventning om, at den positive 
udvikling ville fortsætte ind i det nye år. Denne forventning blev indfriet. GK Rør 
oplevede en solid vækst gennem hele 2014 og havde en god lønsomhed i alle distrikter.

Et selskab i stærk fremgang

Selskabet har gennemført en række prestigeprojekter, blandt andet CC Hamar Stadion. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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MARKED /
GK ELEKTRO AS

MARKED /
GK ELEKTRO AS

I
ng. Hans Pedersen og Trond-
heim Elektro er solide virksom-
heder med gode ordrereserver. 
Samtidig har GK Elektro fået 

del i store flerfaglige entrepriser 
sammen med andre fagområder 
hos GK, fx HENT’s nye kontor-
bygning på Sluppen i Trondheim.

Udviklingen i selskabet har været 
fantastisk i første halvår af 2015, 
og vi har etableret os på vigtige 
markeder. GK Elektro har i løbet 
af kort tid etableret sig som en 
vigtig aktør. Vi har sikret os fagligt 
stærk kompetence, og sammen 
med GK’s øvrige fagområder vil 
vi kunne tilbyde markedet smarte 
løsninger på tværs af fagene.

I 2015 fortsætter GK Elektro AS 
sin eksplosive vækst. Allerede i 
første halvår har man overtaget 

Økern Elektriske AS, og 140 
dygtige og kompetente medarbej-
dere fra Totaltek er blevet ansat 
hos GK Elektro Øst AS.

På vores videre færd skal vi sikre 
os endnu flere tekniske totalentre-
priser og være med til at udvikle 
GK’s koncepter. GK Elektro skal 
udfordre de traditionelle el-leve-
rancer med smarte løsninger og 
produktionsmetoder. Vi er – og 
skal knokle for at blive ved med at 
være – en velorganiseret og solid 
aktør med en stærk faglig oplæring.

Alt i alt resulterer det i et stærkt 
og sultent GK Elektro, som leverer 
solide resultater og smarte løsninger 
til vores kunder.

Even Leira, Administrerende direktør i 
GK Elektro AS

2014 blev året, hvor GK endelig fik udvidet sit faglige spektrum 
til også at omfatte elfaget. I juli blev GK Elektro AS etableret, og i 
august overtog man Ing. Hans Pedersen AS i Bergen. Inden året 
var omme, var også Trondheim Elektro AS kommet med om bord.

Starten på eventyret

GK Elektro leverer en el-entreprise til et samlingspunkt for det norske kræftforskningsmiljø og en ny videregående uddannelsesinstitution. 
(Oslo Cancer Cluster Innovasjons-park). (Foto: Magnus Brattset Drabløs)



SELSKABSSTRUKTUR

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
21

Kontorer i Sverige
8

Kontorer i Danmark
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PRODUKTIONSVæRDI I 2012 DELT På:

Norge              2 768 mio. NOK
Sverige   593 mio.  SEK
Danmark     285 mio. DKK

DANMARK
SVERIGE

NORGE

LAND

Ventilation              2 736 mio. NOK
Bygningsautomation 237 mio. NOK
Køling 228 mio. NOK
Rør/VVS 415 mio. NOK
Elektro 30 mio. NOK

ByG.AUTOM.
KØLING

RØR

VENTILATION

FAG

FORDELING ANTAL ANSATTE: PR. MAI 2015:

Salg/projektudvikling  171
Projektledere/kundeansvarlige 561
Serviceteknikere   632
Montører/rørlæggere/elektrikere 488
Lærlinge/assistenter  141
Ledelse/stab   227

Salg/
projektudvikling

Projektledere/
kundeansvarlige

Serviceteknikere

Montører/rørlæggere/
elektrikere

Lærlinge/
assistenter 

Ledelse/
stab
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KONCERNREGNSKAB / 2014

KONCERNREGNSKAB / 2014

G
K-koncernen leverer udstyr og tjenester til tekniske 
anlæg i erhvervsbygninger og offentlige bygninger. 
Koncernen er en af de førende aktører på det 
skandinaviske marked og har 50 kontorer i Norge, 

21 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 fag-
områderne ventilation, bygningsautomatik, køling, rør og el.

