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D
igitalisering er en mulighed for mange 
og en nødvendighed for andre. Måske 
er du i gang med det for at udvikle og 
sælge et digitalt produkt, eller fordi du 

benytter effektiv digitalisering og robotisering 
af egne arbejdsopgaver og processer.

I GK gør vi begge dele og sælger cloudtjene-
ster for at styre og overvåge tekniske anlæg 
i bygninger med hensyn til drift, energi-
forbrug og forebyggelse af fejl og nedbrud. 
GK satser også stort på et nyt ERP-system 
for alle vores virksomheder og forretnings-
processer, og på BIM og andre løsninger for 
digital interaktion og produktion.  

Alligevel sørger vi for – midt i digitalise-
ringsbølgen – at minde os selv om, at det 
er vores håndværk og viden, der gør os 
førende. Det er gennem vores medar-
bejderes kompetencer, at vi kan levere 
tjenester inden alle de tekniske fag –  
ventilation, køling, automatisering, VVS, 
el og sikkerhed. Her tager vi hånd om alt, 
fra udvikling og design til produktion og 
overlevering af de færdige anlæg. 

Vores strategi er at dække de fleste regioner 
i Skandinavien og at kunne levere de 
tekniske fag i hele bygningens livscyklus. 
Det lykkes vi med, og vores vækst er stadig 
en kendsgerning.

Væksten, satsningerne og de udfordrende 
projekter har været kostbare investeringer, 
som igen har givet os for lav rentabilitet. Vi 
har iværksat tiltag for også at kunne levere 
disse udfordrende projekter til vores kunder 
på en upåklagelig måde og for at reparere og 
klarmelde de nye lokationer. Vi har iværksat 
vigtige ændringer, som skal gøre GK til 
markedsleder både lokalt og totalt. Vi ser 
frem til 2018 og 2019 med en god og sund 
ordrebog i alle tre lande, hvor vi er til stede.

INDLEDNING /
FRA KONCERNCHEFEN

Jon Valen-Sendstad, koncernchef
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GK er i skyen, men 
har begge ben på jorden
De seneste år har samfundet, repræsenteret af myndigheder og erhvervsliv, kastet sig ud i 
den digitale verden i alle sammenhænge. Ordet digitalisering har været tæt forbundet med 
næsten alt. I GK fokuserer vi på at løse kundens behov og på at overgå forventningerne i 
den måde, vi leverer på. Derfor digitaliserer vi, hvor det skaber værdi i produktivitet, inter-
aktion og kundeoplevelse. 

Der satses hundrede procent på digital grafik til alle 
de bygninger og anlæg, som GK er involveret i.
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Göran Krawe, administrerende direktør 
i Gunnar Karlsen Sverige AB

MARKED / 
GUNNAR KARLSEN SVERIGE

MARKED / 
GUNNAR KARLSEN SVERIGE

Fornyelse og vækst
2017 var i mange henseender et begivenhedsrigt år, et år med fornyelse, specialisering 
og stærk vækst. I løbet af året blev alle røraktiviteter overført til GK Rör AB, og der blev 

gennemført en divisionsopdeling af vores bygningsautomatiseringsaktiviteter.

D
e tendenser, der forekommer i vores 
branche, driver udviklingen i sam-
fundet fremad. Alle disse tendenser 
er stærke drivkræfter for vores for-

retning, og inden for GK har vi yderligere 
konsolideret os inden for de efterspurgte 
ydelser. Vores satsninger ligger inden for 
områder, hvor rådgivning og installa-
tionskompetencer mødes, et arbejde der 
blev påbegyndt for flere år siden, men 
som aldrig stopper. Samfundets behov for 
holdbare løsninger har aldrig været større, 
og det forstærker kundernes efterspørgsel 
efter vores samlede kompetencer.

Et nyt GK. 2017 har været et spændende år, 
hvor vi har foretaget en gennemlysning af 
vores strategi og det potentiale, der findes 
i virksomheden. Historisk set har vi haft 
en fin udvikling, men givet udviklingen på 
markedet og de øgede krav fra vores kunder 
var tiden inde for en delvis ny retning med 
specialisering som den primære drivkraft. 
Den rejse, som for en stor del ligger foran 
os, er at øge værdien på vores tjenester ved 
i højere grad at tilbyde projekter, løsninger, 
koncepter og installationer samtidig med, at 
vi udvikler vores serviceforretning. Vi har en 
unik kompetence inden for teknik, design og 
digitale løsninger, som kommer til sin fulde 
ret, når vi kombinerer den med bæredygtige 
løsninger rettet imod bygge- og ejendoms-
branchen. Gennem denne fornyelse styrker 
vi positionen som en ingeniør-, installations- 
og servicevirksomhed.

Et stærkere GK. Vi har en høj forandrings-
takt og har gennemført en række initiativer, 

der flugter med den nye strategi for at styrke 
vores konkurrencekraft. Vi vokser og styrker 
vores position på kernemarkederne, og vi 
har fortsat en høj tilvækstrate. Organisationen 
er omstruktureret for at gøre os endnu mere 
synlige og agile, at skabe forudsætninger 
for at tage beslutninger på det rette niveau 
og i højere grad at skabe tilvækst inden for 
samtlige teknikområder. Vores forretnings-
områder skal udvikle samordnede helheds-
løsninger og koncepter, der skal være attrak-
tive og salgbare til flere kunder. Det hårde 
arbejde er kun lige begyndt, og det vil stille 
krav til både forretningssans og virksomheds-
kultur. Vi har sat de nye rammer, men det 
handler også om at turde gå nye veje, og om 
at alt, hvad vi gør, er gennemsyret af vores 
kerneværdier og vores vilje!

Bæredygtighed er kernen. Vores forret-
ningsidé er, at vi leverer tekniske løsninger 
og serviceydelser til alle typer bygninger 
igennem hele deres levetid. Det er helt i 
overensstemmelse med vores kunders krav 
om langsigtede løsninger, for vi udvikler 
bæredygtige teknik- og installationsløs-
ninger og ser bæredygtighed som kernen i 
vores arbejde. Sammen har vi i GK næsten 
1.000 medarbejdere, der bidrager til en 
mere bæredygtig samfundsudvikling 
igennem vores kundeopgaver. Vi arbejder 
også på at skabe højere målbarhed i vores 
arbejde med bæredygtighed, hvad der har 
resulteret i, at vi har revideret og påbe-
gyndt en certificering af vores miljøarbejde.

