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INNLEDNING /
FRA KONSERNSJEFEN

S
er vi på våre konsepter i marke-
det først så plasserer GK seg 
på spillebrettet med enkelt-
stående leveranser innen 

våre hovedfag ventilasjon, rør, 
elektro, automasjon, kuldeteknikk 
og rådgiving innen fag- og energi-
tekniske løsninger.

Fagbredden i GK har lenge vært i 
utvikling, og vi tilbyr nå også alle 
ovennevnte fag og tjenester til våre 
kunder i både nybygg- og eksister-
ende bygg-segmentene. Ofte arbeider 
vi sammen med partnere på enkelte 
av fagene, men på mange lokasjoner 
har GK selv leveransen av alle fag. 
Dette bidrar selvsagt til deler av 
veksten på topplinjen, men fokuset i 
GK er like mye på en sunn bunnlinje. 
Derfor må det selges produkter og 
tjenester som tar kostnader ut av både 
GKs leveranser og kundens prosesser. 
Og nettopp dette kan vi gjøre ved å 
tilby helhetlige løsninger som fjerner 
kompliserte grensesnitt mellom 
tekniske fag og fjerner usikkerheten 
rundt ansvar. Dette er den største 
verdiskaperen GK har mot kunde 
– ansvar for helheten.

Med helhetesansvar kan GK sy 
sammen totale løsninger innen både 
nyproduksjon og driftsfase der 
kunden kan redusere sitt risikobilde 

og kontrollbehov. Begrepet «LEAN» er 
dekkende for det vi ønsker å oppnå.

Vi har også gjennomført interne 
lønnsomhetsforbedrende tiltak, som 
egentlig er det indremedisinske mot-
stykket til den eksterne tankegangen: 
«Vi skal bare ha prosesser som er 
verdiskapende».  Vi har gjennom 
snart 4 år fokusert på å rydde i våre 
leveranseprosesser og administrative 
rutiner gjennom gode prosesser, 
regler og sterk støtte av moderne 
IT og systemer. Også dette er verdi-
skapning da lønnsomhet og konkur-
ransekraft øker proporsjonalt med 
forbedringene.

Dette oppsummerer GKs konkur-
ransestrategi som i korthet heter: 
«Kontinuerlig forbedre kundeverdi 
med lavere kostnad»

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef

INNLEDNING /
FRA KONSERNSJEFEN

Vekst og lønnsomhet gjennom verdiskapning

GK har i årene etter finanskrisen opplevd en svært tilfredssillende utvikling 
både på topplinjen og bunnlinjen. Selvsagt er noe av dette drevet frem av 
et bedret marked, men mye av resultatforbedringen skyldes vårt stadig 
bredere og verdiskapende konsept i markedet, og selvsagt lønnsomhets-
forbedrende prosjekter internt.

GK har levert ventilasjonsanlegg til kjøpesenteret Sartor på Sotra utenfor Bergen. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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Lønnsomhet som bestilt

MARKED / 
GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

MARKED / 
GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

A
t vi i 2014 leverer lønnsomhet som 
bestilt fra konsernet er vår måte å 
takke for den langsiktigheten som 
er blitt vist, og jeg er overbevist om 

at dette vil fortsette. Vi er på god vei til å 
omsette for 1 milliard kroner, og det er en 
indikasjon på at vi gjør de riktige tingene.

En viktig faktor i fremgangen dette året 
har vært fokuset på våre verdier, samlet i 
begrepet VILJA; Värdiskapande, Innovativa, 
Långsiktiga, Justa och Affärsmässiga. Det 
handler om å utfordre seg selv og gi litt 
ekstra i alt man gjør.

