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FRÅN KONCERNCHEFEN

Under åren som gått sedan finanskrisen har GK haft en mycket tillfredsställande utveckling, vilket syns i både omsättning och resultat. Det beror
naturligtvis på att marknaden förbättrats, men mycket av resultatförbättringen
beror också på vårt ständigt bredare och värdeskapande erbjudande, samt
på de interna lönsamhetsförbättrande projekt vi genomfört.

D

Det vi erbjuder marknaden är
leveranser inom våra verksamhetsområden ventilation,
rör, elektronik, automation,
kylteknik samt professionell rådgivning på dessa områden och rådgivning om energitekniska lösningar.

Tillväxt och lönsamhet genom värdeskapande

GK:s verksamhet har under lång
tid breddats och vi erbjuder nu alla
ovanstående produkter och tjänster
till kunder i segmenten nybyggnationer och befintliga byggnader.
Ofta samarbetar vi med andra parter
inom de olika specialområdena, men
på många platser fungerar vi som
totalentreprenör. Detta leder
naturligtvis till en ökad omsättning,
men GK fokuserar lika mycket på
resultatet. Därför ska vi sälja produkter och tjänster som minskar kostnaderna för både GK:s leveranser
och kundens processer. Genom att
erbjuda helhetslösningar undviker vi
komplicerade gränssnitt mellan olika
tekniska lösningar och minskar
osäkerheten kring vem som bär
ansvaret. Och det är just det senare
som skapar störst värde för kunden
– att GK tar ansvar för helheten.

sitt kontrollbehov. Begreppet ”LEAN”
täcker in vad vi vill uppnå.
Vi har även genomfört åtgärder
internt i syfte att öka lönsamheten,
vilket är den ”internmedicinska”
motsvarigheten till uttrycket ”vi
ska bara ha processer som är värdeskapande”. Under nästan fyra år
har vi fokuserat på att förenkla våra
leveransprocesser och administrativa rutiner och införa bra processer,
regler och stöd i form av moderna
IT-lösningar och system. Även detta
är värdeskapande eftersom lönsamheten och konkurrenskraften ökar
proportionellt med förbättringarna.
Det här sammanfattar GK:s konkurrensstrategi som i korthet lyder:
«kontinuerligt öka kundvärdet till
lägre kostnad».
Jon Valen-Sendstad, Koncernchef

Med ett helhetsansvar kan GK utforma
totallösningar för både nyproduktion
och drift av fastigheter som gör att
kunden kan reducera sina risker och

GK har levererat en ventilationsanläggning till köpcentret Sartor på Sotra utanför Bergen. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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MARKNAD /
GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

Lönsamhet på beställning
2014 blev ett mycket bra år för Gunnar Karlsen Sverige AB. GK er i 2015 ett
framgångsrikt bolag med en engagerad och närvarande ägare och en långsiktighet
som lagt grunden till framgången.

A

tt vi 2014 levererar den lönsamhet som
koncernen beställt är vårt sätt att tacka
för den långsiktighet som koncernen
visat oss, och jag är övertygad om att
detta kommer att fortsätta. Vi är på god väg
mot en omsättning på 1 miljard kronor, vilket
är en indikation på att vi gör rätt.
En viktig framgångsfaktor detta år är att vi
fokuserat på våra värderingar, vilka sammanfattas i begreppet VILJA: Värdeskapande,
Innovativa, Långsiktiga, Justa och Affärsmässiga. Det handlar om att utmana sig själv
och alltid ge lite extra.

bästa tänkbara sätt. Det finns i dag nästan inga
gränser för vilka utmaningar vi vågar anta.
Vi utför uppdrag och tjänster inom alla våra
specialområden, samtidigt som rådgivningsavdelningen är tillgänglig för alla enheter.
Detta skiljer oss från våra konkurrenter. Värdet
och effekten av detta ser vi genom att kunderna
i allt högre grad efterfrågar just sådana tjänster.
Vår medarbetarundersökning från 2014 visar
att vi gör rätt – resultatet var exceptionellt bra.
Om de anställda trivs märker både kunder och
samarbetspartner det.