En attraktiv arbejdsgiver. Under en 
højkonjunktur er en af udfordringerne at 

tiltrække og fastholde de bedste medarbej-
dere. Det er stor konkurrence om talen-
terne. Vi arbejder målrettet på at styrke 
vores brand, dels gennem samarbejde med 
spændende kunder i udfordrende opgaver 
og dels gennem struktureret arbejde med 
ledelses- og medarbejderudvikling. Vi er 
stolte over, at vi endnu en gang har fået 
nogle af de højeste vurderinger på medar-
bejdertilfredshed.

Markedsudvikling. Efterspørgslen på 
vores tjenester har i løbet af året været god, 
med visse variationer. Industri- og bygge-
konjunkturerne er fortsat stærke i Sverige, 
hvilket ikke mindst ses i efterspørgslen fra 
bl.a. bygge- og ejendomsindustrien samt 
fødevareindustrien. Energimarkedet 
er fortsat turbulent og i forandring, 
samtidig med at omstillingen til en mere 
fossilfri energiproduktion skaber en højere 
efterspørgsel inden for vores rådgivnings-
virksomhed.

Finansiel position og udsigter. En svag 
afslutning på året indebar, at resultatet før 
skat sluttede på 30,7 (37,1) mio. svenske 
kroner. Omsætningen steg til 1260 mio. 
svenske kroner (1032), en flot vækst, som 
skete 100 % organisk.
Overordnet er vi ikke tilfredse med resul-
tatet, men sammen med den nye, strate-
giske retning, den rekordstore ordrebe-
holdning og en stigende efterspørgsel på 
GK’s tjenester har vi skabt gode forudsæt-
ninger for fortsat lønsom tilvækst i 2018.

Gunnar Karlsen Sverige AB er nu involveret i 
projekteringen af et nyt gigantbyggeri på 130 
meters højde i den tidligere arbejderbydel Gårda 
i Göteborg.
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MARKED / SVERIGE
GK RÖR

MARKED / SVERIGE
GK RÖR

Conny Dyrenäs, administrerende direktør 
i GK Rör AB

Erfaring og en 
stærk markedsposition
GK Rör AB er et datterselskab 
under Gunnar Karisen 
Sverige AB. GK Rör AB har 
lang erfaring og omfattende 
viden inden for VVS- og 
industriinstallationer samt 
totale serviceopgaver. 

I
nformation om virksomheden. GK Rör 
AB er et datterselskab under Gunnar 
Karisen Sverige AB. GK Rör AB har 
lang erfaring og omfattende viden 

inden for VVS- og industriinstallationer 
samt totale serviceopgaver. Baggrunden 
for fremgangen er vores evne til at kom-
binere lokal tilstedeværelse med den store 
koncerns muligheder og styrker. For vores 
kunder betyder det, at de får adgang til 
vores samlede kompetencer, uanset hvilket 
kontor de kontakter. Resultatet er en tæt 
kontakt, en partner med tyngde og et 
langsigtet perspektiv, når det gælder både 
samarbejde og løsninger.

Væsentlige hændelser i regnskabsåret.
Pr. 1/10-2017 købte selskabet rørvirksom-
heden i moderselskabet GK Sverige AB 
gennem en buy-in. Købet er sket til den 
bogførte værdi hos GK Sverige AB. GK 
Rör AB er dermed også repræsenteret i 
Skåne og Norrland, og købet er et led i at 
samle og ekspandere koncernens rørvirk-
somhed gennem GK Rör AB. De opkøbte 
virksomheder omfatter ca. 80 medarbej-

dere og tilfører en væsentlig salgsvolumen. 
En nyetablering i Västerås blev ligeledes 
påbegyndt i tredje kvartal 2017.
Integrationen af de erhvervede virksomheder 
samt opstart af afdelingen i Västerås har med-
ført strukturomkostninger af engangskarakter, 
som har belastet resultatet for 2017.

Fremtid. Selskabet GK Rör AB har en 
stærk markedsposition og bedømmer de 
fremtidige ekspansionsmuligheder som 
gode, også i en noget svækket konjunktur-
situation.
Det interne arbejde i løbet af året har været 
præget af organisationsudvikling, integration 
af de erhvervede virksomheder samt ud-
vikling af selskabets it-system.

De værdier, som vi forventer, at vores medar-
bejdere tager til sig og implementerer i deres 
daglige arbejde, handler om at skabe værdi, 
være innovative, tænke langsigtet, være ærlige 
og praktisere god forretningsetik.
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MARKED / 
GK DANMARK

MARKED / 
GK DANMARK

Jørgen Christensen, administrerende direktør  
i GK Danmark A/S

2017 blev et oprydningsår 
for GK Danmark
2017 blev året for skift af Adm. Direktør i GK Danmark. Med skiftet fulgte markant opryd-
ning, med realisering af tab på kulsejlede projekter. Skiftet markerede samtidig starten på en 
turn around, der holder fokus på at genvinde GK positionen i markedet. Risikohåndtering og 
kompetenceopbygning af medarbejdere er blevet en markant del af dagsorden.   

F
okus er på fremtiden. GK Danmark 
har adresseret virksomhedens frem-
tidige DNA. Som et aktivt element i 
at sikre stabilitet og forudsigelighed, 

er der lagt klare linjer i udvælgelse af frem-
tidens marked, segmenter og kunder.

GK Danmark ønsker at være den den 
rådgivende partner inden for byggeri.
Vi ønsker at tilbyde kunden sikker kompe-
tence indenfor alle byggeriets faser og en 
grænseløs overgang imellem byggeriets 
transformation fra opførelse, over i drift og 
til ombygning.
Byggeriets tekniske installationer bliver 
løbende mere komplekse, og vi har valgt 
at specialisere vores kompetencer indenfor 
segmenter, hvor vi igennem en årrække 
har stor erfaring og god succes.
Det betyder samtidig, at vi bevist fravælger 
segmenter, hvor vores nuværende kompe-
tence ikke er tilstrækkelig. Dette for at 
sikre vores kunder den optimale oplevelse, 
hvor både den oplevede og den målte- 
værdi maksimeres.
Vi har specialiseret vores kompetencer 
til sikkert at kunne bistå kunden med 
optimering og miljørigtige tiltag, baseret 
på vores indsamlede data og viden, om 

kundens anlæg og adfærd. Digitalisering og 
analysering af big data skaber nye teknolo-
giske muligheder, med økonomisk og 
funktionel gevinst for vores kunder.

