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INNLEDNING /
FRA KONSERNSJEFEN

D
igitalisering er en mulighet for 
mange og en nødvendighet for 
andre. Enten du er i det for å utvikle 
og selge et digitalt produkt eller 

fordi du benytter effektiv digitalisering og 
robotisering av egne arbeidsoppgaver og 
prosesser.

I GK gjør vi begge deler, selger skytjenester 
for å styre og overvåke tekniske anlegg i 
bygg med hensyn på drift, energibruk og 
forebygging av feil og havarier. GK satser 
også stort på nytt ERP system for alle våre 
virksomheter og forretningsprosesser, 
og på BIM og andre løsninger for digital 
samhandling og produksjon.  

Likevel, midt i digitaliseringsbølgen vi er inne 
i, så glemmer vi aldri at det er vårt håndverk 
og vår kunnskap som gjør oss ledende. Det er 
gjennom våre medarbeideres kompetanse vi 
leverer tjenester innen alle de tekniske fagene; 
ventilasjon, kuldeteknikk, automasjon, rør, 
elektro og sikkerhet. Her tar vi hånd om alt fra 
utvikling og design til produksjon og overleve-
ring av ferdigstilt anlegg. 

Vår strategi er å bekle de fleste geografier i 
Skandinavia med evne til å levere de tekniske 
fagene, i hele byggets livssyklus. Det lykkes vi 
med, og veksten vår er fortsatt et faktum.

Veksten, satsningene og utfordrende 
prosjekter har vært kostbare investeringer, 
som igjen har gitt oss for lav lønnsomhet. 
Vi har tatt grep for å levere også disse 
utfordrende prosjektene til våre kunder på 
en upåklagelig måte, og for å reparere og 
friskmelde de nye lokasjonene. Vi har iverk-
satt viktige endringer, som skal gjøre GK til 
markedsleder både lokalt og totalt. Vi ser 
frem til 2018 og 19 med en god og sunn 
ordrebok i alle tre land der vi er etablert.

Jon Valen-Sendstad, konsernsjef
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GK er i «skyen» men har 
bena på jorden
De siste årene har samfunnet, representert ved myndigheter og næringsliv, kastet seg på 
den digitale trenden, i alle sammenhenger. Ordet digitalisering har vært både forstavelse og 
ending på nær sagt alt. I GK fokuserer vi på å løse kundens behov og overgå forventninger 
i måten leveransen skjer på. Derfor digitaliserer vi der det skaper verdier i produktivitet, 
samhandling og kundeopplevelse. 

Det satses hundre prosent på digitale tegninger 
på alle bygg og anlegg som GK er involvert i.

(Foto: Harald Sola Berentsen)
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Göran Krawe, administrerende direktør 
i Gunnar Karlsen Sverige AB

MARKED / 
GUNNAR KARLSEN SVERIGE

MARKED / 
GUNNAR KARLSEN SVERIGE

Fornyelse og vekst
2017 var på mange måter et hendelsesrikt år – et år med fornyelse, spesialisering og 
sterk vekst. I løpet av året ble all rørvirksomhet overført til GK Rör AB, og vi gjennom-

førte en oppdeling av byggautomasjonsvirksomheten.

T
rendene som oppstår i bransjen vår, 
driver samfunnsutviklingen frem-
over. Alle disse trendene er sterke 
drivkrefter for virksomheten vår, og 

i GK har vi styrket kompetansen vår ytter-
ligere på tjenestene som etterspørres. Sats-
ningene våre befinner seg i området der 
rådgivnings- og installasjonskompetanse 
møtes – et arbeid som begynte for flere år 
siden, men som aldri tar slutt. Samfunnets 
behov for bærekraftige løsninger har aldri 
vært større, og det skaper en økt etterspør-
sel etter den samlede kompetansen vår.

Et nytt GK. 2017 har vært et spennende 
år, hvor vi har gjennomgått strategien 
vår og potensialet som ligger i selskapet. 
Historisk sett har vi hatt en fin utvikling, 
men som følge av markedsutviklingen og 
kundenes økte krav, var tiden moden for 
å ta en delvis ny retning med spesialiser-
ing som den primære drivkraften. Målet 
fremover er å øke verdien på tjenestene 
våre ved i større grad å tilby prosjekter, 
løsninger, konsepter og installasjoner, 
samtidig som vi ønsker å utvikle service-
virksomheten vår. Vi har en unik kompe-
tanse innen teknologi, design og digitale 
løsninger, som kommer til sin fulle rett 
når vi kombinerer den med bærekraftige 
løsninger rettet mot bygg- og eiendoms-
bransjen. Gjennom denne rendyrkingen 
styrker vi posisjonen vår som ingeniør-, 
installasjons- og servicevirksomhet.

Et sterkere GK.Vi er i rask utvikling og har 
iverksatt en rekke tiltak i tråd med den nye 

strategien for å styrke konkurranseevnen. 
Vi vokser og styrker posisjonen vår i 
kjernemarkedene, og vi har fremdeles en 
høy vekstrate. Organisasjonen er omstruk-
turert for å gjøre oss enda tydeligere og 
mer effektive, legge til rette for at 
forretningsbeslutninger tas på riktig nivå, 
og skape større vekst innenfor samtlige 
teknologiområder. Forretningsområdene 
våre skal utvikle samordnede helhets-
løsninger og konsepter som skal være 
tilgjengelige for flere kunder. Det harde 
arbeidet har nettopp begynt, og det stiller 
krav til både forretningssans og bedrifts-
kultur. De nye rammene er satt, men det 
handler samtidig om å våge å gå nye veier 
og sikre at alt vi gjør, er i tråd med kjerne-
verdiene våre.

Bærekraft i fokus. Forretningsideen vår 
om å levere tekniske løsninger og tjenester 
til alle typer bygninger gjennom hele 
levetiden, er helt i tråd med kundenes 
krav til bærekraft. Vi skaper bærekraftige 
teknologi- og installasjonsløsninger og leg-
ger vekt på bærekraft i tilbudene våre. GK 
Sverige har til sammen nesten 1000 ansatte 
som gjennom oppdrag hos kundene bidrar 
til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. 
Samtidig jobber vi videre med å skape en 
høyere grad av målbarhet i bærekraftsarbeidet 
vårt. Derfor har vi gjennomgått og innledet 
en sertifisering av miljøarbeidet vårt.