Sammenlignet med situasjonen i selskapet 
for fem år siden har vi i dag mye bedre 
kontroll over hva vi gjør i alle ledd, på tross 
for at vi i dag er en mye mer kompleks 
organisasjon. Vi gjennomfører mange svært 
krevende prosjekter, og har personalet, 
organisasjonen og kompetansen til å gjøre 

det på best mulig måte. Det er i dag nesten 
ikke grenser for hvilke utfordringer vi våger 
å kaste oss over.
Vi leverer entrepriser og service i alle våre fag-
disipliner, samtidig som rådgivningsavdelinger 
er tilgjengelige for alle enheter. Dette skiller oss 
fra våre konkurrenter, og verdien og effekten 
av dette ser vi ved at kundene etterspør nettopp 
slike tjenester i stadig større grad. 

Vår medarbeiderundersøkelse i 2014 viste 
oss at vi gjør ting riktig; resultatet var 
eksepsjonelt bra. Trives de ansatte, legges 
det merke til blant både kunder og samar-
beidspartnere.

Jeg tror utviklingen fortsetter i 2015. Vi gjør en 
viktig jobb, og vi gjør den ærlig og skikkelig. 
Det ser vi i form av at vi får flere kunder.

Göran Krawe, Administrerende direktør i 
Gunnar Karlsen Sverige AB.

2014 ble et svært godt år for Gunnar Karlsen Sverige AB. GK er i 2015 et skikkelig 
selskap med en engasjert og tilstedeværende eier og en langsiktighet som ligger til 
grunn for vår fremgang.

Gunnar Karlsen Sverige AB levererar ventilation samt reglerings- och övervakningsteknik til den nya tågdepån som byggs för Storstockholms Lokaltrafik (SL) . 
(Foto: NCC)

Gunnar Karlsen Sverige AB har levert god luft i gruvene i Kiruna siden selskapet fikk oppdraget i 2010, 
og Jimmy Angust og Jacob Fjellström har nok å henge fingrene i over en kilometer under bakkenivå. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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MARKED / 
GK DANMARK

MARKED / 
GK DANMARK

S
tor ordrereserve. Markedet i 
2014 var fortsatt svært konkur-
ransepreget uten samlet vekst. 
Den økte andelen teknikk 

i bygninger og det økte fokuset på 
energirenovering ga gode muligheter 
for GK som totalteknisk entreprenør og 
servicepartner. En målrettet salgsinnsats 
i alle avdelingene og markedsføring 
av GK i Danmark har gitt oss en stor 
ordrereserve på DKK 230 mill. De nye 
prosjektene omfatter både teknikk-
entrepriser og fagentrepriser siden vi 
i GK har som mål å tilby kunden det 
beste oppsettet ut fra kundens behov. 
Også som servicepartner hadde GK en 
økning i 2014, og vi inngikk en rekke 
nye serviceavtaler. I en serviceavtale 
med GK tilbyr vi kunden trygghet 
gjennom rask og kvalifisert service.

Felles verktøy og medarbeiderut-
vikling. I 2014 fokuserte vi videre på 
risikostyring, på å videreutvikle vår 
felles verktøykasse og ikke minst på å 
utvikle medarbeiderne. Vi etablerte GK 
Projektlederskole, som alle prosjektled-
erne i GK skal få opplæring på. Her har 
vi fokus på vår felles prosjektplattform, 
prosjektlederens rolle og på opplæring 
i dialog og samarbeid med prosjektets 
partnere. Allerede i 2014 så vi effekten 
av dette arbeidet, men også at det finnes 
et potensial for videre utvikling som 
kommer både kundene og GK til gode.

89 % trives i jobben hos GK.
Til tross for noen harde år viste under-
søkelsen av medarbeidertilfredshet 
i 2014 at 89 % trives i jobben. Dette 
plasserer oss blant de beste virksom-
hetene i Rambøll-undersøkelsene. Det 
er vi både stolte over og ydmyke for i 

GK. Engasjerte medarbeidere og gode 
rammer for arbeidet gir et svært godt 
utgangspunkt for at vi i fellesskap skal 
kunne skape et enda bedre GK.