Markedet i Danmark er i stærk vækst. 
Vi oplever, at kunderne efterspørger større 
inddragelse af vores kompetencer i de 
tidlige faser. Dette med fokus på livscyklus 
og de langsigtede optimale løsninger. Typisk 
via partnering, tidlige udbud eller 
funktionsbaserede udbud, møder vi 
kunden. Dette følger helt vores bevidsthed 
om at sikre skarpe og smallere kompetencer 
inden for vores valgte markeds områder. 
Vi oplever at kunne hjælpe kunden sikkert 
igennem alle byggeriets faser – en fælles 
rejse, der følger byggeriet i faste aftaler 
over tid.

Vores værdiskabelse sker over et længere 
tidsperspektiv og sammen med kunden. 
Vores service- og driftsorganisation fast-
holder overblikket over vores faste kunders 
drift af bygninger. Det er hvad vi brænder 
for – og giver samtidig vores kunder 
muligheden for at koncentrere sig om det, 
de brænder for.

Amager Bakke er Københavns nye landmærke. Anlægget bruger 
affald til at producere varme nok til 160.000 husstande og strøm 
nok til 62.500 boliger. Den 85 meter høje bygning bliver desuden 
Københavns højeste “bjerg”, og taget bliver en offentlig bypark. 
Der bliver mulighed for både at gå, løbe og klatre. Desuden bliver 
det en helårs-skibakke. GK Danmark har hele den tekniske instal-
lation: VVS, sprinkler, ventilation, CTS og overtryksventilation. 
(Illustration: bjarke ingels group (big). Foto Georg Mathisen)
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MARKED / DANMARK
GK RØR

MARKED / DANMARK
GK RØR

GK Danmark i 
et stigende marked
2017 blev for GK Danmark 
et skelsættende år, hvor 
årets resultat viser, at det 
har været et år i omstilling.

Å
rets opstart blev indledt med reali-
sering af et direktørskifte. 
Den siddende Adm. Direktør Lone 
Møller fratrådte sin stilling, og 

processen med at finde en ny landechef 
blev iværksat.

Under denne procesperiode, blev indsat en 
norsk interimleder - Gaute Gunnarsen. 
Gaute Gunnarsens CV viser stor erfaring 
med ledelse og forretningsviden - både fra 
tidligere hverv og fra flere års strategi-
udviklingsprojekter og lederjob i GK 
Norge. En erfaren leder med godt kend-
skab til GK og GKs forretningssystemer.

Den nye ledelses arbejde med porteføljen, 
afdækkede imidlertid tab i forretningen.
Således måtte der realiseres tab grundet 
kunders konkurs, tabsgivende projekter og 
tab genereret af svigtende ordreindgang.
Samtidig med ekskavering af drifttab, blev 
planer iværksat for opretning af driften - 
samt nye strategiske tiltag rettet mod det 
fortsat stigende danske marked.
De forretningsmæssige udfordringer 
rettede sig imidlertid ikke mod den 
danske serviceforretning. Her oplevede 
GK stigende interesse og fokus på tættere 
samarbejde med kunderne.

Servicemarkedet er generelt i bevægelse fra 
”dag til dag service” - over mod det tættere 
samarbejde og længerevarende kontrakt-
aftaler. Således også for GK Danmark.  

Den nye strategi fokuserer på kunder, 
marked og salg. Med højkonjunktur i 
storbyerne København, Odense og Århus, 
følger også en kraftig vækst i markedet for 
renovering.
Høj fokus på at udbygge servicesegmentet, 
ny strategisk tilgang til renoveringsmarked 
- og volumen driver, rettet mod det kraftigt 
stigende entreprisemarked i Danmark.

De danske markedsaktiviteter indenfor
boligbyggeriet ligger på et højt niveau, og 
investorer begynder at opfange nye interesse 
markeder, herunder kontordomiciler.

GK Danmarks nye salgsfokus bygger på 
salg via GK’s kompetencer. At bidrage i hele 
byggeriets livscyklus, for derved at kunne 
øge kundens værdi på kort og lang sigt.

Og strategien har sat sine tydelige spor. 
Indgangen til 2018 er klart forbedret, med 
helt ny kundefokus og bonitet i ordre-
reserven.

Organisationen er trimmet og kompe-
tencerne rettet mod den nye strategi - 
dermed er forretningsgrundlaget for 2018 
på plads.

•  Opbygning til turn around
•  Fokus på salg og kunder
•  Klar til at møde markedet i 2018

Jørgen Christensen, administrerende direktør  
i GK Danmark A/S

Da det blev vedtaget, at der skulle bygges en 
gigantisk parkeringskælder under den nye Ceres 
Byen i Aarhus centrum, var det afgørende for 
entreprenøren A. Enggaard A/S at sørge for, at 
de strenge regler for brandsikring af denne type 
anlæg blev overholdt til punkt og prikke. 

Fra sprinklercentralen tester vi anlægget grundigt 
hver uge, fortæller Morten Birk, som er afdelings-
leder hos GK Rør. (Foto: Harald Sola Berentsen)

GK Rør ApS er hyret af entreprenøren A. Enggaard til at stå for rørarbejdet i flere af boligblokkene i Ceres Byen. (Foto: Harald Sola Berentsen)



12           GK GRUPPEN 2017-2018  GK GRUPPEN 2017-2018           13 

G
K Inneklima vil fortsat være 
fundamentet for vores virksomhed 
i Norge. Vi er stolte af positionen 
som markedsleder for segmentet 

ventilation og bygningsautomation, og 
samtidig er køling et fag i stærk udvikling. 
Behovet for smarte og energieffektive 
løsninger driver udviklingen fremad inden 
for ventilation. GK udvikler koncernen i 
takt med samfundet og vinder i markedet 
med egenudviklede, effektive systemløs-
ninger. Køling drives frem af markedet for 
logistik og produktion knyttet til fødevarer 
og energicentraler for erhvervsbyggeri og 
-områder – ofte med miljøvenlige køleme-
dier som CO2 og ammoniak.

En af årets nyheder er datterselskabet GK 
Sikkerhet AS. Vi har her skaffet agenturer 
og medarbejdere fra sikkerhedsbranchens 
øverste hylde og er allerede godt i gang 
med at levere avancerede sikkerheds- og 
adgangskontrolsystemer.