Jämfört med hur företagets situation var för
fem år sedan har vi i dag betydligt bättre kontroll över vad vi gör i alla led, trots att vi i dag
är en mycket mer komplex organisation.

Jag tror att den utvecklingen kommer att
fortsätta 2015. Vi gör et viktigt jobb och vi gör
det på ett ärligt och proffsigt sätt. Att vi får fler
kunder är ett bevis på det.

Vi genomför många mycket krävande projekt,
och vi har den personal, organisation och
kompetens som krävs för att kunna göra det på

Göran Krawe, Verkställande direktör i
Gunnar Karlsen Sverige AB

Gunnar Karlsen Sverige AB har sedan företaget fick uppdraget 2010 sett till att förse gruvorna i Kiruna med frisk luft,
och Jimmy Angust och Jacob Fjellström har haft en hel del att göra där nere, en kilometer under marknivå. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)

Gunnar Karlsen Sverige AB levererar ventilation, styrning och övervakning till den nya tågdepå som byggs för Storstockholms Lokaltrafik. (Foto: NCC)
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Illustration: Rådgivergruppen DNU

2014 blev ett riktigt bra år för GK tack vare medarbetarnas goda och stabila
insatser. Sammantaget är det svarta siffror på sista raden för GK Danmark,
vilket lägger grunden för en framtida tillväxt.

S

tor orderstock. Marknaden
präglades 2014 av hård konkurrens och låg tillväxt. En ökad
användning av teknik i fastigheter
och ett ökat fokus på energieffektivisering innebar goda möjligheter för GK
som totalteknisk entreprenör och servicepartner. Alla avdelningar genomförde en
målinriktad säljinsats som, med stöd av
GK Danmarks marknadsföringskampanj,
gav en stor orderökning värd 230 miljoner
DKK. De nya projekten omfattar både
teknikentreprenader och specialentreprenader där vi på GK strävar efter att erbjuda den bästa lösningen utifrån kundens
behov. Även som servicepartner växte GK
under 2014 och en del nya serviceavtal
tecknades. Ett serviceavtal med GK innebär att vi erbjuder trygghet genom snabb
och kvalificerad service.

Fokus på värden och lösningar

Gemensamma verktyg och medarbetarutveckling. Under 2014 fortsatte vi fokusera på riskhantering, vidareutveckling av
den gemensamma verktygslådan och inte
minst på att utveckla våra medarbetare.
Vi startade GK:s projektledarskola som
alla projektledare vid GK ska genomgå.
Här fokuserar vi på den gemensamma
projektplattformen, projektledarens
roll, dialogövningar och samarbete med
projektpartner. Redan 2014 kunde vi
se effekten av dessa insatser, men vi såg
även att det fanns ytterligare potential till
fortsatt utveckling som skulle gagna både
kunder och GK.
89 % trivs med sitt jobb på GK. Trots
några tuffa år visade vår medarbetarundersökning 2014 att 89 procent trivs
med sitt jobb. Det är bland de högsta
resultaten i Rambølls undersökningar.
Det är vi på GK både stolta över och
ödmjuka inför. Engagerade medarbetare
och bra arbetsrutiner utgör en riktigt bra