2015 – fokus på verdier og løsninger. 
Hva kan så kundene og medarbei-
derne forvente av oss i 2015 og videre 
framover?
Vi vil fortsette å skape mer verdi for 
kundene, eierne og medarbeiderne. 
Målet er å oppnå en god blanding av 
service og entreprise over hele landet. 
Det forventes en moderat vekst i marke-
det, men det vil fortsatt være svært 
konkurransepreget og stille store krav til 
at organisasjonen kontinuerlig utvikler 
seg i takt med endringene. Vi vil arbeide 
for å få et enda tettere samarbeid med 
kundene og samarbeidspartnerne, 
slik at vi sammen kan finne de beste 
løsningene for eiendommene – både i 
bygge- og driftsfasen. GKs ambisjon er 
å være – din rådgivende partner for et 
bedre miljø.
Vi vil dessuten fortsette med å styrke 
produksjonsevnen og utvikle verktøy-
ene, og ikke minst medarbeiderne, som 
er nøkkelen til å skape gode resultater. 

Til slutt vil jeg gjerne takke våre 
kvalitetsbevisste kunder og samar-
beidspartnere for at dere bidrar til å 
gjøre oss enda bedre. Jeg vil også takke 
alle våre fantastiske medarbeidere som 
har tatt kundenes utfordringer på strak 
arm og bidratt til utviklingen av GK. 
Sammen med kunder, samarbeidspart-
nere og medarbeidere ser vi frem til å 
skape enda flere gode løsninger i 2015.

Lone Møller Sørensen, Administrerende 
direktør i GK Danmark AS. 

2014 ble et svært godt år for GK takket være god og solid innsats fra alle våre 
medarbeidere. Igjen har vi positive tall i resultatregnskapet i Danmark, og vi 
har lagt grunnlaget for vekst i driften både på salgs- og lønnsomhetssiden.

Fokus på verdier og løsninger

GK Danmark leverer ventilasjon og rør til et behandlings- og sengebygg i det nye universitetshospital i Aarhus (DNU). (Foto: Hilde Kari Nylund)
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MARKED /
GK NORGE AS  

MARKED /
GK NORGE AS  

2
014 føyer seg inn i rekken av gode år 
– og ble det beste året i GK Norge sin 
historie. I 2014 hadde vi en god om-
setningsvekst og et resultat i overkant 

av forventningene. God ordreinngang fører 
til at vi har en god ordrereserve for 2015.

Hovedårsaken til dette er alle de gode og tro-
faste kundene våre og ikke minst alle gode og 
engasjerte medarbeidere over det ganske land.

Alle våre geografiske regioner leverer positive 
tall og stadig færre avdelinger ender med nega-
tivt resultat.  Forbedringsarbeider på mange 
plan er videreført gjennom året og har vært 
en medvirkende årsak til det gode resultatet.

Vi får stadig nye kompetente medarbeidere 
som blir en del av «GK-familien». Sammen 
med våre erfarne medarbeidere danner dette 
en god blanding av nytenkning og erfaring 
som kommer oss og våre kunder til gode. 
Medarbeiderundersøkelse gjennomført i 
2014 viser at våre ansatte trives svært godt 
i GK. Vi tror at dette også skal påvirke vår 
adferd ovenfor våre kunder.

Alle nye medarbeidere får gjennom nyansatt-
samlinger en grundig gjennomgang av GKs 

50 år lange  historie, samt våre støttesystemer 
og verktøy. En viktig basis for alle våre ansatte 
er verdigrunnlaget vårt definert gjennom 
begrepet SVILL. Skikkelighet – Verdiskaping 
– Innovasjon – Langsiktighet – Lagånd. 
Dette skal ligge til grunn for våre handlinger 
ovenfor medarbeidere og kollegaer, kunder, 
leverandører, konkurrenter og samfunn. 