2017 var også året, hvor GK begyndte 
at drifte bygninger og udføre service 
smartere end nogensinde. Vi kobler hver 
eneste tekniske komponent direkte på 

nettet. Vi bygger Internet of Things (IoT). 
Løsningen er cloudbaseret og har fået 
navnet GK Cloud. De store komplekse 
SD-anlæg bliver flyttet ud i skyen, så de 
er tilgængelige, hvor og hvornår kunden 
end vil have det og på den skærm, hvor 
kunden ønsker grænsefladen. Teknologien 
reducerer driftsomkostningerne til bygn-
ingsejerne markant, enten ved at lade dem 
selv tage kontrollen eller ved at fjernstyre 
anlægget fra GK Driftssentral. Med snart 
100 kunder på den nye løsning råder GK 
over en stor mængde data om driften og 
brugen af bygningerne. Vores kunder 
og den indsigt, som de data giver os, har 
potentialet til at ændre hele branchen. 

Lad mig slutte af med en indrømmelse: 
Selv om det har været et godt og spændende 
år, så har 2017 også budt på udfordringer. 
Enkelte projekter har givet tab, og vi har 
foretaget store investeringer i forbindelse 
med ekspansion, kompetenceopbygning 
samt produkt- og tjenesteudvikling. Vores 
driftsresultat skulle have været stærkere, 
men 2018 ser langt bedre ud. Vi vil inden 
for kort tid være tilbage – også med nor-
male og dermed gode resultater.

MARKED /
GK NORGE

MARKED /
GK NORGE 

Jon Valen-Sendstad, konsernsjef

2017 var et spændende år for GK Norge. 
Vi gjorde store fremskridt inden for både 
geografisk og faglig ekspansion. 
Ekspansionen inden for VVS og el har bidraget til større faglig bredde i de fleste større 
distrikter i Norge. Samtidig har vi samlet mange virksomheder i nye og tidssvarende 
lokaler. Samspillet fagene imellem er præget af stor velvilje i organisationen. Derfor har 
vi i perioden også evnet at levere et stort antal flerfaglige projekter med ventilation, byg-
ningsautomation, VVS, sprinkler, el og sikkerhed i nøglefærdige pakker. Vi har for alvor 
gjort vores indtog i markedet som totalteknisk entreprenør og serviceleverandør.

GK har ansvaret for alle tekniske installationer 
i det nye Munch-museet. Samspillet fagene 
imellem er præget af stor velvilje i organisa-
tionen. Derfor har vi i perioden også evnet at 
levere et stort antal flerfaglige projekter med 
ventilation, bygningsautomation, VVS, sprinkler, 
el og sikkerhed i nøglefærdige pakker.
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Liv Andersen. administrerende direktør 
i GK Elektro AS

MARKED / NORGE
GK ELEKTRO

MARKED / NORGE
GK ELEKTRO

Fremtidsorienteret leverandør 
og samarbejdspartner
GK Elektro har etableret sig som en vigtig aktør på elmarkedet i Norge med over 
500 ansatte. I 2017 er vi blevet styrket i Mjøsregionen med opkøbet af El-installasjon 
Lillehammer AS (nu GK Elektro Lillehammer AS), og i Oslo, hvor Avendia Elektro AS blev 
en del af GK Elektro. 

E
fter en stærk vækst siden starten for 
omkring fire år siden blev 2017 et 
krævende år for GK Elektro. Vi leverer 
faglig høj standard og kvalitet til vores 

kunder, men havde i fjor udfordringer med 
lønsomheden i flere dele af virksomheden.

Vores fokus fremover vil være at konsoli-
dere virksomheden for at sikre lønsomheden. 
Dette er særlig vigtigt inden for forretning-
sområdet nye bygninger. GK Elektro vil 
fortsætte med at videreudvikle og styrke 
kompetencerne hos vores ansatte, både inden 
for de tekniske fag og inden for projektledelse 
med kontraktopfølgning og planlægning. Vi 
vil lægge vægt på god planlægning og risiko-

styring i projekterne for at sikre bedst mulig 
gennemførelse og lønsomhed. Derudover er 
det afgørende, at vores salgsprocesser er gode 
og robuste for at sikre fremtidige ordrer inden 
for alle forretningsområder.

GK Elektros primære forretning er inden 
for nye og eksisterende bygninger, men vi har 
også kompetencer inden for andre spænd-
ende områder som den maritime sektor og 
infrastruktur, som vi gerne vil videreudvikle. 
Vi ser også, at markedet ofte både efterspørg-
er og værdsætter totale, tekniske leverancer, 
og GK Elektro kan i samarbejde med de 
andre fag i GK levere intelligente og energi
effektive flerfaglige løsninger til kunderne.

Vi i GK Elektro ønsker også at markere os 
yderligere inden for eksisterende byg-
ninger og bistå kunderne i hele bygningens 
livscyklus. GK Elektro vil også her sammen 
med kunderne finde de bedste løsninger til 
energi- og driftsoptimering.  Der arbejdes på 
at etablere langsigtede ramme- og service-
aftaler med kunderne for at sikre optimal og 
sikker drift af installationer og udstyr. 

GK Elektro er en fremtidsorienteret leve-
randør og samarbejdspartner med gode 
og energieffektive løsninger og leverancer. 
Med konsolidering af virksomheden og den 
følgende videreudvikling arbejder vi målrettet 
på at blive Norges førende elektroentreprenør.

Til det nye Munch-museet leverer GK Elektro 
tekniske løsninger i tæt samarbejde med GK’s 
øvrige fag.
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Gaute Gundersen, administrerende direktør 
i GK Rør AS

Stærk organisk vækst i 2017
GK Rør har lagt endnu et år bag sig med stærk vækst i omsætning og antal ansatte. I 
de foregående år er meget af væksten kommet gennem opkøb og nyetableringer, men i 
2017 har væksten været organisk i allerede etablerede regioner. Ved starten af året havde 
selskabet 559 medarbejdere, mens vi ved udgangen af 2017 havde 626. 

V
i er stolte af at tiltrække dygtige 
medarbejdere i et arbejdsmarked, 
hvor konkurrencen om fagfolk er 
hård. Vi har derfor stor tiltro til, at 

vi fortsat kan tiltrække de rette kompe-
tencer i den kommende tid, så vi kan blive 
ved med at styrke vores lokale markeds-
positioner.

Væksten har kostet, men fundamentet 
for lønsomhed er nu lagt. Selskabet har 
haft en meget stor vækst i volumen gen-
nem flere år. Vækst i sig selv er krævende, 
og selskabet har derfor ikke bevaret den 
gode lønsomhed i 2017. Virksomheden 
har stærkt fokus på at styrke fundamentet 
for fremtidig lønsomhed, og der er gode 

udsigter til et bedre 2018 og et endnu 
bedre 2019.   

