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Miljøhuset GK har siden åpningen vært et av landets mest energieffektive
kontorbygg. Med solceller på taket, blir byggets miljøprofil enda tydeligere.
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Miljøinvesteringen
går i pluss

Torsdag 16. juni ble et blått skifte markert ved Miljøhuset GK; fire
år etter at GK flyttet inn i bygget er merinvesteringen i energismarte
løsninger innspart.

D

a Miljøhuset GK på Ryen i Oslo
stod ferdig i 2012, var det med
en ekstrainvestering på nærmere
fire millioner kroner for å oppnå
passivhusstandard sammenlignet med
energimerke C.
I dag, fire år senere, sparer man årlig
en million kroner gjennom reduserte
energi-utgifter. Dette er penger GK
vil kanalisere tilbake inn i forskning
og utvikling av nye, energieffektive
løsninger som i bidrar til å forme neste
generasjon miljøbygg.
- Vi er overbevist om at man må tenke
«blått» for å oppnå det «grønne, sier
konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK.
Miljøbygg har tradisjonelt sett vært
dyre og utbredelsen relativt begrenset.
Den brede omstillingen til miljøbygg
krever at lønnsomhetsaspektet trekkes
lengre frem.
Miljøhuset GK ble ikke bare bygget med
svært høye ambisjoner for energibruk;
det har blitt et bevis på at teorien stemmer i praksis.
- Da vi bygde huset i 2012 bestemte vi
oss for å benytte «hyllevarer», allment

tilgjengelige produkter, slik at vi kan
reprodusere resultatet for våre kunder,
forteller Valen-Sendstad.
Blant de smarte løsningene som i dag
gir en gjennomsnittlig tilført energibruk på 67 kWh per m2, er oppvarming via tilluft i stedet for radiatorer og
panelovner. Behovsstyrt ventilasjon
og belysning holder energibruket til et
minimum.
- Mange var skeptiske til denne
løsningen og mente det ville gi dårlig
inneklima. Dette har vi ikke bare motbevist; det er løftet frem av SINTEF
Byggforsk som et forbildebygg gjennom forskningsprosjektet Forklima,
påpeker Valen-Sendstad.
I 2016 er Miljøhuset GK enda mer
miljøvennlig med 180 solcellepaneler på
taket som produserer 40.000 kWh i året.
- Det meste av teknologien vi trenger
er allerede utviklet; vi må bare ta den i
bruk i større skala. Vi er stolte over det
vi har oppnådd med Miljøhuset GK,
og ikke minst kompetansen huset
har dyrket frem. Dette er kompetanse
vi gjerne deler med andre, sier
Valen-Sendstad.
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FRA KONSERNSJEFEN

INNLEDNING /
FRA KONSERNSJEFEN

GK er tildelt den totaltekniske entreprisen (TTE) ved det nye sykehuset til Landsforeningen for
hjerte- og lunge-syke ved Gardermoen. (Illustrasjon: Nordic Office of Architecture)

2015,

et nytt stort steg for GK konsernet

M

ed NOK x.xxx.xxx.xxx,- i
ekstern omsetning og NOK
yyy.yyy,- i resultat før skatt er
2015 blitt nok et rekordår for GK.
Årsaken til at GK setter rekord i
omsetning og resultat er trofast
etterlevelse av den langsiktige planen
vi har lagt for våre aktiviteter frem til
2022. Der har vi beskrevet hvordan
vår ekspansjon skal skje geografisk
i byer og distrikter i Skandinavia
med fagene ventilasjon, rør, elektro,
byggautomasjon og kulde med klare
markedskonsepter rettet mot markedene for eksisterende- og nye bygg.
Men en strategisk plan gjør seg ikke
av seg selv, det kreves mennesker
med kompetanse og erfaring på høyt
nivå om vi skal lykkes med strategier
og planer. Og her scorer vi høyt hos
våre medarbeidere og hos jobbsøkere
og studenter. På vår interne trivsels-