En attraktiv arbeidsgiver. Under en 
høykonjunktur er en av utfordringene å 
tiltrekke seg og beholde de beste medar-

beiderne. Det er stor konkurranse om 
talentene. Vi jobber målrettet med å styrke 
merkevaren vår, dels gjennom samarbeid 
med spennende kunder på utfordrende 
oppdrag, og dels gjennom strukturert 
arbeid med lederskaps- og medarbeider-
utvikling. Vi er stolt over resultatene våre 
med hensyn til medarbeidertilfredshet, 
som nok en gang er blant de aller beste.

Markedsutvikling. Etterspørselen etter 
tjenestene våre har med få unntak vært god i 
løpet av året. Det er fortsatt høykonjunktur 
innenfor industri, bygg og anlegg, noe som 
tydelig vises på etterspørselen fra bygge-
firmaer, eiendomsselskaper og nærings-
middelindustrien. Energimarkedet er 
fortsatt turbulent og i forandring. Samtidig 
skaper omstillingen til mer fossilfri 
energiproduksjon en høyere etterspørsel 
innenfor rådgivningsvirksomheten vår.

Økonomi og fremtidsutsikter. En svak 
avslutning på året medførte at resultatet 
før skatt endte på 30,7 (37,1) millioner 
svenske kroner. Omsetningen steg til 1260 
(1032) millioner svenske kroner – en 
fantastisk vekst som har vært 100 prosent 
organisk.
Samlet sett er vi ikke fornøyd med 
resultatet, men med den nye strategiske 
retningen, den rekordstore ordrebehold-
ningen og en økende etterspørsel etter 
GKs tjenester, ligger alt til rette for fortsatt 
lønnsom vekst i 2018.

Gunnar Karlsen Sverige AB er nå involvert i 
prosjekteringen av et nytt gigantbygg på 130 
meters høyde, i den tidligere ”arbeider-bydelen” 
Gårda, i Göteborg. (Grafikk: Reflex arkitekter)
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MARKED / SVERIGE
GK RÖR

MARKED / SVERIGE
GK RÖR

Conny Dyrenäs, administrerende direktør 
i GK Rör AB

Erfaring og 
sterk markedsposisjon
GK Rör AB er et datter-
selskap av Gunnar Karlsen 
Sverige AB. GK Rör AB har 
solid kunnskap innen VVS- 
og industriinstallasjon og 
lang erfaring med omfat-
tende serviceoppdrag. 

I
nformasjon om virksomheten.
Suksessfaktoren ligger i vår evne til å 
kombinere lokal tilstedeværelse med 
mulighetene og styrkene som følger 

av å tilhøre et stort konsern. For kundene 
våre betyr dette at de alltid kan nyte godt 
av den samlede kompetansen vår, uansett 
hvilken avdeling de oppsøker. På den 
måten kan vi skape nære forbindelser og 
oppleves som en partner med tyngde og 
langsiktig tankegang, både når det gjelder 
samarbeid og løsninger.

Viktige hendelser i løpet av regnskaps-
året. 1. oktober 2017 overtok GK Rör 
AB rørvirksomheten til morselskapet GK 
Sverige AB gjennom en virksomhetsover-
dragelse. Oppkjøpet skjedde til bokført 
verdi hos GK Sverige AB. GK Rör AB 
er dermed også representert i Skåne og 
Norrland, og oppkjøpet er et ledd i å samle 
og ekspandere konsernets rørvirksomhet 
gjennom GK Rör AB. De nye virksom-
hetene har rundt 80 ansatte og tilfører et 

betydelig salgsvolum. I tredje kvartal 2017 
lanserte vi også en ny avdeling i Västerås. 
Integrasjonen av de overførte virksom-
hetene og oppstarten av Västerås-avdelingen 
har medført strukturelle engangskostnader 
som belastet resultatet vårt for 2017. 

Fremtid. GK Rör AB har en sterk markeds-
posisjon og vurderer også fremtidige 
ekspansjonsmuligheter som gode, selv i et 
noe svekket økonomisk klima. 
Det interne arbeidet har det siste året vært 
preget av utviklingen i organisasjonen, 
integrasjonen av de nye virksomhetene og 
utviklingen av selskapets IT-systemer.

De ulike verdibegrepene som vi forutsetter at 
våre medarbeidere tar til seg og implementerer 
i sitt daglige arbeid, dreier seg om verdiskap-
ning, å være innovative, langsiktige, ærlige og 
ha en god forretningsskikk. 
(Foto: Magnus Skaara Drabløs)
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MARKED / 
GK DANMARK

MARKED / 
GK DANMARK

Jørgen Christensen, administrerende direktør  
i GK Danmark A/S

2017 ble et år med 
opprydding for GK Danmark
I 2017 fikk GK Danmark ny administrerende direktør. Med skiftet fulgte en markant oppryd-
dingsprosess, med realisering av tap på mislykkede prosjekter. Skiftet markerte samtidig 
starten på en snuoperasjon med vekt på å gjenvinne GKs posisjon i markedet. Risikostyring 
og oppbygging av medarbeiderkompetanse har blitt viktige punkter på dagsordenen. 

G
K Danmark er opptatt av virksom-
hetens fremtidige DNA. For å sikre 
stabilitet og forutsigbarhet har det 
blitt utarbeidet klare retningslinjer 

for utvelgelsen av fremtidens markeder, 
segmenter og kunder. 

GK Danmark ønsker å være Den rådgiv-
ende samarbeidspartneren innenfor bygg- 
og eiendomsbransjen. Vi vil tilby kundene 
den rette kompetansen hele veien og skape 
en sømløs overgang mellom alle faser – fra 
oppføring til drift og ombygging.
Bygningers tekniske installasjoner blir 
stadig mer komplekse, og vi har valgt å 
spisse kompetansen vår ytterligere på 
områder hvor vi gjennom en årrekke har 
opparbeidet oss bred erfaring og oppnådd 
stor suksess.

Det betyr samtidig at vi bevisst velger bort 
områder hvor den nåværende kompe-
tansen vår er utilstrekkelig. Dette gjør vi 
for å sikre at kundene våre skal få et best 
mulig resultat, med maksimering av både 
opplevd og målt verdi.

Vi har spisset kompetansen vår for å 
kunne bistå kunden med optimalisering og 

miljøvennlige tiltak basert på innsamlede 
data og vår brede kunnskap om kundens 
anlegg og atferd. Digitalisering og analy-
sering av big data skaper nye teknologiske 
muligheter, med økonomiske og praktiske 
fordeler for kundene våre.