Stærke alene og sammen. Fagligt og 
teknisk er vores leverancer til kunderne 
præget af høj kvalitet. Takket være et 
stærkt fokus på specialisering i løbet af 
2017 har selskabet øget kompetencerne 
på en række områder inden for rørfaget, 
herunder sprinkler og gas. Dette inde-
bærer, at vi kan tilbyde eksisterende og nye 
kunder endnu flere tjenester, der tilfører 
værdi. Vores kompetencer værdsættes, og 
vi oplever, at vi i stigende grad bliver kon-
sulteret i komplicerede, faglige spørgsmål.  
I 2017 har GK Rør gennemført flere 
projekter sammen med de andre fagdisci-

pliner i GK Norge som et led i koordinerede, 
flerfaglige leverancer. Den flerfaglige 
koordinering udfordrer os på nye måder, 
men repræsenterer større værdi for vores 
kunder og gør os stærkere. Vi har stor tro 
på tværfagligheden fremover inden for 
både nye og eksisterende bygninger.  

Vejen videre. På 6 år har GK Rør etableret 
sig som en af landets førende rørentrepre-
nører og dækker nu store dele af Norge. 
GK Rør vil fortsætte med at øge sin geo-
grafiske tilstedeværelse, samtidig med at 
vi styrker vores fagbredde. Vi vil fortsætte 
med at tiltrække dygtige medarbejdere 
og styrke vores kompetencer i alle led. 
Ledelsen i GK Rør ser lyst på fremtiden.

Sprinkler er et af flere fagområder, hvor GK Rør i 
2017 har videreudviklet sine kompetencer.
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Kim Robert Lisø, administrerende direktør i 
GK Inneklima AS

Øget satsning på kompetencer 
og teknologiudvikling
2017 blev endnu et solidt år 
for GK Inneklima. Vi leverer 
en bruttoomsætning på ca. 
2,96 mia. norske kroner, og et 
driftsresultat på omkring 72,5 
mio. norske kroner (3 %). 
Først og fremmest skaber vi 
gode resultater inden for for-
retningsområdet Eksisterende 
Bygninger, og vi fortsætter 
med at være en attraktiv og 
meget kompetent driftspart-
ner. Vi leverer også stærke 
resultater inden for forretning-
sområdet Nye Bygninger, med 
enkelte undtagelser i kræv-
ende enkeltprojekter. 

V
i har styrket vores markedsposi-
tion inden for ventilation, energi, 
køling og bygningsautomation i 
alle vores regioner, og vi er involveret 

i de fleste store udbygningsprojekter i 
Norge. Den teknologiske udvikling, vi 
ser inden for brug af digitale løsninger i 
branchen, vil styrke efterspørgslen efter 
vores kompetencer og tjenester. Vores 
kunder ønsker løsninger til prædiktiv 
vedligeholdelse – hellere forbygge end 
helbrede – og vi bruger sensorer og 
dataanalyser til at forudse servicebehov 
og havari. Udviklingen er godt i gang, og 
vi er tidligt ude med at tage ny teknologi 
i brug. Det bliver derfor afgørende for 
GK, at vi evner at se både udfordringer og 
muligheder i kølvandet på en planlagt og 
styret omlægning af vores servicetilbud. Vi 
skal løse de samme opgaver, bare smartere, 
og vi skal bruge teknologien til at udnytte 
tiden bedre. Cloudbaserede tjenester og 
digitalisering vil gøre os i stand til at levere 
bedre og mere målrettede tjenester til 
vores kunder. 

Strenge energikrav til bygninger bidrager 
til at reducere klimagasudledning og er 
dermed et vigtigt bidrag i kampen mod 
klimaændringer. GK er optaget af bære-
dygtige løsninger i alle beslutningsled, 
og som førende teknisk totalentreprenør 
har vi naturligvis et specielt fokus på 
energi og indeklima. Derfor er det også 
glædeligt at se, at vi får øget opmærk-
somhed fra studerende. De vil gerne 
arbejde med bæredygtighed, indeklima 
og smarte energiløsninger. Det giver håb 
for fremtiden og et godt grundlag for at 
styrke vores konkurrencekraft yderligere. 
GK Inneklima kan på kommercielle vilkår 
udvikle tekniske løsninger med meget 
høj energiudnyttelse, godt indeklima og 
lave miljøpåvirkninger. Nøglen til succes 

ligger i kompetenceudvikling hos vores 
næsten 1.200 medarbejdere, udvikling 
af helhedsorienterede tekniske løsninger 
og kreativitet og samarbejde med vores 
kunder og partnere i hele værdikæden. 

Vi lever i en meget spændende tid og i et 
samfund under stor forandring. Vi skal 
udvikle og forædle den kompetence, der er 
nødvendig for at kunne være en ledende 
og innovativ leverandør af energieffektive 
indeklimaløsninger, en teknisk entre-
prenør med solid gennemførselsevne og 
god risikostyring. Derudover skal vi sikre, 
at vores servicevirksomhed fortsætter sin 
gode udvikling i retning af mere digitalis-
erede og specialiserede tjenester.

Kompetence inden for de tekniske fag 
bliver helt afgørende for rådgiveres, 
projektudvikleres og entreprenørers 
evne til at udvikle fremtidsrettede og 
miljørigtige bygninger. Vi er stolt partner 
i NTNU/SINTEF’s forskningscenter for 
nuludledningsområder i smarte byer, 
ZEN. Hvorfor? Fordi vi ønsker at bidrage 
til nuludledningssamfundet. Og fordi vi 
ønsker at styrke selskabets kompetencer i 
fremtiden. Vi skal fortsat levere og drifte 
de mest robuste, energieffektive og innova-
tive indeklimaløsninger, til gavn for vores 
kunder og for samfundet. 

GK bruger nu BIM 3D-grafik i al sin projektering af 
tekniske installationer.
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Svein H. Dahle, administrerende direktør 
i GK Sikkerhet

FAG & KOMPETANSE / NORGE
GK SIKKERHET

GK Sikkerhet AS skal sikre kunderne
GK har i mange år leveret sikkerhedsløsninger i sine projekter, ikke mindst via under-
leverandører under elektroentrepriser. Endelig blev der i 2017 sat fokus på fagområdet 
sikkerhed, og GK Sikkerhet AS blev etableret som et nyt selskab i GK Gruppen.