undersøkelse i 2015 scoret vi best av
alle bedrifter i samme størrelse og
med samme type undersøkelse, faktisk
den høyeste scoren som er målt i
dette bedriftssegmentet. Vi stiger også
på de publiserte listene over ønsket
arbeidsgiver.
I GK har vi behov for arbeidstagere
av alle kategorier innen prosjekt og
service med oppgaver fra idé og
prosjektutvikling gjennom salg,
prosjektering, produksjon, service og
drift. Vi trenger derfor de beste hoder
og hender innen ingeniør- og håndverksfagene.
Vi har disse medarbeiderne, derfor
vokser vi lønnsomt. Det eneste skåret
i gleden er at vi er for få kvinner i vårt
felleskap. Mitt håp er at de vil komme
straks vi har lykkes med å fortelle vår
historie.

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef
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GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

MARKED /
GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

Nok et vekstår
med forbedret markedsposisjon for GK

I et til dels usikkert marked ble 2015 et godt år for GK i flere
henseender. Vi har overgått alle våre vekstmål, og ordreinngangen
for året som helhet oversteg en milliard. Lønnsomheten ligger i
toppklassen sammenholdt med markedet vårt, og vi har bygget
virksomhet for å kunne håndtere fortsatt lønnsom vekst.

D

et er med stor tilfredshet at jeg
nok et år kan meddele at
Gunnar Karlsen Sverige AB
(GK) har forbedret sin markedsposisjon. Årets resultat ble det beste
noensinne. Til tross for at investeringsnivået i energi-sektoren har
vært lavt, i stor grad som følge av
de lave energiprisene, har industrikundene våre fortsatt å etterspørre
tjenestene våre for å forbedre
arbeidsmiljøet for ansatte og satse
på energibesparelser. Behovene er
dessuten fortsatt store og kan forventes å bestå også i tiden fremover.
GK har vist at vi er godt rustet
til å kunne tilby kundene våre
bærekraftige løsninger som innebærer sikker og ren energi, ren
luft og rent vann samt energieffektive bygg. Å imøtekomme disse
trendene innebærer ofte store investeringer som krever et langsiktig
perspektiv, og nettopp langsiktighet
er ett av våre mottoer.
Økt fokus på bærekraft og
effektivitet. I GK har vi en lang

og imponerende historie når det
gjelder å bidra til et bedre og mer
bærekraftig samfunn. Vi forbedrer
miljøet. Det gjør vi med innovative
løsninger og tillitsfulle relasjoner.
Det stiller krav til at vi har god
forståelse for hva som skjer i både
vår egen og kundenes omverden.
I dag ser vi flere store trender som
er styrende for kundene våre, og
dermed også for oss. Globaliseringen
gjør at mange av kundene våre
møter hard konkurranse og søker
løsninger som kan bidra til å øke
effektiviteten innen produksjon og
produktutvikling, men også til å
gjøre produkter og løsninger mer
attraktive ut fra et bærekraftperspektiv. I GKs prosjektvirksomhet
har vi bevist at det ikke er noen
motsetning mellom bærekraft og
lønnsom vekst.
Topp fem i Sverige. Årets resultat
ble foretakets beste noensinne, og vi
har styrket markedsposisjonen vår
ytterligere. De siste fem årene har
vi nesten doblet omsetningen og
forbedret resultatet med 50 mil-