Markedet i Danmark er i sterk vekst. 
Vi opplever at kundene i større grad etter-
spør kompetansen vår i de tidlige fasene, 
med særlig vekt på livssyklus og langsik-
tige, optimale løsninger. Vi møter kundene 
i hovedsak gjennom partnering, tidlige 
anbud eller funksjonsbaserte anbud. Dette 
er helt i tråd med visjonen om å sikre 
skarpere, smalere kompetanse innenfor 
de utvalgte markedsområdene våre. Vi 
opplever at vi kan hjelpe kunden gjennom 
hele livssyklusen til bygningen– en felles 
reise som følger eiendommen gjennom 
faste avtaler over tid.

Verdiskapingen skjer gjennom langsiktige 
samarbeid med kundene. Service- og 
driftsorganisasjonen vår holder oversikt 
over driften av eiendommene til de faste 
kundene. Det er dette vi brenner for – og 
som lar kundene konsentrere seg om det 
de brenner for.

Amager Bakke er Københavns nye landemerke. Anlegget skal 
bruke avfall til å produsere nok varme for 160 000 husstander 
og nok strøm til 62 500 boliger. Det 85 meter høye bygget blir 
dessuten Københavns høyeste «fjell», og taket blir en offentlig by-
park. Der blir det tilrettelagt for både å gå, løpe og klatre. I tillegg 
blir det helårs alpinbakke. GK Danmark har hele den tekniske 
installasjonen: VVS, sprinkling, ventilasjon, CTS og overtrykks-
ventilasjon. (Foto: Georg Mathisen)

Illustrasjon: Bjarke Ingels Group (BIG)
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MARKED / DANMARK
GK RØR

MARKED / DANMARK
GK RØR

GK Danmark i 
et stigende marked
2017 ble et skjellsettende 
år for GK Danmark – et år 
i omstillingens tegn, som 
årsresultatet viser.

Å
ret ble innledet med et lederskifte. 
Sittende administrerende Direktør 
Lone Møller fratrådte sin stilling 
– og prosessen med å finne en ny 

landssjef startet.

I denne perioden engasjerte vi nordman-
nen Gaute Gunnarsen som midlertidig 
leder. Gaute har omfattende erfaring med 
ledelse og forretningskunnskap – både 
fra tidligere verv og flere års arbeid med 
strategiutviklingsprosjekter og lederjobb 
i GK Norge. Han er en erfaren leder med 
god kjennskap til GK og GKs forretnings-
systemer.

Den nye ledelsens arbeid med porteføljen 
avdekket imidlertid tap i virksomheten.
Følgelig måtte vi realisere tap på grunn av 
kunders konkurs, tapsgivende prosjekter 
og tap generert av sviktende ordreinngang.
Samtidig med ekskavering av driftstap 
iverksatte vi planer for justering av driften 
– samt nye strategiske tiltak rettet mot det 
fortsatt stigende danske markedet.

De forretningsmessige utfordringene var 
imidlertid ikke knyttet til den danske 
tjenestevirksomheten.
Her opplevde GK stigende interesse og 
fokus på tettere samarbeid med kundene.
Tjenestemarkedet er generelt i bevegelse 
fra «dag til dag-tjenester» mot tettere 
samarbeid og mer langsiktige kontrakter. 
Dette gjelder også for GK Danmark. 

Den nye strategien fokuserer på kunder, 
marked og salg. Med høykonjunktur i 
storbyene København, Odense og Århus 
følger også en kraftig vekst i markedet for 
rehabilitering.

Vi har et kraftig fokus på utbygging av 
tjenestesegmentet, ny strategisk tilgang til 
rehabiliteringsmarkedet – og volumøkning 
i det kraftig stigende bedriftsmarkedet i 
Danmark.

Det er stor aktivitet innenfor boligbygging 
på det danske markedet, og investorer 
begynner å fange opp nye, interessante 
markeder som hovedkontorer.

GK Danmarks nye salgsfokus bygger på 
salg gjennom GKs kompetanse; å bidra i 
hele livsløpet til bygningen for å gi kunden 
økt verdi på både kort og lang sikt.

Strategien har satt sine tydelige spor. 
Inngangen til 2018 er tydelig forbedret, 
med et helt nytt kundefokus og kvalitet i 
ordrereserven.
Organisasjonen er trimmet og kompetans-
en rettet mot den nye strategien – og 
dermed er forretningsgrunnlaget for 2018 
på plass.

•	 Klargjøring	for	snuoperasjon
•	 Fokus	på	salg	og	kunder
•	 Klar	til	å	møte	markedet	i	2018Jørgen Christensen, administrerende direktør  

i GK Danmark A/S

Da det ble vedtatt å bygge en gigantisk parke-
ringskjeller under den nye Ceres Byen i Aarhus 
sentrum var det avgjørende for entreprenøren 
A. Enggaard AS å sørge for at de strenge reglene 
for brannsikring av slike anlegg ble forsvarlig 
ivaretatt.

Fra sprinklersentralen tester vi anlegget grundig 
hver uke forteller avdelingsleder i GK Rør Morten 
Birk. (Foto: Harald Sola Berentsen)

GK Rør Aps er engasjert av entreprenøren A. Enggaard til å utføre rørarbeidene i flere av boligblokkene i Ceres Byen. (Foto: Harald Sola Berentsen)
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G
K Inneklima fortsetter å være 
fundamentet i virksomheten vår 
i Norge. Vi er stolte av posisjonen 
som markedsleder for segmentet 

ventilasjon og byggautomasjon, samti-
dig som kulde er et fag i sterk utvikling. 
Behovet for smarte og energieffektive 
løsninger driver utviklingen innen venti-
lasjonsfagene. GK utvikler konsernet i takt 
med samfunnet, og vinner i markedet med 
egenutviklede effektive systemløsninger. 
Kulde drives frem av markedet for logis-
tikk og produksjon knyttet til matvarer 
og energisentraler for næringsbygg og 
-områder – ofte da med miljøvennlige 
kuldemedier som CO2 og ammoniakk.

Nytt av året er det nye datterselskapet GK 
Sikkerhet AS. Vi har her skaffet agenturer 
og folk fra sikkerhetsbransjens øverste 
hylle, og vi er allerede godt i gang med 
leveranser av avanserte sikkerhets- og 
adgangskontrollsystemer.