G
K Sikkerhet har store ambitioner om 
at blive en betydelig leverandør af 
sikkerhedsløsninger i Norge og efter-
hånden også i Sverige og Danmark. 

Vi skal gøre vores for at styrke GK Gruppens 
position som markedsledende, totalteknisk 
entreprenør og servicepartner yderligere.
 
Opbygningen af selskabet er godt i gang. 
Vi har fået dygtige medarbejdere på plads 
og i første omgang organiseret os inden 

for markedsledende løsninger til integreret 
adgangskontrol, alarm og kameraover-
vågning. Flere projekter er kontraheret og 
under udrulning.
 
Vi er som nævnt i en etableringsfase med 
Oslo-regionen som base, hvor vi sigter 
efter en omsætning på ca. 30 mio. norske 
kroner i første driftsår. Dette inkluderer 
opkøbet af et lille sikkerhedsselskab, der 
hedder Jotel AS, som blev opkøbt i slut-

ningen af 2017 og vil blive fusioneret ind i 
GK Sikkerhet, når vi er kommet over på et 
nyt ERP-system 01.01.2019.
 
Den videre plan er at sørge for en sund vækst 
i hele landet, både organisk og via opkøb, 
parallelt med udrulning af nye innovative og 
standardiserede produkter og løsninger.
 
En af de store styrker ved GK og GK 
Sikkerhet vil være krydssalg og samhandel 
fagene imellem og ind mod vores totalt-
ekniske leverancer. Her ser vi allerede flere 
projekter, som er landet, mange er i gang, 
og vi er kun lige begyndt. Det bliver godt 
og ikke mindst sjovt.

GK Sikkerhet leverer innovative og fremtids-
rettede løsninger til sikring af mennesker og 
ejendom i alle typer erhvervs- og funktions-
bygninger over hele landet. 

Ole Jørgen Veiby, administrerende direktør 
i GK Kulde

En naturlig udvikling
GK Kulde oplevede i 2017 et 
markant opsving i efterspørg-
slen efter naturlige køle-
medier. Samtidig leverede vi 
flere avancerede løsninger til 
køling af computerrum. I tæt 
samarbejde med GK Elektro 
og GK Rør har vi oparbejdet 
markedets største ekspertise 
i komplekse systemer med et 
lavt energiforbrug og en høj 
grad af sikkerhed.

S
elvom et stigende antal syntetiske 
kølemedier er ved at blive udfaset, 
oplever vi stadig, at bygherrer og 
konsulenter tøver med at vælge 

naturlige kølemedier. Vi er overbeviste 
om, at en lidt større investering i dag vil 
betale sig på sigt som følge af højere priser 
og afgifter på syntetiske kølemedier.

I 2017 leverede vi vores første køleanlæg 
med propan som kølemedium, og vi er 
helt sikre på, at det nok skal blive til flere 
i de kommende år. I 2018 leverer vi en 
energicentral, der bruger CO2 som køle-
medium.

For at styrke kompetencen i organisa-
tionen konsoliderer GK Kulde i 2018 

sine ressourcer i region syd og øst i én 
samlet køleregion med hovedkontor i 
Oslo. Dermed bliver vi bedre rustet til 
at håndtere fremtidens udfordringer og 
komplekse leverancer.

Komplekse løsninger stiller større krav 
til kompetence i driftsfasen. Der opstår 
et stadig større behov for fagpersonale til 
driften, så man kan opnå den forventede 
oppetid og energibesparelse. Takket være 
GK’s faglige bredde og specialkompetence 
inden for tekniske anlæg kan vi ved hjælp 
af fjernovervågning bistå vores kunder 
med forebyggende service i stedet for 
nedbrudsbaseret service og dermed 
afværge dyre driftsstop på køle- og 
fryselagre.

GK har leveret el, ventilation og bygningsauto-
mation til Digiplex’ datacenter i Fetsund. Her 
bliver der brugt adiabatisk køling.
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Roar Johannesen, administrerende direktør 
i GK Byggautomasjon

Skyhøje 
ambitioner
2017 var et spændende år for 
GK Byggautomasjon, hvor 
man iværksatte vigtige tiltag 
og realiserede innovative løs-
ninger. Vores stolteste øjeblik 
var lanceringen af GK Cloud, 
som er GK’s skybaserede 
platform til styring og over-
vågning af tekniske anlæg 
i bygninger. Via en app får 
både kunden og GK det fulde 
overblik over alle data i én 
samlet brugergrænseflade.

S
amtidig har vi justeret organisa-
tionen, så den styrker vores strategi 
og evne til at føre den ud i livet. 
Ved at ansætte distriktschefer for 

bygningsautomation på alle GK Inneklimas 
lokationer kan vi rendyrke vores 
produkter og tilbyde kunderne gode og 
kvalitetssikrede løsninger med støtte fra en 
organisation med spidskompetence.

GK Byggautomasjon oplevede i 2017 en 
solid vækst i service- og renoveringsseg-
mentet. Vi var blandt andet med til at 
renovere Bodø rådhus, og vi indgik flere 
vigtige rammeaftaler. Der fokuseres i stadig 
stigende grad på grønne og bæredygtige 
bygninger, og vi hjælper flere og flere 
kunder med at bruge deres eksisterende 
tekniske anlæg smartere og mere effektivt. 

I 2018 og de kommende år skal vi finde frem 
til endnu flere skjulte skatte i kundernes data. 
Ved at videreudvikle GK Cloud og vores 
øvrige systemer skal vi hjælpe kunderne med 
at indfri deres ambitioner. For at kunne det 
skal vi dog blive endnu bedre til at formidle 
kundernes faktiske servicebehov.
Derfor skal vi udvikle de algoritmer, som 
vores kunder efterspørger. Vores mål 
er, at det skal være så nemt som muligt 
for en bygnings ejer at få overblik over 
bygningens tekniske installationer, og om 
de fungerer optimalt. Adgang til korrekt 
information vil i vid udstrækning kunne 
eliminere tendensen til at lade tekniske anlæg 
i bygninger styre af mavefornemmelse. 