lioner. Vi er nå blant de fem største
selskapene i Sverige på vårt område.
Alle regioner har hatt en positiv
utvikling i 2015, med en bedre eller
stort sett uendret netto driftsmargin
og økt omsetning i løpet av året. Det
gode utfallet er en følge av utelukkende organisk vekst. Det er også et
resultat av vår evne til å omdirigere
ressurser og tilpasse virksomheten
til en virkelighet i endring. Noen av
nettopp disses tiltakene har generert
en del strukturelle kostnader, som
alle må betraktes som investeringer
før den konstatert økende etterspørselen fremover.
I løpet av året har vi opprettet et
nytt forretningsområde, GK RÖR,
med etableringer i regionene Nord
og Syd, og denne satsingen ble
lønnsom allerede det første halvåret.
Vi har også etablert oss i Sundsvall
for å dekke gapet mellom regionene
Nord og Öst.
Engasjerte medarbeidere
– nøkkelen til vår fremgang!
Uansett hvor dyktige vi er, er vi
ingenting uten oppdragsgiverne
våre. Derfor sørger vi alltid for å ha
kundens beste for øye. For at våre
ansatte skal kunne ha kundens beste
for øye, må de trives. Vår sterke
vekst gjør at vi kan ønske enda flere
medarbeidere velkommen inn i
GK-familien, og vi vil naturligvis
ikke bare kunne rekruttere nye
medarbeidere, men også beholde
dem. Vi arbeider derfor aktivt med
bedriftskulturen vår, som bygger på
vårt verdigrunnlag VILJA. VILJA
står for Värdeskapande, Innovativ,
Långsiktig, Juste og Affärsmässig.

Gunnar Karlsen Sverige AB skal levere og installere ventilasjon med behovsstyring i
Torsplan 2 i Stockholm. NCC har også valgt GK Sverige som strategisk samarbeidspartner som
skal bistå NCC og øvrige konsulenter med teknisk rådgivning for å optimalisere anlegget.

Vi vil skape det beste tilbudet for
kundene våre. Det finnes fortsatt mye
å gjøre innen alle deler av eiendom,
industri og samfunnet generelt, ikke
minst innen den smarte produksjonen
der alt er koblet opp mot internett, og
i bestrebelsene på å styre mot en stadig
mer effektiv energibruk. Vi, i likhet
med resten av omverdenen, påvirkes av
digitaliseringen. Intelligente løsninger
blir stadig vanligere, i alt fra produksjon og produkter til bygg og energisystemer. En stor del av våre fremtidige
utfordringer ligger i å kunne møte
kundene våre med denne innstillingen
som har innebåret ytterligere satsting
innen segmentene eksisterende bygg
og byggautomasjon.
Utsikter for 2016. Vi har hatt et godt år
i 2015. Vi har gjort en rekke strategisk

viktige investeringer, styrket varemerket
vårt og kunderelasjonene våre og hatt
fordelen av å kunne rekruttere de beste
medarbeiderne. Vi har også en god kapitalstruktur og en sterk kontantstrøm.
Vi kommer til å fortsette arbeidet vårt
for hele tiden å bli bedre. Vi har stor
tro på kundetilbudet vårt og at alle våre
samlede satsinger i 2015 vil føre til økte
markedsandeler også i 2016, noen som
i sin tur vil styrke posisjonen vår ytterligere. GK står sterkere enn noensinne,
og vi er godt rustet for fremtidig vekst i
et marked som på lang sikt gagner GK.
Jeg vil til slutt få takke alle våre fantastiske kunder og medarbeidere, som
alle har bidratt til å utvikle det flotte
foretaket vårt, og håper at vi i 2016 kan
fortsette å utfordre hverandre til felles
fremgang.
Göran Krawe, Administrerende direktør
i Gunnar Karlsen Sverige AB
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Nøyaktighet og kvalitet i allautomasjon fra GK Danmark
er ekstremt viktig ved Green Tech House i Vejle;
her skal forskere kunne overstyre bygget for å
lære mer om ulike driftsscenarier.

Vekstreisen fortsetter
GK Danmark fikk en solid vekst i 2015, samtidig som vi rustet
organisasjonen for en reise med fortsatt vekst.