2017 var også året da GK startet å drifte 
bygg og utføre service smartere enn 
noen gang. Vi kobler hver og én tekniske 

komponent direkte på nettet. Vi bygger 
Tingenes internett (IoT) . Vår løsning er 
skybasert og har fått navnet GK Cloud. Dit 
flytter vi de store komplekse SD-anleggene, 
tilgjengelig der kunden vil ha det, når 
de vil ha det, og på den skjermen de selv 
ønsker i enkle grensesnitt. Teknologien 
reduserer driftskostnadene til byggeier 
kraftig, enten ved selv å ta kontroll eller 
ved å la anlegget fjernstyres fra GK Drifts-
sentral. Med snart 100 kunder over på ny 
løsning sitter GK med unike stordata på 
drift og bruk av bygg. Innsikten dataene 
gir oss og kundene våre har potensiale til å 
endre hele bransjen. 

La meg avslutte med å innrømme at, til 
tross for alt som er bra og spennende så 
har 2017 også vært et utfordrende år. Noen 
enkeltstående prosjekter har gått med tap 
og vi har tatt store investeringer knyttet 
til ekspansjon, kompetansebygging og 
produkt- og tjenesteutvikling. Vårt drifts-
resultat skulle vært sterkere, men 2018 ser 
langt bedre ut. Vi vil innen kort tid være 
tilbake også med normale og dermed god 
resultater.

MARKED /
GK NORGE

MARKED /
GK NORGE 

Jon Valen-Sendstad, konsernsjef

2017 var et spennende år i GK Norge. 
Vi gjorde store fremskritt innen både 
geografisk og faglig ekspansjon. 
Ekspansjonen innen rør og elektro har drevet frem den faglige bredden i de fleste større 
distrikter i Norge. Samtidig har vi samlokalisert mange virksomheter i nye og tidsriktige 
lokaler. Samspillet fagene imellom er preget av stor vilje i organisasjonen. Derfor har vi i 
perioden også evnet å levere et stort antall flerfaglige prosjekter med ventilasjon, bygg-
automasjon, rør, sprinkler, elektro og sikkerhet, i nøkkelferdig pakker. Vi har for alvor 
gjort vårt inntog i markedet som totalteknisk entreprenør og serviceleverandør.

GK har ansvaret for alle tekniske installasjoner 
i det nye Munchmuseet. Samspillet fagene 
imellom er preget av stor vilje i organisasjonen. 
Derfor har vi i perioden også evnet å levere et 
stort antall flerfaglige prosjekter med ventila-
sjon, bygga-utomasjon, rør, sprinkler, elektro 
og sikkerhet, i nøkkelferdig pakker. 
(Foto: Magnus Skaara Drabløs)
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Liv Andersen, administrerende direktør 
i GK Elektro AS

MARKED / NORGE
GK ELEKTRO

MARKED / NORGE
GK ELEKTRO

Fremtidsrettet leverandør 
og samarbeidspartner
GK Elektro har etablert seg som en viktig aktør innenfor elektromarkedet i Norge med 
over 500 ansatte. I 2017 styrket vi oss i Mjøsregionen med oppkjøpet av El-installasjon 
Lillehammer AS (nå GK Elektro Lillehammer AS), og i Oslo, hvor Avendia Elektro AS ble 
en del av GK Elektro. 

E
tter en rask vekst siden starten for vel 
fire år siden, ble 2017 et krevende år for 
GK Elektro. Vi leverer alltid fagmessig 
høy standard og kvalitet til kundene 

våre, men hadde i fjor utfordringer med 
lønnsomheten i flere deler av virksomheten.

Fokuset vårt fremover vil bli å konsolidere 
virksomheten for å sikre lønnsomhet. Dette 
vil være spesielt viktig innenfor forretnings-
området nye bygg. GK Elektro vil fortsette 
å videreutvikle og styrke kompetansen hos 
våre ansatte, både innenfor tekniske fag og 
innen prosjektledelse med kontraktsoppfølg-
ing og planlegging. Vi vil legge vekt på god 
planlegging og risikostyring i prosjektene, 

for å sikre best mulig gjennomføring og 
lønnsomhet. I tillegg er det avgjørende at 
salgsprosessene våre er gode og robuste, 
for å sikre fremtidige ordre innenfor alle 
virksomhetsområder.

GK Elektro’s primære virksomhet er 
innenfor nye- og eksisterende bygg, men vi 
har også kompetanse innenfor andre spen-
nende områder som maritim sektor og 
infrastruktur som vi ønsker å videreutvikle. 
Vi ser også at markedet ofte både etterspør 
og verdsetter totaltekniske leveranser, og 
GK Elektro kan i samhandling med de 
andre fagene i GK levere smarte og energi-
effektive flerfaglige løsninger til kundene.

Vi i GK Elektro ønsker også å styrke oss
ytterlige innen eksisterende bygg og bistå 
kundene i livsløpet av byggenes levetid. 
GK Elektro vil også her sammen med 
kundene finne de beste løsningene for 
energi- og driftsoptimalisering. Det arbeides 
for å etablere langsiktige ramme- og service-
avtaler med kunder, for å sikre optimal og 
sikker drift av installasjoner og utstyr. 

GK Elektro er en fremtidsrettet leverandør 
og samarbeidspartner med gode og energi-
effektive løsninger og leveranser. Med 
konsolidering av virksomheten og deretter 
videreutvikling, arbeider vi målrettet mot å 
bli Norges ledende elektroentreprenør.

Ved det nye Munchmuseet leverer GK Elektro 
tekniske løsninger i tett samarbeid med GKs 
øvrige fag. (Foto: Magnus Skaara Drabløs)
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Gaute Gundersen, administrerende direktør 
i GK Rør AS

Sterk organisk vekst i 2017
GK Rør har lagt bak seg nok et år med sterk vekst i omsetning og ansatte. I foregående 
år har mye av veksten kommet gjennom oppkjøp og nyetableringer, mens i 2017 har 
veksten vært organisk i etablerte geografier. Ved inngangen av året talte selskapet 559 
medarbeidere, mens vi ved utgangen av 2017 talte 626. 

V
i er stolte av å tiltrekke oss dyktige 
medarbeidere i et arbeidsmarked 
der konkurransen om fagkompe-
tansen er sterk. Vi har derfor stor 

tro på at vi vil fortsette å tiltrekke oss 
rett kompetanse i tiden som kommer og 
fortsetter å styrke våre lokale markeds-
posisjoner.