Markedet i 2014 var jevnt over bra. Utsik-
tene for 2015 er noe mer usikre innenfor 
nye yrkesbygg –med store lokale variasjoner. 
Prognosene for eksisterende bygg er stabilt 
bra. Vi skal fortsette å være gode på enkelt-
fagene våre både i nye og eksisterende bygg. 
Vår mulighet til å levere flerfaglige installa-
sjoner er stadig mer etterspurt og gir oss 
en ytterligere vekstmulighet. Disse leveres 
enten sammen med andre GK-selskaper 
eller med lokale samarbeidspartnere.

Fornøyde kunder er fortsatt grunnlaget for 
vår eksistens. Jeg vil rette en takk til alle våre 
kunder for tilliten de viste oss i 2014.  Vi skal 
bestrebe oss på å levere høy kundeverdi også 
i 2015.

Eivind Sælen, Administrerende direktør i GK Norge AS

GK Norge AS kunne i 2014 markere sine første 50 år som ventilasjonsentreprenør og 
teknisk entreprenør. Gjennom 50 år har GK hatt en jevnt god og lønnsom vekst. 

En sprek og lønnsom 50 åring

Veien går opp til 1000 moh., men det er fortsatt 600 høydemetre igjen til oppdragsstedet ditt. Hva gjør du da? 
Som GKs avdeling i Sogndal: Finleser værmeldinger og bestiller helikopter. (Foto: GK Sogndal Jens Timberlid)
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MARKED / INGENIØRFIRMAET 
THEODOR QVILLER AS

MARKED / INGENIØRFIRMAET 
THEODOR QVILLER AS

P
rivat markedet. 2014 ble det første 
hele året som importør av Samsung 
luft/luft varmepumper til privat-
markedet. Dette markedet har 

vært i stor bevegelse og totalvolumet i 
Norge har blitt halvert siden 2010. Det har 
vært et stort løft for selskapet å bygge opp 
et landsdekkende forhandlernett. Frem-
deles er det hvite felter på kartet, men de 
blir færre og mindre. Det første forhand-
lermøtet ble arrangert på Gardermoen i 
slutten av mai med stor suksess. Forhand-
lermøtene er en viktig plattform for pre-
sentasjon av nye produkter og konsepter. 
Det ble også investert betydelig i markeds-
føring, mange har sikkert fått med seg 
radiospotene for Samsung varmepumper. 
Markedsføringen har økt bevisstheten hos 
forbrukere og forhandlere om at Samsung 
leverer varmepumper. 

En turbulent markedssituasjon har gjort 
det vanskelig i forkant å beregne markeds-
volum fra år til år, men selskapet klarte å 
oppnå den markedsandelen som var satt 
som mål. Selskapet er fornøyd med å ha 
etablert Qviller som en markant leveran-
dør av luft/luft varmepumper.

Proffmarkedet. Utviklingen i proff-
markedet har også vært positiv. Samsung 
er nå blitt etablert som en av markedets 
ledene leverandører innen komfortkjøling 
og varmepumper. TQ jobber aktivt med 
Samsung for å utvikle og optimalisere 
produkter for vårt nordiske klima, et 
samarbeid som har vært fruktbart.

Befuktning har i 2014 vært uten store pro-
sjekter og det gir utslag på omsetningen. 
Det er imidlertid flere prosjekter for 2015 

som gir grunn til optimisme. Blant annet 
gjelder dette adiabatisk kjøling, som er en 
energieffektiv metode for kjøling.

AirSep har etablert seg i markedet for 
luftutskilling og vannbehandling. Dette 
har ført til utsettelser av flere jobber hos 
våre kunder og dermed har salget flatet 
noe ut i slutten av 2014. Men også her ser 
vi en positiv tendens i 2015.

På tross for noen større prosjekter har 
året ellers vært preget av en jevn vekst hos 
eksisterende kunder, og et jevnt tilsig av 
nye kunder. Denne veksten er spennende 
og gir motivasjon for videre innsalg til nye 
kunder. Samtidig fokuserer vi også på å 
jobbe godt med de kundene vi allerede har.