B

etydelig vekst.
I 2015 opplevde det danske
marke-det en svak vekst innenfor tekniske installa-sjoner. Det var
allikevel et godt år for GK Danmark,
som opp-levde en betydelig lønnsom
vekst innenfor både entreprise og
service. Oppskriften er enkel – vi
fokuserer på å skape verdi for kundene
våre ved å samarbeide tett med dem,
slik at vi sammen finner frem til de
beste løsningene både for kundene og
for GK Danmark.
Vi opplever også en stigende etterspørsel etter konseptene våre – TotalTeknisk Entreprise (TTE) og TotalTeknisk Service (TTS) – som
nettopp har fokus på verdiskapning og
forenkling for kundene.
Ny organisasjon med fokus på
forretning og fag.
Veksten de siste par årene har skapt
et behov for å tenke nytt med hensyn
til organiseringen. Derfor etablerte
vi ved årsskiftet en ny organisasjon
med forretnings- og fagansvarlige
for hoved-områdene våre. Dette skal
bidra til at vi i høyere grad kan sikre
fokus på verdiskapning for kundene
våre og øke kompetanseutviklingen i
organisasjonen.
Vi ønsker hele tiden nye og kompe-

tente medarbeidere velkommen i
GK-familien. Sammen med våre
erfarne medarbeidere gir dette en god
blanding av nytenkning og erfaring,
noe som kommer både kundene og
oss selv til gode. For å sikre et best
mulig fundament for forretningsutviklingen fortsatte vi å utvikle den
felles plattformen, digitale verktøy og
forretningskonsepter.
Verdiskapning med kunden i sentrum.
Jeg tror at utviklingen vil fortsette i
2016. Markedet viser en fortsatt svak
vekst for tekniske installasjoner og
fortsatt stort fokus på energieffektive
bygg.
Vi vil arbeide for å få et enda tettere
samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere, slik at vi i fellesskap
kan finne frem til de beste løsningene
for eiendommene deres – både i
bygge- og driftsfasen. GKs ambisjon
er å være – din rådgivende partner for
et bedre miljø.
Fornøyde kunder er grunnlaget for
vår fortsatte vekst. Jeg vil derfor gjerne
rette en takk til samtlige kunder for
den tillit dere har vist oss i 2015. Vi vil
arbeide ambisiøst og hardt for å skape
enda flere smarte løsninger sammen
med dere i 2016.
Lone Møller Sørensen, Administrerende direktør
i GK Danmark AS
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2015 var igjen et godt
år for GK Norge AS

GK ønsker å etablere en sterk profil ut mot studenter med
faglig relevant bakgrunn og vi ser at studentoppgaver bidrar
til å skape gode ideer og spennende prosjekter.
Nora Devik Lian, Ingrid Lie og Lise Marie Stokke skrev
oppgave om solfangere og varmepumper.

i 2016 byttet vi navn til GK Inneklima AS

Å

ret 2015 ble igjen et godt år for
GK Norge AS. Vi nådde vår
resultatmålsetting. Igjen leverte
alle våre regioner positive tall. Dette
er kun mulig ved å ha et godt samspill
mellom gode kunder og gode medarbeidere. Stor takk til alle trofaste
og nye kunder og ikke minst til våre
medarbeidere som gjør dette mulig.
I 2015 var markedet noe varierende
rundt omkring i landet. Utsiktene for
2016 er også nokså usikre. Vi er derfor
svært glade for at vi går inn i 2016
med en solid ordrereserve. Dette er
spesielt viktig når fremtidsprognosene
er såpass usikre. Ringvirkninger av det
kraftige oljeprisfallet skaper usikkerhet
også inn i byggebransjen – spesielt på
Vestlandet.
Vi skal fortsette å være en ledende
aktør for levering av tekniske installasjoner og tjenester både i nye og
eksisterende bygg.
Fra årsskiftet byttet GK Norge AS navn
til GK Inneklima AS. Bakgrunnen for
dette er en tydeliggjøring av hva som er
våre primære leveranser og fag. I GK
Inneklima inngår fagporteføljene