Vekst har kostet, men fundament for 
lønnsomhet er lagt. Selskapet har hatt en 
meget sterk volumvekst over flere år. Vekst 
i seg selv er krevende, og selskapet har 
ikke klart å beholde god lønnsomhet gjen-
nom 2017. Virksomheten har sterkt fokus 
på å styrke fundamentet for fremtidig 

lønnsomhet, og det er gode utsikter for et 
bedre 2018 og et enda bedre 2019.   

Sterke alene og sammen. Fagmessig og 
teknisk er det høy kvalitet i det vi leverer 
til våre kunder. Gjennom sterkt fokus på 
spesialisering gjennom 2017 har selskapet 
økt kompetansen på en rekke områder 
innenfor rørfaget, herunder sprinkler og gass. 
Dette innebærer at vi kan tilby eksisterende 
og nye kunder enda flere verdiøkende 
tjenester. Vår kompetanse verdsettes og 
vi opplever å i økende grad bli konsultert 
i kompliserte faglige spørsmål.  I 2017 
har GK Rør gjennomført flere prosjekter 
sammen med de andre fagdisiplinene i GK 

Norge i koordinerte flerfaglige leveranser. 
Den flerfaglige koordineringen utfordrer 
oss på nye måter, men gir høyere verdi til 
våre kunder og gjør oss sterkere. Vi har stor 
tro på flerfagligheten fremover, både innen-
for nye bygg og eksisterende bygg.  

Veien videre. På 6 år har GK Rør etablert 
seg som en av landets ledende rørentrepre-
nører, og dekker nå store deler av Norge. 
GK Rør vil fortsette å øke sin geografiske 
tilstedeværelse, samtidig som vi styrker 
vår fagbredde. Vi vil fortsette å tiltrekke 
oss dyktige medarbeidere og styrke vår 
kompetanse i alle ledd. Ledelsen i GK Rør 
ser lyst på veien videre.

Sprinkler er et av flere fagområder hvor GK 
Rør i 2017 har videreutviklet sin kompetanse. 
(Foto: Magnus Skaara Drabløs og Harald Sola 
Berentsen)
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GK INNEKLIMA 

Kim Robert Lisø, administrerende direktør i 
GK Inneklima AS

Styrket satsning på kompetanse 
og teknologiutvikling
2017 ble nok et solid år for 
GK Inneklima. Vi leverer en 
brutto omsetning lik 2,96 
milliarder kroner, og et drifts-
resultat lik 72,5 MNOK (3 %). 
Først og fremst skaper vi 
gode resultater innen forret-
ningsområdet Eksisterende 
Bygg, og vi fortsetter å være 
en attraktiv og svært kompe-
tent driftspartner. Vi leverer 
også sterke resultater innen-
for forretningsområdet Nye 
Bygg, med noen unntak i 
krevende enkeltprosjekter. 

V
i har styrket vår markedsposisjon 
innen ventilasjon, energi, kulde 
og byggautomasjon i alle våre 
geografier, og vi er involvert i de 

fleste store utbyggingsprosjektene i Norge. 
Den teknologiske utviklingen vi ser innen 
bruk av digitale løsninger i næringen vil 
styrke etterspørselen etter vår kompetanse 
og våre tjenester. Våre kunder ønsker løs-
ninger for prediktivt vedlikehold - bedre 
føre var enn etter snar - og vi bruker sensorer 
og dataanalyser til å forutse servicebehov og 
havari. Utviklingen er godt i gang, og vi er 
tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Det 
blir derfor avgjørende for GK at vi evner å 
se både utfordringer og muligheter i kjøl-
vannet av en planlagt og styrt omlegging 
av vårt servicetilbud. Vi skal gjøre den 
samme jobben, bare smartere, og vi skal 
bruke teknologien til å anvende tiden vår 
bedre. Skybaserte tjenester og digitalisering 
vil gjøre oss i stand til å levere bedre og 
mer målrettede tjenester til våre kunder. 

Strenge energikrav til bygninger bidrar til 
å redusere klimagassutslipp og er dermed 
et viktig bidrag i kampen mot klimaen-
dringer. GK er opptatt av bærekraftige 
løsninger i alle beslutningsledd, og som 
en ledende teknisk totalentreprenør har vi 
naturligvis et spesielt fokus på energi og 
inneklima. Derfor er det også gledelig å se 
at vi får økt oppmerksomhet fra student-
ene. De ønsker å jobbe med bærekraft, inne-
klima og smarte energiløsninger. Det gir 
håp for framtiden, og et godt grunnlag for 
å styrke vår konkurransekraft ytterligere. 
GK Inneklima kan på kommersielle vilkår 
utvikle tekniske løsninger med meget 
høy energiytelse, godt innemiljø og lave 
miljøpåkjenninger. Nøkkelen til suksess 
ligger i kompetanseutvikling hos våre 
nærmere 1200 medarbeidere, utvikling av 
helhetlige tekniske løsninger og kreativitet 

og samarbeid med våre kunder og partnere 
langs hele verdikjeden. 

Vi lever i en svært spennende tid, i et 
samfunn i stor endring. Vi skal utvikle og 
foredle den kompetansen som er nød-
vendig for å kunne være en ledende og 
innovativ leverandør av energieffektive 
inneklimaløsninger, en teknisk entrepre-
nør med solid gjennomføringsevne og 
god risikostyring. I tillegg skal vi sikre at 
vår servicevirksomhet fortsetter sin gode 
utvikling i retning av mer digitaliserte og 
spesialiserte tjenester.

Kompetanse om tekniske fag blir helt 
avgjørende for rådgiveres, prosjektutvik-
leres og entreprenørers evne til å utvikle 
framtidsrettede og miljøriktige bygg. 
Vi er stolt partner i NTNU/SINTEFs 
forskningssenter for nullutslippsområder 
i smarte byer, ZEN. Hvorfor? Fordi vi 
ønsker å bidra til nullutslippssamfunnet. 
Og, fordi vi ønsker å styrke selskapets 
kompetanse for framtiden. Vi skal fortsatt 
levere og drifte de mest robuste, energi-
effektive og innovative inneklimaløsning-
ene, til det beste for våre kunder og for 
samfunnet. 