GK har siden efteråret 2017 leveret ca.100 GK 
Cloud-anlæg. Tilbagemeldingerne har været virke-
ligt gode fra både kunder og GK’s egne ansatte, 
som bruger platformen i deres daglige arbejde. 
Nu bliver GK Cloud rullet bredt ud til alle kunder.
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Skaber fundamentet 
for ekspansion

Jonas Almér, administrerende direktør 
i GK Byggautomation i Gunnar Karlsen Sverige AB
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FAG & KOMPETANSE / SVERIGE
GK BYGGAUTOMATION

For GK Byggnadsautomation Sverige var 2017 et særdeles 
vanskeligt år. Det økonomiske resultat lå langt under det 
ønskede niveau, og det er der flere årsager til. 

A
utomation er en vigtig kompo-
nent i fremtidens digitaliserede 
bygninger, eftersom flere og flere 
funktioner kobles sammen, så 

indeklima og energiforbrug kan styres 
effektivt. I forlængelse af dette taler vi 
om intelligente hjem og samfund, hvor 
bygningsautomation udvikler sig fra at 
være en nødvendig lokal installation til at 
blive hjernen, som styrer hele ejendoms-
porteføljer centralt og omkostnings-
effektivt. For GK Sverige som virksomhed 
er det altafgørende, at vi kan levere den 
totalløsning af produkter og tjenester, som 
kunderne vil efterspørge i fremtiden.

Vores ambition er at skabe vækst hos GK 
Byggnadsautomation i Sverige, primært for 
at sikre, at virksomheden som helhed har 
et konkurrencedygtigt udbud. For at kunne 
ekspandere på en positiv og kontrolleret 
måde er man nødt til at have et solidt 
fundament at stå på. Fokus i 2017 og 2018 
har derfor været at skabe dette fundament. 
Vi er i gang med at udarbejde en strategi og 
opbygge den organisation, der kan føre os 
helt i mål. Det er en investering, der koster, 
men som ikke desto mindre er nødvendig.

Fremadrettet er det vigtigt, at vi markeds-
fører vores ekspertise og udbud såvel 
eksternt som internt, forbedrer kvaliteten 
af vores leverancer og klatrer opad i 
værdikæden. Markedet er gunstigt, og 
forudsætningerne for at lykkes er gode – 
især ved hjælp af de nye skybaserede 
tjenester, der er blevet udviklet i tæt 
samarbejde med moderselskabet i Norge. 

Bygningsautomation er en teknologi i kraftig 
vækst inden for både nybyggeri og renovering. 
Mere automatik giver bedre muligheder for at 
regi-strere driftsdata fra de aktuelle byggeprojek-
ter og en stadig mere avanceret udnyttelse af de 
indsamlede data.
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INNLEDNING /
FRA KONSERNSJEFEN
SELSKABSSTRUKTUR

GK-koncernen installerer, vedligeholder og står for driften af alle former for 
teknik i alle typer bygninger. Koncernens virksomhed er i hvert enkelt land opdelt 

i geografiske regioner, som igen er opdelt i forretningsområderne nybyggeri 
og eksisterende byggeri, som dækker over fagområderne ventilation, 

bygningsautomatik, køling, rør, el og energi.

Å
52

kontorer i Norge
24

kontorer i Sverige
8

kontorer i Danmark

PrODuKtIONSVærDI I 2017 FOrDELt På:

Norge              4.081 mill. NOK
Sverige   1.373 mill. NOK
Danmark     381 mill. NOK

DANMArK
SVErIGE

NOrGE

LAND

Ventilation             3.176 mill. NOK
Bygningsautomation 322 mill. NOK
Køling 353 mill. NOK
Rør/VVS 1.239 mill. NOK
El 746 mill. NOK

ByG.AutOM.
KØLING

rØr/
VVS

VENtILAtION

FAG

ANtAL ANSAttE Pr. 31/12 2017:

Lærlinge/assistenter   335
Serviceteknikere    819
Montører/rørlæggere/elektrikere  759
Projektledere/kundeansvarlige  795
Ledelse/stab    635

Prosjektledere/
kundeansvarlige

Serviceteknikere

Montører/rørleggere/ 
elektrikere

Lærlinger
Ledelse/
stab

EL
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G
K Gruppen leverer udstyr og tjenester til tekniske anlæg 
i bygninger til private, det offentlige samt erhvervslivet. 
Koncernen er en førende skandinavisk virksomhed med 
52 kontorer i Norge, 24 kontorer i Sverige og 8 kontorer i 

Danmark.
Gruppen 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.
Gruppens virksomhed er i hvert land organiseret i geografiske 
regioner og opdelt i forretningsområderne nybyggeri og eksiste-
rende bygninger med fagene ventilation, bygningsautomation, 
køleteknik, VVS, el, sikkerhed og energi i bygninger.

Satsningsområder. Ventilation, bygningsautomation og køling har 
været udgangspunkt for Gruppens forretning. I de senere år har 
vi suppleret med områderne VVS og el. Denne satsning har været 
vellykket med hensyn til volumen. I løbet af de sidste seks år er 
VVS-forretningen i Gruppen vokset fra 50 mio. til 1,2 mia. NOK. 
Det sidste, vigtige element i Gruppens langsigtede strategi om at 
udvikle sig til en komplet teknisk entreprenør er el. I Norge blev 
GK Elektro AS oprettet i 2014. Denne del af forretningen er vokset 
fra 30 mio. i 2014 til 750 mio. NOK i 2017. 

Vores flerfaglige platform betyder at vi kan tilbyde både faglige, 
tværfaglige og totaltekniske entrepriser. Det har markedet taget godt 
imod, og vi har vundet en række større entrepriser i løbet af året.  

GK satser i alle markeder på nye, energieffektive anlæg samt 
modernisering af eksisterende anlæg. Gruppen er førende, når det 
gælder om at udvikle og implementere tiltag, der reducerer energi-
forbrug i bygninger. Gruppen har i 2017 også vundet flere store 
kommunale energioptimeringsprojekter. Vores tværfaglige kompe-
tencer giver os et klart forspring inden for denne type projekter.

Med etablering af en driftscentral i Miljøhuset kan GK tilbyde 
kunderne en komplet løsning til alt inden for teknisk service og 
driftsovervågning. Det omfatter ikke bare overvågning af byggeri-
et på fjernbasis og udsendelse af kvalificeret personale ved behov, 
men også optimering af energiforbrug via EOS og energistyring, 
rådgivning om tiltag, der udvikler kundens ejendom, indhentning 
af service inden for tilstødende fag som elevator, vagt, glasservice, 
AV-udstyr osv., som kunden naturligt definerer som en del af sine 
tekniske behov.