Ventilasjon, Byggautomasjon og
Kulde. Sammen med våre søsterselskap GK Rør AS og GK Elektro
AS eller lokale partnere leverer vi alle
tekniske fag til våre kunder.
I GK Inneklima AS vil vi videreføre
vår utvikling og styrke oss ytterligere
på alle våre tre fag - samlet og hver for
seg. Vår aktivitet skal basere seg på
vårt verdigrunnlag SVILL.
Skikkelighet – Verdiskapning –
Innovasjon –Langsiktighet – Lagånd.
I 2015 kan vi igjen ønske mange nye og
kompetente medarbeidere velkommen
i «GK-familien». Dette tilfører oss mye
ny og «fersk» kompetanse og pågangsmot. Sammen med våre øvrige
erfarne medarbeidere utgjør dette et
slagkraftig team.
Fornøyde kunder er og blir fortsatt
grunnlaget for vår eksistens. Jeg vil
rette en stor takk til alle våre kunder
for tilliten de viste oss i 2015. Vi har
et uttalt mål om å ytterligere forbedre
samhandlingen med kundene både i
2016 og i kommende år. Våre systemer
utvikles og våre medarbeidere skal
trenes videre i å få til nyttig samhandling mellom våre kunder og oss.

Eivind Sælen, Administrerende direktør
i GK Norge AS
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MARKED / INGENIØRFIRMAET
THEODOR QVILLER AS

Billedtekst fra Qviller

Vi øker igjen
Med store endringer i valutamarkedet bød 2016 på utfordringer
for Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS. På tross av dette klarte
selskapet å oppnå en rekordomsetning på 62,4 millioner som er
en økning på mer enn 10 millioner fra 2014. Selskapet byttet også
ERP system og flyttet inn i nye lokaler i Miljøhuset i løpet av året.

P

rivatmarkedet. Salget av
Samsung varmepumper har økt
betraktelig i 2015 og vokser langt
mer enn totalmarkedet som nå er på
vei oppover etter flere år med nedgang. Stammen av forhandlere i Norge
som selger varmepumper fra selskapet
øker jevnt og arbeidet med å knytte
til seg flere forhandlere fortsetter med
stor intensitet. Det er fremdeles
geografier i Norge hvor selskapet
ønsker en sterkere distribusjon.
Selskapet sluttet i 2015 en avtale med
den tyske varmepumpeprodusenten
Waterkotte. Med det har man fått inn
et knippe med svært kvalitetsfulle
væske/vann og luft/vann varmepumper.
Sammen med Samsung og nye
produkter fra Airwell er produktsortiment rettet mot forhandlere ytterligere
styrket. Dette er viktig for posisjoneringen for utfasing av oljefyrer som vil
komme med forbud mot fyring med
fossilt brennstoff fra 2020.

Proffmarkedet. Selskapet har styrket
sin posisjon i proffmarkedet og fått
etablert Samsung air conditioning i markedet som en innovativ og
kvalitativ sterk produsent. Antall
faste kunder øker og omsetning per
kunde øker. Samtidig jobber selskapet
med å øke kundenes kompetanse om
produktene gjennom kurs og opplæring og å spre kunnskap om typer
og funksjon gjennom markedsarbeid
og omtale i fagpressen.
Det har vært et stort prosjekt inne
adiabatisk kjøling i 2015. Det har vært
viktig for å få og spre kunnskap om en
svært energieffektiv måte å kjøle på.
Selskapet. I november flyttet
selskapet inn i nye og moderne lokaler
i Miljøhuset på Ryen. Det har gitt
organisasjonen et løft. Som følge av
veksten søker selskapet etter nye
medarbeidere.

Jens Frydenlund, Administrerende direktør
i Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS
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GK RØR AS

GK Rør har levert sanitær, varme, kjøling og
sprinkler til det 10.500 m2 store spa- og velværesenter
The Well utenfor Oslo.

Fem svært gode år
Den svært positive utviklingen vi opplevde i GK Rør i 2014 har
styrket seg betraktelig gjennom 2015. GK Rør leverer svært gode
resultater over hele rekka, og vi tar stadig nye markedsandeler.