GK benytter nå BIM 3D-grafikk i all sin prosjekte-
ring av tekniske installasjoner.
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Svein H. Dahle, administrerende direktør 
i GK Sikkerhet

FAG & KOMPETANSE / NORGE
GK SIKKERHET

GK Sikkerhet skal sikre kundene
GK har i mange å levert sikkerhetsløsninger i sine prosjekter, og i størst grad via under-
leverandører under elektroentrepriser. Endelig i 2017 ble det satt fokus på fagområdet 
sikkerhet, og GK Sikkerhet AS ble etablert som et nytt selskap i GK Gruppen.

G
K Sikkerhet har store ambisjoner 
om å bli en betydelig aktør av 
sikkerhetsløsninger i Norge og 
etter hvert Sverige og Danmark. Vi 

skal gjøre vårt for å ytterligere styrke GK 
Gruppens posisjon som markeds ledende 
totaltekniske entreprenør og servicepartner.
 
Oppbyggingen av selskapet er godt i gang, 
og vi har fått på plass dyktige medarbeidere 
og standardisert oss i første omgang på 

markedsledende løsninger innenfor inte-
grert adgangskontroll, alarm og kamera-
overvåking. Flere prosjekter er kontrahert 
og under utrulling.
 
Vi er som nevnt i en fundamenteringsfase 
med Oslo-regionen som base, der vi sikter 
på en omsetning på ca 30 MNOK i første 
driftsår. Dette inkluderer oppkjøpet av ett 
lite sikkerhetsselskap som heter Jotel AS, 
som ble kjøpt opp på tampen i 2017, og 

som vil bli fusjonert inn i GK Sikkeret når 
vi er over på nytt ERP-system 01.01.2019.
 
Planen videre er å vokse sunt utover i vårt 
langstrakte land, både organisk og via opp-
kjøp, dette parallelt med utrulling av nye 
og innovative standardiserte produkter og 
løsninger.
 
En av de store styrkene til GK og GK 
Sikkerhet vil være kryssalg og samhandling 
mellom fagene og inn mot totaltekniske 
leveranser, her ser vi allerede flere prosjekter 
som er landet, mange er på gang, og vi har 
bare så vidt startet, dette skal bli bra og 
ikke minst moro.

GK Sikkerhet leverer innovative og fremtidsrettede 
løsninger for sikring av mennesker og eiendom i 
alle typer yrkes- og formålsbygg over hele landet. 
(Illustrasjon: Heidi Øvergaard)

Ole Jørgen Veiby, administrerende direktør 
i GK Kulde

En naturlig utvikling
GK Kulde opplevde i 2017 
et markant oppsving i et-
terspørselen av naturlige 
kuldemedier. Samtidig leverte 
vi flere avanserte løsninger 
for dataromkjøling. I tett 
samarbeid med GK Elektro 
og GK Rør har vi opparbei-
det oss en markedsledende 
kompetanse på komplekse 
systemer med lav energibruk 
og høy grad av sikkerhet.

S
elv om et økende antall syntetiske 
kuldemedier fases ut, opplever vi at 
byggherrer og konsulenter fortsatt 
vegrer seg for å velge naturlige 

kuldemedier. Vi har sterk tro på at en noe 
høyere investering i dag, vil på sikt lønne 
seg med tanke på økende priser og avgifter 
for syntetiske kuldemedier.

Vi leverte i 2017 våre første kuldeanlegg 
med propan som kuldemedie, og vi er 
overbeviste om at det blir flere i årene som 
kommer. I 2018 leverer vi også en energi-
sentral med CO2 som kuldemedie.

For å styrke kompetansen i organisa-
sjonen, skal GK Kulde i 2018 samle 
ressursene i region Sør og Øst til en samlet 

kulderegion ledet fra Oslo. Dermed står vi 
bedre rustet til å håndtere de utfordringene 
og komplekse leveransene som kommer.

Med komplekse løsninger kommer også 
høyere krav til kompetanse i driftsfasen. 
Det melder seg et stadig sterkere behov 
for fagpersonell til drift for å kunne oppnå 
forventet oppetid og energibesparelse. 
Med GKs fagbredde og spesialkompetanse 
innen tekniske anlegg kan vi gjennom 
fjernovervåkning bistå våre kunder med 
preventiv service fremfor havaribasert 
service og dermed avverge kostbare drifts-
stans i kjøle- og fryselager.

GK har levert elektro, ventilasjon og byggauto-
masjon til Digiplex sitt datasenter på Fetsund. 
Der ble det benyttet adiabatisk kjøling. (Foto: GK)
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GK BYGGAUTOMASJON

Roar Johannesen, administrerende direktør 
i GK Byggautomasjon

Med hodet oppe 
i skyen
2017 var et spennende år for 
GK Byggautomasjon, hvor 
viktige grep ble tatt og nye 
og innovative løsninger ble 
realisert. Øverst på skrytelis-
ten ligger lanseringen av 
GK Cloud – GKs skybaserte 
plattform for styring og over-
våking av tekniske anlegg i 
bygg. Gjennom en egen app 
får både kunden og GK full 
oversikt over relevante data i 
et enkelt grensesnitt.

S
amtidig har vi justert på organisa-
sjonen for å styrke vår strategi og 
gjennomføringsevne. Ved å få på 
plass distriktssjefer for Byggauto-

masjon i alle GK Inneklimas geografier, 
rendyrker vi våre produkter – og våre 
kunder får gode, kvalitetssikrede løsninger 
med støtte fra en organisasjon med spiss-
kompetanse.

GK Byggautomasjon så i 2017 en solid 
vekst i service og rehab-segmentet. Vi fikk 
blant annet være med på å levere til reha-
biliteringen av Bodø rådhus, og vi inngikk 
flere viktige rammeavtaler. Fokuset på 
grønne og bærekraftige bygg fortsatte å 
øke, og vi hjelper stadig flere kunder med 
å bruke sine eksisterende tekniske anlegg 
smartere og mer energieffektivt.
I 2018 og årene som kommer skal vi 
avdekke enda flere skjulte skatter i 
kundenes data. Gjennom videreutvikling 
av GK Cloud og våre øvrige systemer skal 
vi hjelpe kundene med å oppnå sine ambi-
sjoner. Skal vi oppnå dette må vi bli enda 
flinkere til å kommunisere kundenes reelle 
servicebehov.

Derfor skal vi utvikle algoritmene som 
våre kunder etterlyser. Målet vårt er at det 
skal være så enkelt som mulig for byggeier 
å få oversikt over byggets tekniske installa-
sjoner og om de fungerer på en optimal 
måte. Tilgang på korrekt informasjon vil 
fjerne mye av synsingen knyttet til tekni-
ske anlegg i bygg.