grund för vårt gemensamma arbete med
att vidareutveckla GK.
2015 - fokus på värden och lösningar.
Vad kan våra kunder och medarbetare
förvänta sig av oss under 2015 och
framåt?
Vi fortsätter vårt arbete med att skapa
större värden för kunder, ägare och medarbetare. Målet är att ha en bra blandning
av serviceuppdrag och entreprenader
över hela landet. Marknaden förväntas
växa något men även fortsättningsvis
präglas av hård konkurrens, vilket ställer
stora krav på vår organisation att utvecklas
i takt med omgivningen. Vi strävar efter
att få ett ännu tätare samarbete med våra
kunder och samarbetspartner så att vi
tillsammans kan hitta de bästa lösningarna
för kundernas fastigheter – både under
bygg- och driftsfasen. GK:s ambition är
att vara rådgivande samarbetspartner
för en bättre miljö.
Internt kommer vi att fortsätta stärka
vår produktionsförmåga genom att
utveckla våra verktyg, och inte minst våra
medarbetare, vilket är avgörande för att
åstadkomma goda resultat.
Avslutningsvis vill jag gärna tacka våra
kvalitetsmedvetna kunder och samarbetspartner för att ni bidrar till att göra
oss ännu bättre. Jag vill också tacka alla
våra fantastiska medarbetare, som antagit
kundernas utmaningar och bidragit till
att utveckla GK. Vi ser fram emot att
tillsammans med kunder, samarbetspartner och medarbetare skapa ännu fler
bra lösningar 2015.
Lone Møller Sørensen,
Verkställande direktör i GK Danmark AS

GK Danmark levererar ventilation och rör till en behandlings- och vårdbyggnad för det nya universitetssjukhuset i Aarhus (DNU). (Foto: Hilde Kari Nylund)
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2014 firade GK Norge 50 år som ventilations- och teknikentreprenör. Under dessa
50 år har GK haft en jämn och lönsam tillväxt.

2

014 var ett i raden av flera bra år – och
det bästa i GK Norges historia. 2014
hade vi en god omsättningstillväxt och
resultatet överträffade förväntningarna.
Den goda orderingången gör att vi har en bra
orderreserv inför 2015.

Huvudorsaken till detta är alla goda och trofasta kunder och inte minst alla våra duktiga
och engagerade medarbetare över hela landet.
Samtliga geografiska regioner levererar positiva siffror och allt färre avdelningar redovisar
negativa resultat. Under året har det genomförts förbättringsarbeten på många plan,
vilket bidragit till det goda resultatet.
Det tillkommer ständigt nya medarbetare
som blir del av ”GK-familjen”. De nya och de
erfarna medarbetarna utgör tillsammans en
bra blandning av nytänkande och erfarenhet som kommer både oss och kunderna till
godo. Den medarbetarundersökning som
genomfördes 2014 visar att våra anställda
trivs mycket bra på GK. Vi tror att det även
påverkar hur vi bemöter kunderna.
Alla nya medarbetare får under de samlingar
som ordnas för nyanställda en grundlig
genomgång av GK:s 50 år långa historia, samt

våra stödsystem och verktyg. En viktig grund
för våra anställda är den värdegrund som
sammanfattas i begreppet SVILL. Skicklighet
– Värdeskapande – Innovation – Långsiktighet – Laganda. Detta ska ligga till grund
för hur vi agerar gentemot medarbetare och
kolleger, kunder, leverantörer, konkurrenter
och samhället.
Under 2014 var marknaden generellt sett bra.
Utsikterna för 2015 är något mer osäkra när
det gäller nya kommersiella fastigheter – med
stora lokala variationer. Prognoserna för
befintliga byggnader är stabilt goda. Vi ska
fortsätta vara framstående inom våra olika
teknikområden i både nya och befintliga byggnader. Vår förmåga att leverera helhetslösningar blir alltmer efterfrågad, vilket ger oss
ytterligare tillväxtmöjligheter. Dessa levereras
antingen tillsammans med andra GK-bolag
eller lokala samarbetspartner.
Nöjda kunder kommer fortsatt att vara
grunden för vår existens. Jag vill rikta ett tack
till alla våra kunder för det förtroende de visat
oss under 2014. Vår strävan är att leverera ett
högt kundvärde även under 2015.
Eivind Sælen, Verkställande direktör i GK Norge AS

En spänstig och lönsam 50-åring

Vägen slingrar sig upp till 1 000 meters höjd, men från vägs ände är det ytterligare 600 höjdmeter kvar upp till arbetsplatsen.
Så vad gör GK:s personal där? Jo, lusläser väderleksrapporter och bokar helikopter. (Foto: GK Sogndal Jens Timberlid)
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THEODOR QVILLER AS

2014 har varit ett spännande år för Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS. Den goda
tillväxt företaget haft de senaste åren fortsatte under 2014 och omsättningen blev
52 miljoner, vilket är en fördubbling jämfört med 2011.