Selskapet. Den positive utviklingen har 
gjort at selskapet nå har 11 ansatte og 
videre vekst er planlagt. Kontorene på Kjeller 
er i ferd med å bli trange og fra høsten 
2015 vil selskapet flytte inn i nye og større 
lokaler i Miljøhuset GK på Ryen.

Jens Frydenlund, Administrerende direktør i 
Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS

2014 har vært et spennende år for Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS. Selskapet 
har fortsatt den gode veksten fra de siste siste årene og oppnådde i 2014 en 
omsetning på 52 millioner, det er en dobling siden fra 2011. 

Vi fortsetter den gode veksten

Det første forhandlermøtet ble arrangert på Gardermoen i slutten av mai med stor suksess.
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MARKED /
GK RØR AS

MARKED /
GK RØR AS

G
K Rør Oslo AS ble fusjonert inn i GK 
Rør AS med virkning av 1. juli 2014. 
GK Rør Oslo AS har gjennomført en 
krevende snuoperasjon og hadde god 

lønnsom drift på fusjonstidspunktet. 

Veksten i GK Rør har også fortsatt gjennom 
2014. GK Rør har en langsiktig strategi om å 
bli landsdekkende innen 2022. Ved årsskifte 
2014/2015 etablerte selskapet et nytt distrikt 
Nord med virksomhet i Bodø, Tromsø og 
Hammerfest. Markedet har respondert svært 
positivt på denne etableringen og avdeling-
ene i distriktet har allerede opparbeidet 
seg en meget betryggende ordreportefølje. 
Selskapet for øvrig har også gjennom 2014 
skaffet seg en meget tilfredsstillende ordre-
reserve noe som befester selskapets posisjon 
i markedet.

Selskapet har fullført flere store prestisjetunge 
prosjekter som blant annet CC Hamar Stadion 
som stod klart til julehandelen i 2014.

Med ytterligere innstramninger på energibruk 
og nye forslag til regulering av de ulike energi-
kildene vil markedet i økende grad etterspørre 
smarte og energiriktige løsninger. Våre kunder 
søker å bli enda mer miljøvennlige. Dette inne-
bærer ofte betydelig fokus på service, vedlike-
hold, kontroll og driftsmessige forbedringer og 
tiltak på tekniske anlegg. Gjennom GKs bredde 
i fag, kompetanse og geografi er vi godt rustet 
til å svare opp denne forventningen i markedet. 
Med grundig og god koordinasjon mellom de 
ulike fag vil GK tilby smartere løsninger. Dette 
bidrar i stor grad til at våre kunder når sine 
miljømessige mål og senker driftskostnadene i 
sin bygningsmasse.

Jeg er trygg på at vår kompetanse, kvalitet, 
kapasitet og soliditet vil svare opp markedets 
forventninger, og at alt ligger til rette for at 
GK Rør AS fortsetter den gode utviklingen 
også ut 2015.

Geir Bjørke, Administrerende direktør i GK Rør AS

GK Rør avsluttet 2013 med god lønnsomhet og med en forventning om at den posi-
tive utviklingen skulle fortsette inn i det nye året. Denne forventingen ble innfridd. GK 
Rør fikk en solid vekst gjennom 2014 og med god lønnsomhet i alle distrikter.

Et selskap i sterk framgang

Selskapet har fullført flere store prestisjetunge prosjekter som blant annet CC Hamar Stadion. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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MARKED /
GK ELEKTRO AS

MARKED /
GK ELEKTRO AS

I
ng. Hans Pedersen er et solid 
selskap med gode ordrereser-
ver. Samtidig er GK Elektro 
med på store flerfaglige entre-

priser sammen med andre fag i 
GK som HENTs nye kontorbygg 
på Sluppen i Trondheim.