GK har siden høsten 2017 levert nærmere 100 
GK Cloud-anlegg. Tilbakemeldingene så langt 
har vært svært gode både fra kundene og GKs 
egne ansatte som bruker plattformen i sitt daglige 
arbeid. Nå rulles GK Cloud ut bredt til alle kunder.
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Vi legger grunnlaget 
for ekspansjon

Jonas Almér, administrerende direktør 
i GK Byggautomation i Gunnar Karlsen Sverige AB

FAG & KOMPETANSE / SVERIGE
GK BYGGAUTOMASJON

FAG & KOMPETANSE / SVERIGE
GK BYGGAUTOMASJON

GK Byggnadsautomation Sverige hadde et svært ut-
fordrende 2017. Det økonomiske resultatet ble langt fra 
som ønsket, og det er mange grunner til dette. 

A
utomasjon er en viktig komponent 
i fremtidens digitaliserte byg-
ninger, der stadig flere funksjoner 
kobles sammen for å styre miljø 

og energi på optimalt vis. I forlengelsen 
av dette snakker vi om smarte hus og 
samfunn der byggautomasjon går fra å 
være en nødvendig lokal installasjon, 
til å bli hjernen som styrer en hel eien-
domsbestand på en sentral og kostnads-
effektiv måte. For GK Sverige som selskap 
er det avgjørende at vi kan levere den 
totalløsningen av produkter og tjenester 
som kundene kommer til å etterspørre i 
fremtiden.

Vi har som mål å vokse, først og fremst for 
å sikre et konkurransedyktig tilbud for hele 
selskapets portefølje. Og for å ekspandere 
på en god og kontrollert måte trenger vi 
et solid grunnlag å stå på. Fokuset vårt for 
2017 og 2018 er å skape dette grunnlaget. 
Vi jobber med å utvikle en strategi og skape 
den organisasjonen som kan ta oss dit vi 
vil. Dette er en investering som koster, men 
som samtidig er helt nødvendig.

I tiden fremover blir det viktig å markeds-
føre selskapets kompetanse og tilbudet 
vårt både eksternt og internt, forbedre 
leveringskvaliteten og rykke fremover i 
verdikjeden. Markedet er godt, og vi har 
alle muligheter for å lykkes, særlig med de 
nye nettskybaserte tjenestene som utvikles 
i nært samarbeid med morselskapet i 
Norge. 

Byggautomasjon er et fagområde i sterk vekst, 
både når det gjelder nybygg og eksisterende 
bygg. Mer automatikk gir en økende mulighet 
for å registrere driftsdata fra de aktuelle byggene 
og stadig mer avansert utnyttelse av innsamlede 
data. (Foto: Harald Sola Berentsen)
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INNLEDNING /
FRA KONSERNSJEFEN
SELSKAPETS STRUKTUR

GK Gruppen installerer, drifter og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer 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, elektro og energi.

Å
52

kontorer i Norge
24

kontorer i Sverige
8

kontorer i Danmark

PrODuKSjONSVErDI I 2017 FOrDELt På:

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

DaNMarK
SVErIGE

NOrGE

LaND

Ventilasjon             3.176 mill. NOK
Byggautomasjon 322 mill. NOK
Kulde 353 mill. NOK
Rør 1.239 mill. NOK
Elektro 746 mill. NOK

ByGGautOMaSjON
KuLDE rØr

VENtILaSjON

FaG

aNtaLL MEDarBEIDErE Pr. 31/12 2017:

Lærliger/hjelpearbeidere   335
Serviceteknikere    819
Montører/rørleggere/elektrikere  759
Prosjektledelse/kundeansvarlige  795
Ledelse/stab    635

Prosjektledere/
kundeansvarlige

Serviceteknikere

Montører/rørleggere/ 
elektrikere

Lærlinger
Ledelse/
stab

ELEKtrO
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GK Gruppen leverer utstyr og tjenester for tekniske anlegg til 
private bygg, nærings- og offentlige bygg. Konsernet er en ledende 
skandinavisk virksomhet med 52 kontorer i Norge, 24 kontorer i 
Sverige og 8 kontorer i Danmark.
Gruppen og den norske virksomheten har hovedkontor i 
Miljøhuset på Ryen i Oslo. 
Den svenske virksomheten ledes fra Stockholm, mens hovedkon-
toret i Danmark er lokalisert i Odense.
Gruppens virksomhet er organisert i land med geografiske region-
er som igjen er delt i forretningsområdene Nybygg og Eksister-
ende bygg med fagene ventilasjon, byggautomasjon, kuldeteknikk, 
rør, elektro, sikkerhet og energi i bygg.

Satsningsområder. Ventilasjon, byggautomasjon og kuldeteknikk 
har vært basisen for virksomheten i Gruppen. I de senere år har vi 
bygd opp virksomhet i fagene Rør og Elektro. Denne satsingen har 
vært vellykket, med tanke på volum. I løpet av de 6 siste årene har 
Rørvirksomheten i Gruppen vokst fra 50 millioner til 1,2 milliarder. 
Det siste tunge elementet i Gruppens langsiktige strategi om å 
utvikle seg til en komplett teknisk entreprenør, er elektro. I Norge 
ble GK Elektro AS opprettet i 2014. Denne virksomheten har 
vokst fra 30 millioner i 2014 til 750 millioner i 2017. 

Vår flerfaglige plattform gjør at vi kan tilby både faglige -, flerfag-
lige - eller totaltekniske entrepriser. Dette har blitt godt mottatt i 
markedet og vi har vunnet en rekke større entrepriser gjennom året.  
GK satser i alle markeder mot nye energieffektive anlegg samt 
modernisering av eksisterende anlegg. Gruppen er ledende når 
det gjelder å utvikle og implementere tiltak for å redusere energi-
bruk i bygg. Gruppen har også i 2017 vunnet flere store kommu-
nale energioptimaliseringsprosjekter. Vår flerfaglige kompetanse 
gir oss et stort fortrinn innenfor denne type prosjekter.

Med etablering av driftssentral på Miljøhuset tilbyr GK kunden en 
komplett løsning for alt av teknisk service og driftsoppfølging. Det 
betyr ikke bare å overvåke bygget på avstand og sende ut kvalifisert 
personell ved behov, men også å optimalisere energibruk via EOS og 
energiledelse, rådgi om tiltak som utvikler kundens eiendom, skaffe 
service på tilstøtende fag som heis, vakt, glasservice, AV-utstyr osv. 
som kunden naturlig definerer som del av sitt tekniske behov.