I

2016 fyller GK Rør AS 5 år. Det har
vært en svært spennende og lærerik
reise, hvor vi gjennom verdifulle
bidrag fra absolutt hele organisasjonen
har stablet på beina en slagkraftig
organisasjon med sterk kompetanse
og smittende entusiasme.
Med over 450 ansatte er vi i dag en
betydelig aktør med en stadig bedre
geografisk dekning i Norge. I 2015
utvidet vi vår tilstedeværelse til
Haugesund, Bodø, Tromsø og Hammerfest. I 2016 har vi utvidet vår
virksomhet til Drammen og Grenland,

og med det er vi på plass i alle landsdeler i Norge. Samtidig rekrutterte vi
noen av bransjens dyktigste folk både
ute i felten og i ledelsen.
Skal GK Rør nå de ambisjonene vi har
satt oss og fortsette å vokse til landets
ledende rørentreprenør, må vi fortsette
jakten på de smarte løsningene som
kommer både våre kunder, miljøet
og GK Rør til gode. Samtidig skal
vi søke å jobbe enda tettere med de
øvrige fagene i GK og levere flerfaglige
entrepriser og serviceavtaler.

Geir Bjørke, Administrerende direktør
i GK Rør AS
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GK ELEKTRO AS

Gode prosesser
gir gode tall
GK Elektro AS har på svært kort tid blitt en solid aktør i bransjen. Fra
etablering midtveis i 2014, er vi i 2016 en betydelig elektroentreprenør
med nesten 350 ansatte og med positive tall i regnskapet.

M
Et av GKs største prosjekter noensinne er datasenteret Digiplex på Fetsund. GK er totalteknisk
entreprenør ved datasenteret, og alle fag har vært involvert i leveransen som ble tildelt prisen
«Most innovative energy solution award» under årets Datacloud Europe-konferanse.

en resultatene har ikke
kommet av seg selv. I 2015
ble Ing. Hans Pedersen,
Trondheim Elektro og Økern Elektriske
fusjonert inn i GK Elektro AS. Ut over
dette ble mange av ressursene etter
TOTALTEK konkursen ansatt og
integrert i bedriften. De ansatte har
vist en fantastisk innsatsvilje og
engasjement som har ført til en god
prosess. Fra årsskiftet var alle samlet i
et felles GK ELEKTRO AS.
Dette kombinert med nødvendige
administrative grep har ført til at vi i

2016 er en slagkraftig organisasjon. En
av våre suksesshistorier er å ta i bruk
verktøyene og konseptene til GK.
2016 ser også ut til å bli et godt år for
GK Elektro AS. Vi har etablert nye
avdelinger på Hamar og i Asker, og
Installatøren AS i Tromsø som ble
overtatt i 2015 skal fusjoneres inn i
GK Elektro.
Vi fortsetter å arbeide tett med de
øvrige fagene i GK og utfordre tradisjonelle elektroleveranser med smarte
løsninger.

Even Leira, Administrerende direktør
i GK Elektro AS
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KONSERNREGNSKAP / 2015

INNLEDNING
SELSKAPETS/ STRUKTUR
FRA KONSERNSJEFEN

Å

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.

50

22

Kontorer i Norge

8

Kontorer i Sverige

Kontorer i Danmark

Produksjonsverdi i 2014 fordelt på:
Land

Fag
Danmark

Sverige

Rør ELEKTRO
Kjøl
byggautomasjon

Norge

Norge
Sverige
Danmark

2 768 mill. NOK
593 mill. SEK
285 mill. DKK

Antall medarbeidere pr. mai 2015:
Salg/prosjektutvikling		 171
Prosjektledere/kundeansvarlige
561
Serviceteknikere			632
Montører/rørleggere/elektrikere
488
Lærling/hjelpearbeidere		
141
Ledelse/stab			227
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Ventilasjon