Utviklingen i selskapets første 
halvår har vært svært god, og vi 
har etablert drift i viktige markeder. 
GK Elektro har i løpet av kort 
tid etablert seg som en betydelig 
aktør. Vi har fått på plass faglig 
sterk kompetanse og vil sammen 
med GKs andre disipliner kunne 
tilby markedet smarte løsninger 
på tvers av fagene.

I 2015 fortsetter GK Elektro AS den 
eksplosive veksten. Allerede i første 
halvår er Økern Elektriske AS 

overtatt, og 140 dyktige og kompe-
tente medarbeidere fra Totaltek er 
ansatt i GK Elektro Øst AS.

På veien videre skal vi svare opp 
i totaltekniske prosjekter og være 
med på utvikle GKs konsepter. 
GK Elektro skal utfordre tradisjo-
nelle elektroleveranser med 
smarte løsninger og produksjons-
metoder. Vi er - og skal jobbe 
hardt for å være - en ryddig og 
solid aktør hvor fagopplæring 
står sterkt.

Summen av dette er et sterkt 
og sultent GK Elektro som 
leverer solide resultater og smarte 
løsninger for våre kunder.

Even Leira, Administrerende direktør i 
GK Elektro AS

2014 ble året da GK endelig utvidet fagspekteret til å omfatte 
elektrofaget. I juli ble GK Elektro AS etablert, og i august overtok 
man Ing. Hans Pedersen AS i Bergen. 

Starten på eventyret

GK Elektro leverer elektroentreprise til et samlingspunkt for det norske kreftforskningsmiljøet og en ny videregående skole (Oslo Cancer Cluster Innovasjons-park). 
(Foto: Magnus Brattset Drabløs)



SELSKAPETS STRUKTUR

GK KONSERN AS leverer utstyr og tjenester 
for tekniske anlegg til nærings- og offentlige bygg. 

Konsernets virksomhet er organisert i land med geografiske regioner 
som igjen er delt i forretningsområdene Nye bygg og Eksisterende bygg 

med fagene ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og elektro.

Å
50

Kontorer i Norge
21

Kontorer i Sverige
8

Kontorer i Danmark
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PRODUKSJONSVERDI I 2014 FORDELT På:

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

DANMARK
SVERIGE

NORGE

LAND

Ventilasjon              2 736 mill. NOK
Byggautomasjon 237 mill. NOK
Kulde 228 mill. NOK
Rør 415 mill. NOK
Elektro 30 mill. NOK

ByGGAUTOMASJON
KJØL RØR

VENTILASJON

FAG

ANTALL MEDARBEIDERE PR. MAI 2015:

Salg/prosjektutvikling  171
Prosjektledere/kundeansvarlige 561
Serviceteknikere   632
Montører/rørleggere/elektrikere 488
Lærling/hjelpearbeidere  141
Ledelse/stab   227

Salg/
prosjektutvikling

Prosjektledere/
kundeansvarlige

Serviceteknikere

Montører/rørleggere/ 
elektrikere

Lærlinger
Ledelse/
stab
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KONSERNREGNSKAP / 2014

KONSERNREGNSKAP / 2014

G
K Konsernet leverer utstyr og tjenester for tekniske 
anlegg til nærings- og offentlige bygg. Konsernet er 
en ledende skandinavisk virksomhet med 50 kontorer 
i Norge, 21 kontorer i Sverige og 8 kontorer i Danmark.

Konsernet og den norske virksomheten har hovedkontor i 
eget bygg, Miljøhuset GK på Ryen i Oslo. 
Den svenske virksomheten ledes fra Stockholm mens 
hovedkontoret i Danmark er lokalisert i Odense.
Konsernets virksomhet er organisert i land med geografiske 
regioner som igjen er delt i forretningsområdene Nybygg 
og Eksisterende bygg med fagene ventilasjon, byggauto-
masjon, kulde, rør og elektro.