P

rivatmarknaden. 2014 var det första
helåret som företaget verkade som
ombud för Samsungs luft/luftvärmepumpar för privatmarknaden. Det
har hänt mycket på marknaden och sedan
2010 har totalvolymen i Norge halverats.
Att företaget byggt upp ett rikstäckande
återförsäljarnät har inneburit ett stort lyft.
Det finns fortfarande vita fält på kartan,
men de blir färre och mindre. Det första
mötet för återförsäljare arrangerades på
Gardermoen i slutet av maj och det blev
mycket lyckat. Återförsäljarmötena är en
viktig plattform för presentation av nya
produkter och koncept. Det har även gjorts
betydande marknadsföringssatsningar och
många radiolyssnare i Norge har nog hört
reklamen för Samsungs värmepumpar.
Marknadsföringen har ökat kunskapen
bland konsumenter och återförsäljare om
att Samsung levererar värmepumpar.

Det första mötet för återförsäljare arrangerades på Gardermoen i slutet av maj och det blev mycket lyckat.

Vi fortsätter den goda tillväxten

Den turbulenta marknadssituationen har
gjort det svårt att på förhand beräkna
marknadsvolymen från år till år, men
företaget klarade att uppnå den marknadsandel som satts upp som mål. Företaget är
nöjt över att ha etablerat sig som en betydande leverantör av luft/luftvärmepumpar.

optimism. Det handlar bland annat om
adiabatisk kylning, vilket är en energieffektiv
kylningsmetod.
AirSep har etablerat sig på marknaden för
luftavskiljning och vattenrening. Detta
ledde till att flera projekt ute hos kunderna
senarelades och försäljningen minskade
därför något i slutet av 2014. Men även här
ser vi en positiv tendens för 2015.
Vissa större projekt har genomförts, men
annars har året präglats av en jämn tillväxt
när det gäller befintliga kunder och ett
jämnt inflöde av nya kunder. Denna tillväxt
är spännande och ger motivation till
ytterligare försäljning till nya kunder.
Samtidigt fokuserar vi på att fortsätta ha ett
bra samarbete med de kunder vi redan har.
Företaget. Den positiva utvecklingen har
gjort att företaget nu har 11 anställda och
planen är att växa ytterligare. Kontoret på
Kjeller håller på att bli trångt och hösten
2015 kommer företaget att flytta in i nya
och större lokaler i Miljöhuset GK på Ryen.
Jens Frydenlund, Verkställande direktör i
Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS.

Företagsmarknaden. Även utvecklingen på
företagsmarknaden har varit positiv. Samsung
har nu etablerats som en av marknadens
ledande leverantörer inom luftkonditionering och värmepumpar. TQ samarbetar aktivt
med Samsung för att utveckla och optimera
produkter för vårt nordiska klimat, ett samarbete som varit fruktbart.
Under 2014 har inga större projekt inom
luftbefuktning genomförts, vilket påverkar
omsättningen. Flera projekt som ska
genomföras 2015 ger dock anledning till
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GK Rör avslutade 2013 med god lönsamhet och med förväntningar om att den
positiva utvecklingen skulle fortsätta in på det nya året. Denna förväntning skulle bli
infriad. GK Rör hade under 2014 en god tillväxt och god lönsamhet i alla distrikt.