Satsningsområder. Koncernens norske rørvirksomhed 
blev etableret i 2011 i form af de to datterselskaber GK Rør 
AS og GK Rør Oslo AS. I 2014 fusionerede de to selskaber, 
og der blev etableret nye afdelinger i Bodø, Tromsø og 
Hammerfest. Satsningen på rør har været krævende, men 
indsatsen bærer nu frugt, og i 2014 var GK Rør AS et af 
koncernens mest lønsomme selskaber. GK Rør forventer at 
opnå en samlet omsætning på 550 mio. i 2015.
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, og forretnings-
området blev styrket gennem opkøbet af virksomhederne 
Trondheim Elektro AS i Trondheim og Ing. Hans Pedersen AS 
i Bergen. Ved årsskiftet 2015 opkøbte koncernen Økern 
Elektriske AS i Oslo, og lidt senere på året overtog man den 
konkursramte virksomhed Totaltek AS. Denne virksomhed 
blev til GK Elektro Øst AS, som har tre afdelinger: Oslo, 
Romerike og Østfold.  GK Elektro forventer en samlet 
omsætning på 350 mio. i 2015.
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. Koncernen har i 
2014 vundet flere store kommunale energioptimeringsopgaver. 
Vores kompetencer spænder over flere fagområder og giver 
os et stort fortrin, når det gælder denne type projekter.

Ordretilgang og produktion. Koncernen havde i 2014 en 
ekstern ordretilgang på 4.200 mio. (3.290), og den eksterne 
produktionsværdi endte på 3.646 mio. (3.132).
Produktionsreserven var ved årsskiftet 3.105 mio. (1.990).

Resultatet. Resultatet for 2014 var meget tilfredsstillende, 
og alle lande og forretningsområder leverede positive 
resultater. Resultatet før skat blev 168,8 mio., hvilket er en 
markant forbedring i forhold til 2013 (47, mio.).
GK Norge og GK Sverige leverer fortsat gode resultater, og 
de tiltag, der er blevet iværksat i Danmark, har medført, at 
virksomheden i Danmark samlet set leverer positive resul-
tater igen.
Koncernen har en samlet produktionsreserve, som skaber 
tryghed omkring resultatet i indeværende år, og resultatet 
efter 1. kvartal er yderst tilfredsstillende.

Likviditet. Likviditeten i koncernen er tilfredsstillende med 
et indestående pr. 31/12 2014 på 214 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 øgede vækst i 2014 har også medført en 
vækst i medarbejderantallet. I løbet af 2014 fik vi yderligere 
304 medarbejdere, og nye overtagelser og opkøb i vinteren 
2015 indebærer, at koncernen nu har 2.220 medarbejdere. 
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 180 ansatte. Sverige har oplevet en kraftig 
organisk vækst og har i dag lidt over 400 medarbejdere. 
Den stærkeste vækst er dog sket i Norge som følge af nyeta-
bleringer inden for fagområderne rør og el.  Der er nu 1.640 
medarbejdere i Norge.

Alle tal er angivet i millioner NOK med sidste års tal i 
parentes.

Stein Løvdahl, Koncerndirektør, finans

ELEKTRO
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100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

GK Konsern AS

Familien Karlsen

Gunnar Karlsen Sverige ABTheodor Qviller AS

100 %

GK Montasje AS

GK Rør AS

GK Elektro AS

100 %

GK Norge AS

GK Rør ApS

Vagns VVS Comfort AS

GK Danmark AS

KONCERNREGNSKAB / 2014

GK / RESULTATREGNSKAB
 2014  2013

DRIFTSINDTæGTER OG DRIFTSUDGIFTER 

Salgsindtægter 3 644 306 404 3 103 212 763

Andre driftsindtægter 2 096 756 1 810 063

Driftsindtægter i alt 3 646 403 160 3 105 022 826

Forbrug 1 998 904 414 1 688 015 769

Lønudgifter    1 173 639 070 1 060 690 296

Afskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver 31 895 092 35 958 233 

Nedskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver    7 807 220

Andre driftsudgifter 275 680 410  263 161 294

Driftsudgifter i alt 3 480 118 986 3 055 632 812

Driftsresultat 166 284 174 49 390 014

FINANSINDTæGTER OG FINANSUDGIFTER   

Indtægter fra andre investeringer 867 480 

Andre finansindtægter 4 921 423 6 551 315

Værdiændring, markedsbaserede fin. omsætningsaktiverr 3 029 9 395

Resultatandel tilknyttet selskab 859 228 -799 063

Andre finansudgifter 4 180 404 7 634 789

Nettofinansposter 2 470 756 -1 873 142

Ordinært resultat før skat 168 754 930 47 516 872

Skat af ordinært resultatt 45 419 247 18 244 319

Årsresultat 123 335 683 29 272 553

Heraf minoritetens andel  -2 325 743

                                        

Økern Elektriske AS

Trondheim Elektro AS

GK Elektro Øst AS

Ing. Hans Pedersen AS

GK Nord-Trøndelag AS
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GK / BALANCE

GK / BALANCE
 31.12.2014  31.12.2013

AKTIVER   

Anlægsaktiver   

Immaterielle aktiver   

Udskudte skatteaktiver 4 368 082  3 861 833

Goodwill 10 877 166  10 213 911

Immaterielle aktiver i alt 15 245 248  14 075 744

Varige driftsaktiver   

Jord, bygninger og anden fast ejendom 3 815 005  3 986 433

Maskiner og transportmidler 49 001 743  39 998 281

Omkostninger lejede lokaler 18 224 526  19 139 575

Driftsløsøre, inventar, værktøj, kontormaskiner og lignende 10 532 380  14 424 197

Varige driftsaktiver i alt 81 573 654  77 548 486

Finansielle anleggsmidler   

Investeringer i datterselskab 21 716 696 19 585 744

Lån til virksomhed i samme koncern 14 988 289  14 141 438

Investeringer i aktier og andele 487 995  590 873

Obligationer og andre fordringer 380 347  211 033

Finansielle anlægsaktiver i alt 37 573 327  34 529 088

Anlægsaktiver i alt 134 392 229  126 153 318

Omsætningsaktiver   

Varer 47 224 995  42 075 934

Kundefordringer 855 811 655  669 752 235

Andre fordringer 150 587 904  106 131 140

Investeringer   

Markedsbaserede aktier 32 871  29 842

Bankindskud, kontanter og lignende 214 211 604  77 389 000

Omsætningsaktiver i alt 1 267 869 029  895 378 151

Aktiver i alt 1 402 261 258 1 021 531 469

GK / BALANCE

 31.12.2014  31.12.2013

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  250 809 324          137 455 137

Egenkapital i alt 351 263 322  237 909 135

 

Gæld   

Pensionsforpligtelser 16 178 081  14 303 085

Udskudt skat 75 015 440  44 446 063

Hensat til forpligtelser i alt 91 193 521  58 749 148

Anden langsigtet gæld   

Gæld til kreditinstitutter 2 035 685  9 062 138

Langsigtet gæld i alt 2 035 685  9 062 168

Kortsigtet gæld   

Gæld til kreditinstitutter 755 459  13 479 908

Leverandørgæld 305 547 812  234 956 985

Skyldig skat 9 170 358  8 921 520

Skyldige offentlige afgifter 118 564 217  104 401 041

Anden kortsigtet gæld 523 730 884  354 051 564

Anden kortsigtet gæld 957 768 730  715 811 018

Gæld og egenkapital i alt 1 402 261 258 1 021 531 469
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