Satsningsområder. Konsernets norske rørvirksomhet ble 
etablert i 2011 som 2 datterselskaper, GK Rør AS og 
GK Rør Oslo AS. I 2014 ble de to selskapene fusjonert og det 
ble opprettet nye avdelinger i Bodø, Tromsø og Hammerfest. 
Satsningen på rør har vært krevende, men innsatsen bærer 
nå frukter og i 2014 var GK Rør AS et av konsernets mest 
lønnsomme selskaper. GK Rør forventer en samlet omset-
ning på 550 mill. for 2015.
Det siste tunge elementet i Konsernets langsiktige strategi om 
å utvikle seg til en komplett teknisk entreprenør, er elektro. 
I Norge ble GK Elektro AS opprettet i 2014 og ble forsterket 
med kjøpet av selskapet Ing. Hans Pedersen AS i Bergen. På 
nyåret 2015 kjøpte konsernet selskapene Trondheim Elektro 
AS i Trondheim og Økern Elektriske AS i Oslo og overtok 
litt senere virksomheten i det konkurs-rammede selskapet 
Totaltek AS. Denne virksomheten ble til GK Elektro Øst AS 
med tre avdelinger: Oslo, Romerike og Østfold.  GK Elektro 
forventer en samlet omsetning på 350 mill. i 2015.

GK satser i alle markeder mot nye energieffektive anlegg 
samt modernisering av eksisterende anlegg. Konsernet er 
ledende når det gjelder å utvikle og implementere tiltak for 
å redusere energibruk i bygg. Konsernet har også i 2014 
vunnet flere store kommunale energioptimaliseringspro-
sjekter. Vår flerfaglige kompetanse gir oss et stort fortrinn 
innenfor denne type prosjekter.

Ordreinngang og Produksjon. Konsernet hadde en ekstern 
ordreinngang i 2014 på 4.200 mill. (3.290) og den eksterne 
produksjonsverdien ble på 3.646 mill. (3.132).
Produksjonsreserven ved årsskifte var på 3.105 mill. (1.990).

Resultatet. Resultatet for 2014 var meget tilfredsstillende, 
og alle land og virksomhetsområder leverte positive 
resultater. Resultatet før skatt ble på 168,8 mill. som er en 
markert forbedring fra 2013 (47, mill.)
GK Norge og GK Sverige fortsetter å levere gode resultater 
og de tiltak som har vært iverksatt i Danmark har fungert 
slik at den samlede virksomheten i Danmark leverer igjen 
positive resultater.
Konsernet har en samlet produksjonsreserve som skaper 
trygghet for resultatet i inneværende år, og resultatet etter 
1. kvartal er så lang meget tilfredsstillende.

Likviditet. Likviditeten i konsernet er tilfredsstillende med 
et bankinnskudd pr. 31.12.2014 på 214 mill.
Avtalen med Danske Bank om en felles Cash-Pool for 
konsernet på 80 mill. fungerer godt. Konsernets likviditet 
utnyttes bedre mellom selskapene og har redusert kost-
nadene til ekstern finansiering betydelig. Konsernet har 
ingen rentebærende gjeld av betydning. 

Organisasjon. Den sterke veksten i 2014 har medført en 
vekst også i antall medarbeidere. Gjennom 2014 øket antall 
medarbeidere med 304 og nye overtakelser og oppkjøp 
vinteren 2015 har bragt antallet medarbeidere i konsernet 
opp i 2220. Etter noen år med nedgang i Danmark er også 
GK Danmark igjen på en vekstkurve med økning i antall 
kontorsteder og har nå i overkant av 180 medarbeidere. 
Sverige har hatt sterk organisk vekst har i overkant av 400 
medarbeidere. Den sterkeste veksten har vært i Norge som 
følge av nye etableringer innen fagene rør og elektro.  Det 
er nå 1.640 medarbeidere i Norge.

Alle tall er i mill. NOK og fjorårstall er i parentes.