G

K Rör Oslo AS slogs ihop med
GK Rör AS, vilket effektuerades den
1. juli 2014. GK Rör Oslo AS har
genomfört en krävande inriktningsförändring och hade vid tidpunkten för
fusionen en god lönsamhet .
GK Rörs tillväxt har fortsatt under 2014.
GK Rör har en långsiktig strategi att bli
landstäckande innan 2022. Vid årsskiftet
2014/2015 etablerade företaget det nya
Distrikt Nord med verksamhet i Bodö,
Tromsö och Hammerfest. Marknaden har
svarat mycket positivt på denna etablering
och avdelningarna i distriktet har redan
upparbetat en mycket betryggande orderportfölj. Även företaget i övrigt har under
2014 skaffat sig en mycket tillfredsställande
orderbok, vilket befäster företagets position
på marknaden.
Företaget har genomfört flera stora prestigefulla projekt som bland annat CC Hamar
Stadion som stod klart till julhandeln 2014.

Genom att det ställs högre krav på energibesparingar och det kommer nya förslag på
reglering av olika energikällor kommer
marknaden alltmer att efterfråga smarta och
energieffektiva lösningar. Våra kunder vill bli
ännu mer miljövänliga. Detta innebär ofta
stort fokus på service, underhåll, kontroll
och driftsmässiga förbättringar av teknisk
utrustning. Genom GK:s kompetensmässiga
och geografiska bredd är vi väl rustade att
möta marknadens förväntningar. Genom en
noggrann och bra koordination mellan de
olika affärsområdena kan GK erbjuda smartare lösningar. Detta bidrar i hög grad till att
våra kunder når sina miljömål och kan sänka
driftskostnaderna för sina fastigheter.
Jag är säker på att vår kompetens, kvalitet,
kapacitet och soliditet kommer att svara mot
marknadens förväntningar och allt talar för
att GK Rör AS kommer att fortsätta sin goda
utveckling under 2015.
Geir Bjørke, Verkställande direktör i GK Rör AS

Ett bolag på stark frammarsch

Företaget har genomfört flera stora prestigefulla projekt som bland annat CC Hamar Stadion. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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2014 blev det år då GK till sist utvidgade verksamheten till att även
omfatta elektronik. GK Elektro AS etablerades i juni, och i augusti
övertogs Ing. Hans Pedersen AS i Bergen.

I

ng. Hans Pedersen och
Trondheim Elektro är solida
företag med bra orderböcker.
Samtidigt är GK Elektro,
tillsammans med andra verksamhetsområden inom GK, involverat
i stora komplexa entreprenader,
som t.ex. HENT:s nya kontorsfastighet på Sluppen i Trondheim.
Under det första halvåret hade
företaget en mycket god utveckling och fanns etablerat på viktiga
marknader. GK Elektro har på
kort tid etablerat sig som en
betydande aktör. Vi har byggt upp
en stark kompetens och kommer
tillsammans med GK:s andra
verksamhetsområden kunna
erbjuda marknaden smarta
tvärfackliga lösningar.
Under 2015 fortsätter GK Elektro
AS sin snabba tillväxt. Redan

under det första halvåret förvärvades Økern Elektriske AS och
140 duktiga och kompetenta
medarbetare från Totaltek har
anställts vid GK Elektro Øst AS.
Framöver kommer vi åta oss
totaltekniska projekt samt utveckla
GK:s koncept. GK Elektro ska
utmana de traditionella elektroniklösningarna med smarta lösningar
och produktionsmetoder. Vi är
– och ska jobba hårt för att förbli
– en välskött och solid aktör som
präglas av expertkunnande.
Summan av detta är ett starkt och
hungrigt GK Elektro som presenterar solida resultat och levererar
smarta lösningar.
Even Leira, Verkställande direktör i
Elektro AS

Äventyret startar

GK Elektro levererar elentreprenaden till ett nytt centrum för den norska cancerforskningen och en gymnasieskola (Oslo Cancer Cluster Innovasjons-park).
(Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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KONCERNREDOVISNING / 2014

BOLAGETS STRUKTUR

Å

GK KONCERN AS levererar utrustning och tjänster för
tekniska installationer till företagsägda och offentliga fastigheter.
Koncernens verksamhet är organiserad landsvis med geografiska regioner, som
i sin tur är indelade i affärsområdena nybyggnationer och befintliga byggnader
med specialområdena ventilation, byggautomation, kyla, rör och elektronik.