Ordreinngang og Produksjon. Gruppen hadde en ekstern ordre-
inngang i 2017 på 6.266 millioner (5.504) og den eksterne produk-
sjonsverdien ble på 5.836 millioner (5.257).

Produksjonsreserven ved årsskifte var på 
4.152 millioner (3.073).

resultatet. Resultatet for 2017 var ikke tilfredsstillende. Resul-
tatet før skatt ble på 12 millioner som er en markert nedgang fra 
2016 (94 millioner).
Nedgangen skyldes i hovedsak utfordringer med veksten i GK Rør 
og GK Elektro hvor nedskrivning av prosjektresultater har ført 
til negative årsresultater i de to virksomhetene. GK Inneklima og 
GK Sverige fortsetter å levere meget gode resultater og de tiltak 
som har vært iverksatt i Danmark har fungert slik at den samlede 
virksomheten i Danmark leverer positive resultater i 2018.
Gruppen har en samlet produksjonsreserve som skaper trygghet 
for resultatet i inneværende år, og resultatet etter 1. kvartal 2018 er 
så langt tilfredsstillende.

Likviditet. Likviditeten i Gruppen er tilfredsstillende med et 
bankinnskudd pr. 31.12.2017 på 110 millioner.
Avtalen med Danske Bank om en felles Cash-Pool for Gruppen 
fungerer godt. Gruppens likviditet utnyttes bedre mellom selskap-
ene og har redusert kostnadene til ekstern finansiering betydelig. 
Gruppen har ingen rentebærende gjeld av betydning. 

Organisasjon. Gjennom 2017 øket antall medarbeidere med 356 
til 3 343. Sverige har hatt svært sterk vekst har nå 783 medarbei-
dere. I Danmark er det 185 medarbeidere og i Norge er det 2 375 
medarbeidere.

Alle tall er i MNOK og fjorårstall er i parentes.

KONSErNrEGNSKaP / 2017

Jo Sverre Aasheim, konserndirektør finans
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31.12.2017 31.12.2016

DrIFtSINNtEKtEr OG DrIFtSKOStNaDEr 

Salgsinntekter 5 835 818 930 5 256 795 131

Annen driftsinntekt 60 393 022 6 644 955

Sum driftsinntekter 5 896 211 952 5 263 440 086

Varekostnad 3 165 591 961 2 825 669 512

Lønnskostnad   2 157 410 094 1 883 254 319

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 77 535 850 63 080 445

Annen driftskostnad 477 236 002 392 354 170

Sum driftskostnader 5 877 773 907 5 164 358 446

Driftsresultat 18 438 045 99 081 640

FINaNSINNtEKtEr OG FINaNSKOStNaDEr 

Inntekt på andre investeringer 28 332

Annen finansinntekt 2 390 336 5 031 543

Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler -22 613 -351

Annen finanskostnad 8 567 154 10 281 574

Netto finansposter -6 199 431 -5 222 050

Ordinært resultat før skattekostnad 12 238 614 93 859 590

Skattekostnad på ordinært resultat 13 489 271 20 914 282

Årsresultat -1 250 657 72 945 308

Herav minoritetens andel 3 611 672 2 700 360

28 GK GRUPPEN 2017-2018

ORGANISASJON

GK Gruppen er heleid av familien Karlsen. Organisasjonskartet inneholder ikke selskaper på nivå 5.

RESULTATREGNSKAP / 2017

GK / rESuLtatrEGNSKaP
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GK / BALANSE

GK / BaLaNSE
31.12.2017 31.12.2016

EIENDELEr 

Anleggsmidler 

Immaterielle eiendeler 

Utsatt skattefordel 4 634 631 3 873 098

Goodwill 34 062 978 27 572 108

Sum immaterielle eiendeler 38 697 609 31 445 206

Varige driftsmidler 

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 239 489 274 436 786

Maskiner og transportmidler 104 158 203 85 727 218

Påkostning leide lokaler 24 897 001 22 990 637

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

Sum varige driftsmidler 211 363 330 437 587 541

Finansielle anleggsmidler 

Investeringer i tilknyttet selskap 457 635 401 274

Lån til tilknyttet selskap 0

Investeringer i aksjer og andeler 833 783 873 993

Obligasjoner og andre fordringer 900 392 457 741

Sum finansielle anleggsmidler 2 473 713 1 733 008

Sum anleggsmidler 252 534 652 470 765 755

Omløpsmidler 

Varer 60 347 804 60 847 812

Kundefordringer 1 445 151 183 1 251 316 431

Andre fordringer 266 628 156 98 252 833

38 246 80 469

Investeringer 

Markedsbaserte aksjer

Bankinnskudd, kontanter og lignende 110 628 698 270 939 886

Sum omløpsmidler 1 882 794 087 1 681 437 431

Sum eiendeler 2 135 328 739 2 152 203 186

GK / BALANSE

31.12.2017 31.12.2016

GjELD OG EGENKaPItaL 

Egenkapital 

Innskutt egenkapital 

Selskapskapital 68 272 000 68 272 000

Annen innskutt egenkapital 24 904 306            10 200

Overkursfond 150 617 280 156 841 320

Sum innskutt egenkapital 243 793 586 225 123 520

Opptjent egenkapital 219 201 284         270 793 699

Sum egenkapital 462 994 870 495 917 219

Gjeld 

Pensjonsforpliktelser 18 509 775 19 560 908

Utsatt skatt 109 596 538 109 573 109

Sum avsetning for forpliktelser 128 106 313 129 134 017

Annen langsiktig gjeld 

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 087 995 

263 655 280Øvrig langsiktig gjeld 

      1 424 909

Sum langsiktig gjeld 1 087 995 265 080 189

Kortsiktig gjeld 

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 541 028 252 000

Leverandørgjeld 524 601 599 463 419 024

Betalbar skatt 1 438 171 7 109 657

Skyldige offentlige avgifter 195 279 779 186 087 981

Annen kortsiktig gjeld 820 278 984 585 057 577

Sum kortsiktig gjeld 1 543 139 561 1 241 926 239

Sum gjeld og egenkapital 2 135 328 739 2 152 203 186

281 903

Minoritetsinteresser 20 145 522
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