Ventilasjon
Byggautomasjon
Kulde
Rør
Elektro

2 736 mill. NOK
237 mill. NOK
228 mill. NOK
415 mill. NOK
30 mill. NOK

Ledelse/ Salg/
prosjektutvikling
Lærlinger stab
Montører/rørleggere/
elektrikere
Serviceteknikere

Prosjektledere/
kundeansvarlige

KONSERNREGNSKAP / 2015

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, 22 kontorer i Sverige og 8 kontorer i Danmark.
Konsernet og den norske virksomheten har hovedkontor i
eget bygg, Miljøhuset 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, bygg automasjon, kulde, rør og elektro.
Satsningsområder. Ventilasjon, byggautomasjon og kjøling
har vært basisen for virksomheten i konsernet. I de senere
år har vi bygd opp virksomhet i fagene Rør og Elektro.
Denne satsingen har vært vellykket, både med tanke på
volum og resultat. I løpet av de 4 siste årene har Rørvirksomheten i konsernet vokst fra 50 til 700 mill, og med god
lønnsomhet. Siste tilvekst til rørvirksomheten er oppkjøpet
i mai 2016 av JF Jansons Rör AB i Uppsala som vil danne
basis for satsingen på rørfaget i Sverige. Dette innebærer at
konsernets rørvirksomhet i vil få en omsetning på mer enn
1 mrd. i 2016.
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. Denne
virksomheten har vokst fra 20 mill. i 2014 til 400 mill. i
2015 Mye av denne veksten skyldes oppkjøp av flere mindre
selskaper som ble fusjonert inn i GK Elektro AS i løpet av
høsten 2015.
Vår flerfaglige plattform gjør at vi kan tilby en faglige -,
flerfaglige - eller totaltekniske entrepriser. Dette har blitt
godt mottatt i markedet og vi har vunnet en rekke større
entrepriser gjennom året. Størst er sykehuset LHL på
Gardermoen med en samlet entrepriseverdi for GK på mer
enn 250 mill.
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.
Ordreinngang og produksjon. Konsernet hadde en ekstern
ordreinngang i 2015 på 5.211 mill. (4.200) og den eksterne
produksjonsverdien ble på 4.504 mill. (3.646)
Produksjonsreserven ved årsskifte var på 2.976 mill. (2.550)

Resultatet. Resultatet for 2015 var meget tilfredsstillende,
og alle land og virksomhetsområder leverte positive
resultater. Resultatet før skatt ble på 183,1 mill. som er en
ytterligere forbedring fra 2014 (168,7 mill.)
GK Inneklima, GK Rør 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 nå igjen positive resultater.
Konsernet har en samlet produksjonsreserve som skaper
trygghet for resultatet i inneværende år, og resultatet etter
1 kvartal er så lang tilfredsstillende.
Likviditet. Likviditeten i konsernet er tilfredsstillende med
et bankinnskudd pr. 31.12.2015 på 304 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 kostnadene til ekstern finansiering betydelig. Konsernet har
ingen rentebærende gjeld av betydning.
Organisasjon. Den sterke veksten i 2015 har medført en
vekst også i antall medarbeidere. Gjennom 2015 øket antall
medarbeidere med 450 til 2450 gjennom både oppkjøp og
organisk vekst. Etter noen år med nedgang i Danmark er
også GK Danmark igjen på en vekstkurve med økning i
antall kontorsteder og medarbeidere, nå 174. Sverige har
hatt sterk organisk vekst og har i underkant av 500 medarbeidere. I Norge er det 1776 medarbeidere som følge av
en sterk organisk vekst gjennom 2015.
Alle tall er i mill. NOK og fjorårstall er i parentes.