Ordreindgang og produktion. Gruppen havde en ekstern ordretil-
gang i 2017 på 6.266 mio. NOK (5.504), og den eksterne produk-

tionsværdi endte på 5.836 mio. NOK (5.257). Produktionsreser-
ven ved årsskiftet lå på 4.152 mio. NOK (3.073).

resultatet. Resultatet for 2017 var ikke tilfredsstillende. Resultatet 
før skat blev på 12 mio. NOK – en mærkbar nedgang fra 2016 
(94 mio. NOK)
Nedgangen skyldes hovedsageligt udfordringer med væksten i GK 
Rør og GK Elektro, hvor nedskrivning af projektresultater har ført 
til negative årsresultater i de to virksomheder. GK Inneklima og 
GK Sverige leverer fortsat meget gode resultater, og de iværksatte 
tiltag i Danmark har betydet, at den samlede virksomhed i Danmark 
leverer positive resultater i 2018.
Gruppen har en samlet produktionsreserve, der skaber tryghed 
for resultatet i indeværende år, og resultatet efter 1. kvartal 2018 er 
indtil videre tilfredsstillende.

Likviditet. Likviditeten i Gruppen er tilfredsstillende med et 
bankindskud pr. 31.12.2017 på 110 mio. NOK.
Aftalen med Danske Bank om en fælles Cash-Pool for Gruppen 
fungerer godt. Gruppens likviditet udnyttes bedre mellem selska-
berne og har reduceret omkostningerne til ekstern finansiering 
betydeligt. Gruppen har ingen rentebærende gæld af betydning. 

Organisation. I løbet af 2017 voksede antallet af medarbejdere 
med 356 til 3.343. Sverige har haft en stor vækst og tæller nu 783 
medarbejdere. I Danmark er der 185 medarbejdere, og i Norge er 
der 2.375 medarbejdere.

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

KONCErNrEGNSKAB / 2017

Jo Sverre Aasheim, konserndirektør finans
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31.12.2017 31.12.2016

DrIFtSINDtæGtEr OG DrIFtSuDGIFtEr 

Salgsindtægter 5 835 818 930 5 256 795 131

Andre driftsindtægter 60 393 022 6 644 955

Driftsindtægter i alt 5 896 211 952 5 263 440 086

Forbrug 3 165 591 961 2 825 669 512

Lønudgifter   2 157 410 094 1 883 254 319

Afskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver 77 535 850 63 080 445

Andre driftsudgifter 477 236 002 392 354 170

Driftsudgifter i alt 5 877 773 907 5 164 358 446

Driftsresultat 18 438 045 99 081 640

FINANSINDtæGtEr OG FINANSuDGIFtEr 

Indtægter fra andre investeringer 28 332

Andre finansindtægter 2 390 336 5 031 543

Værdiændring, markedsbaserede fin. omsætningsaktiver -22 613 -351

Andre finansudgifter 8 567 154 10 281 574

Nettofinansposter -6 199 431 -5 222 050

Ordinært resultat før skat 12 238 614 93 859 590

Skat af ordinært resultat 13 489 271 20 914 282

Årsresultat -1 250 657 72 945 308

Heraf minoritetens andel 3 611 672 2 700 360

28 GK GRUPPEN 2017-2018

ORGANISATION

GK Gruppen er helejet af familien Karlsen. Organisationskortet indeholder ikke selskaber på niveau 5.
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GK / BALANCE

GK / BALANCE
31.12.2017 31.12.2016

AKtIVEr 

Anlægsaktiver 

Immaterielle aktiver 

Udskudte skatteaktiver 4 634 631 3 873 098

Goodwill 34 062 978 27 572 108

Immaterielle aktiver i alt 38 697 609 31 445 206

Varige driftsaktiver 

Jord, bygninger og anden fast ejendom 1 239 489 274 436 786

Maskiner og transportmidler 104 158 203 85 727 218

Omkostninger lejede lokaler 24 897 001 22 990 637

Driftsløsøre, inventar, værktøj, kontormaskiner og lignende 81 068 637 54 432 900

Varige driftsaktiver i alt 211 363 330 437 587 541

Finansielle anlægsmidler 

Investeringer i datterselskab 457 635 401 274

Lån til virksomhed i samme koncern 281 903

Investeringer i aktier og andele 833 783 873 993

Obligationer og andre fordringer 900 392 457 741

Finansielle anlægsaktiver i alt 2 473 713 1 733 008

Anlægsaktiver i alt 252 534 652 470 765 755

Omsætningsaktiver 

Varer 60 347 804 60 847 812

Kundefordringer 1 445 151 183 1 251 316 431

Andre fordringer 266 628 156 98 252 833

Investeringer 

Markedsbaserede aktier 38 246 80 469

Bankindskud, kontanter og lignende 110 628 698 270 939 886

Omsætningsaktiver i alt 1 882 794 087 1 681 437 431

Aktiver i alt 2 135 328 739 2 152 203 186

GK / BALANCE

31.12.2017 31.12.2016

GæLD OG EGENKAPItAL 

Egenkapital 

Indskudt egenkapital 

Selskabskapital 68 272 000 68 272 000

Anden indskutt egenkapital 24 904 306            10 200

Overkursfond 150 617 280 156 841 320

Indskudt egenkapital i alt 243 793 586 225 123 520

Optjent egenkapital 219 201 284         270 793 699

Egenkapital i alt 462 994 870 495 917 219

Gæld 

Pensionsforpligtelser 18 509 775 19 560 908

Udskudt skat 109 596 538 109 573 109

Hensat til forpligtelser i alt 128 106 313 129 134 017

Anden langsigtet gæld 

Gæld til kreditinstitutter 1 087 995 

263 655 280Anden langsigtet gæld 

      1 424 909

Langsigtet gæld i alt 1 087 995 265 080 189

Kortsigtet gæld 

Gæld til kreditinstitutter 1 541 028 252 000

Leverandørgæld 524 601 599 463 419 024

Skyldig skat 1 438 171 7 109 657

Skyldige offentlige afgifter 195 279 779 186 087 981

Anden kortsigtet gæld 820 278 984 585 057 577

Anden kortsigtet gæld 1 543 139 561 1 241 926 239

Gæld og egenkapital i alt 2 135 328 739 2 152 203 186

0

Minoritetsinteresser 20 145 522



gk.se   gk.dk   gk.no P
ro

du
kt

io
n:

 R
ea

ct
io

n 
R

ek
la

m
eb

yr
å 

A
S

. T
ry

kk
: P

ap
er

w
or

k