Stein Løvdahl, Konserdirektør Finans

ELEKTRO
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RESULTATREGNSKAP / 2014

GK / RESULTATREGNSKAP
 2014  2013

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER  

Salgsinntekter 3 644 306 404 3 103 212 763

Annen driftsinntekt 2 096 756 1 810 063

Sum driftsinntekter 3 646 403 160 3 105 022 826

Varekostnad 1 998 904 414 1 688 015 769

Lønnskostnad    1 173 639 070 1 060 690 296

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 31 895 092 35 958 233 

Nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler    7 807 220

Annen driftskostnad 275 680 410  263 161 294

Sum driftskostnader 3 480 118 986 3 055 632 812

Driftsresultat 166 284 174 49 390 014

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   

Inntekt på andre investeringer 867 480 

Annen finansinntekt 4 921 423 6 551 315

Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 3 029 9 395

Resultatandel tilknyttet selskap 859 228 -799 063

Annen finanskostnad 4 180 404 7 634 789

Netto finansposter 2 470 756 -1 873 142

Ordinært resultat før skattekostnad 168 754 930 47 516 872

Skattekostnad på ordinært resultat 45 419 247 18 244 319

Årsresultat 123 335 683 29 272 553

Herav minoritetens andel  -2 325 743
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GK / BALANSE

GK / BALANSE
 31.12.2014  31.12.2013

EIENDELER  

Anleggsmidler   

Immaterielle eiendeler   

Utsatt skattefordel 4 368 082  3 861 833

Goodwill 10 877 166  10 213 911

Sum immaterielle eiendeler 15 245 248  14 075 744

Varige driftsmidler   

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 815 005  3 986 433

Maskiner og transportmidler 49 001 743  39 998 281

Påkostning leide lokaler 18 224 526  19 139 575

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

Sum varige driftsmidler 81 573 654  77 548 486

Finansielle anleggsmidler   

Investeringer i tilknyttet selskap 21 716 696 19 585 744

Lån til tilknyttet selskap 14 988 289  14 141 438

Investeringer i aksjer og andeler 487 995  590 873

Obligasjoner og andre fordringer 380 347  211 033

Sum finansielle anleggsmidler 37 573 327  34 529 088

Sum anleggsmidler 134 392 229  126 153 318

Omløpsmidler   

Varer 47 224 995  42 075 934

Kundefordringer 855 811 655  669 752 235

Andre fordringer 150 587 904  106 131 140

Investeringer   

Markedsbaserte aksjer 32 871  29 842

Bankinnskudd, kontanter og lignende 214 211 604  77 389 000

Sum omløpsmidler 1 267 869 029  895 378 151

Sum eiendeler 1 402 261 258 1 021 531 469

GK / BALANSE

 31.12.2014  31.12.2013

GJELD OG EGENKAPITAL 

Egenkapital   

Innskutt egenkapital   

Selskapskapital 68 000 000  68 000 000

Overkursfond 32 453 998  32 453 998

Sum innskutt egenkapital 100 453 998  100 453 998

Opptjent egenkapital            

Annen egenkapital  250 809 324          137 455 137

Sum egenkapital 351 263 322  237 909 135

 

Gjeld   

Pensjonsforpliktelser 16 178 081  14 303 085

Utsatt skatt 75 015 440  44 446 063

Sum avsetning for forpliktelser 91 193 521  58 749 148

Annen langsiktig gjeld   

Gjeld til kredittinstitusjoner 2 035 685  9 062 138

Sum langsiktig gjeld 2 035 685  9 062 168

Kortsiktig gjeld   

Gjeld til kredittinstitusjoner 755 459  13 479 908

Leverandørgjeld 305 547 812  234 956 985

Betalbar skatt 9 170 358  8 921 520

Skyldige offentlige avgifter 118 564 217  104 401 041

Annen kortsiktig gjeld 523 730 884  354 051 564

Sum kortsiktig gjeld 957 768 730  715 811 018

Sum gjeld og egenkapital 1 402 261 258 1 021 531 469
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