Jo Sverre Aasheim, konserndirektør finans
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ORGANISASJON

GK / RESULTATREGNSKAP

Familien Karlsen
100 %

31.12.15

31.12.14

4 502 777 612

3 644 306 404

1 623 673

2 096 756

Sum driftsinntekter

4 504 401 285

3 646 403 160

Varekostnad

2 413 968 314

1 998 904 414

Lønnskostnad

1 513 115 543

1 173 639 070

41 725 533

31 895 092

Driftsinntekter og driftskostnader

GK Konsern AS

Salgsinntekter
Annen driftsinntekt

100 %

100 %

Theodor Qviller AS

GK Norge AS

100 %

100 %

Gunnar Karlsen Sverige AB

GK Danmark AS

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

100 %

100 %

Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

GK Montasje AS

GK Rør ApS

347 225 546		

275 680 410

4 316 034 936

3 480 118 986

188 366 349

166 284 174

105 173

867 480

6 118 950

3 764 206

15 149

3 029

-5 440 968

859 228

6 058 701

3 094 491

Netto finansposter

-5 260 3976

2 399 452

Ordinært resultat før skattekostnad

183 105 952

168 683 626

43 043 562

45 419 247

140 062 390

123 264 379

Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
GK Nord-Trøndelag AS

Vagns VVS Comfort AS
Inntekt på andre investeringer
Annen finansinntekt

GK Rør AS

Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Resultatandel tilknyttet selskap
Annen finanskostnad

GK Elektro AS

GK Elektro Øst AS

Skattekostnad på ordinært resultat

Årsresultat

Økern Elektriske AS
Herav minoritetens andel		

Trondheim Elektro AS

Ing. Hans Pedersen AS
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GK / BALANSE

GK / BALANSE

GK / BALANSE
31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

Eiendeler

Gjeld og egenkapital	

Anleggsmidler			

Egenkapital			

Immaterielle eiendeler			

Innskutt egenkapital			

Utsatt skattefordel

4 094 710		

4 368 082

Goodwill

4 795 591		

Sum immaterielle eiendeler

8 890 301		

Selskapskapital

68 000 000		

68 000 000

10 877 166

Overkursfond

32 453 998		

32 453 998

15 245 248

Sum innskutt egenkapital

100 453 998		

100 453 998

Opptjent egenkapital

372 177 414

250 809 324

Sum egenkapital

472 631 412		

351 263 322

Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

31.12.2014

3 588 616		

3 815 005

Maskiner og transportmidler

75 013 807		

49 001 743

Påkostning leide lokaler

20 058 862		

18 224 526

Gjeld			

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

21 581 275		

10 532 380

Pensjonsforpliktelser

16 378 841		

16 178 081

120 242 560		

81 573 654

Utsatt skatt

95 043 229		

75 015 440

111 422 070		

91 193 521

Sum varige driftsmidler

Sum avsetning for forpliktelser
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap

21 716 696

Annen langsiktig gjeld			

1 703 092		

14 988 289

Gjeld til kredittinstitusjoner

133 753		

2 035 685

Investeringer i aksjer og andeler

799 152		

487 995

Sum langsiktig gjeld

133 753		

2 035 685

Obligasjoner og andre fordringer

271 667		

380 347

Sum finansielle anleggsmidler

17 976 358		

37 573 327

147 109 219		

134 392 229

Lån til tilknyttet selskap

Sum anleggsmidler

15 202 447

Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			
Leverandørgjeld

Varer

346 395 730		

305 547 812

329 846		

9 170 358

Skyldige offentlige avgifter

154 027 207		

118 564 217

Betalbar skatt

Omløpsmidler			

755 459

57 803 234		

47 224 995

Kundefordringer

983 974 571		

880 734 655

Annen kortsiktig gjeld

492 535 072		

523 730 884

Andre fordringer

84 891 120		

125 664 904

Sum kortsiktig gjeld

993 287 855		

957 768 730

Sum gjeld og egenkapital

1 577 475 090

1 402 261 258

Investeringer			
Markedsbaserte aksjer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

48 020		

32 871

303 648 926		

214 211 604

Sum omløpsmidler

1 430 365 871

1 267 869 029

Sum eiendeler

1 577 475 090

1 402 261 258
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