50

Stein Løvdahl, Koncerndirektör Finans

21

Kontor i Norge

8

Kontor i Sverige

Kontor i Danmark

produktionsvärdet i 2012 Fördelning per:
Land

affärsområde
Danmark

Sverige

Rör/ ELEKTRO
Kyla VVS
Bygg.Autom.

Norge

Norge
Sverige
Danmark

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

Ventilation

Ventilation
Byggautomation
Kyla
Rör/VVS
Elektro

Fördelning, antal anställda pr. mai 2015:
Lärlingar

Försäljning/projektutveckling
171
Projektledare			561
Servicetekniker			632
Montörer/rörläggare/elektrikere
488
Lärlingar/assistenter		 141
Ledning/stab			227
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2 736 mill. NOK
237 mill. NOK
228 mill. NOK
415 mill. NOK
30 mill. NOK

Ledning/ Försäljning/
projektutveckling
stab

Montörer/rörläggare/
elektrikere

Projektledare

G

K-koncernen levererar utrustning och tjänster för
tekniska installationer till företagsägda och offentliga
fastigheter. Koncernen är ledande i Skandinavien
med 50 kontor i Norge, 21 i Sverige och 8 i Danmark.
Koncernen och den norska verksamheten har sina huvudkontor i en egen byggnad, Miljöhuset på Ryen i Oslo.
Den svenska verksamheten styrs från Stockholm medan
det danska huvudkontoret ligger i Odense.
Koncernens verksamhet är organiserad landsvis med
geografiska regioner, som i sin tur är indelade i affärsområdena nybyggnationer och befintliga byggnader med
specialområdena ventilation, byggautomation, kyla, rör och
elektronik.
Satsningsområden. Koncernens norska rörverksamhet
startade 2011 i två dotterbolag, GK Rör AS och GK Rör
Oslo AS. Under 2014 fusionerades bolagen och det etablerades nya avdelningar i Bodö, Tromsö och Hammerfest.
Satsningen på rör har varit krävande, men den bär nu frukt
och 2014 var GK Rör AS ett av koncernens lönsammaste
bolag. GK Rör förväntar sig en sammanlagd omsättning på
550 miljoner för 2015.
Det sista tunga delen av koncernens långsiktiga strategi
att bli en komplett teknisk entreprenör är elektronikdelen.
I Norge etablerades GK Elektro AS 2014 och förstärktes
genom förvärven av Trondheim Elektro AS i Trondheim
och Ing. Hans Pedersen AS i Bergen. I början av 2015
förvärvade koncernen Økern Elektriske AS i Oslo och
övertog lite senare verksamheten i det konkursdrabbade
företaget Totaltek AS. Den verksamheten överfördes till
Elektro Østs tre avdelningar i Oslo, Romerike och Østfold.
GK Elektro förväntar sig en sammanlagd omsättning på
350 miljoner för 2015.

Servicetekniker

På alla marknader satsar GK på nya energieffektiva
anläggningar samt modernisering av befintliga anläggningar. Koncernen är ledande när det gäller att utveckla
och genomföra åtgärder som minskar byggnaders energiförbrukning. Under 2014 har koncernen även vunnit flera
stora kommunala energibesparingsprojekt. Vår breda

kompetens ger oss ett stort försprång när det gäller den här
typen av projekt.
Orderingång och produktion. Koncernen hade 2014 en extern
orderingång på 4 200 miljoner (3 290) och det externa
produktionsvärdet var 3 646 miljoner (3 132). Vid årsskiftet
var produktions-reserven 3 105 miljoner (1 990).
Resultatet. Resultatet för 2014 var mycket tillfredsställande
då samtliga länder och verksamhetsområden levererade
positiva resultat. Resultatet före skatt blev 168,8 miljoner,
en markant förbättring jämfört med 2013 (47 miljoner).
GK Norge och GK Sverige fortsätter leverera goda resultat,
och de åtgärder som vidtagits i Danmark har lett till att
verksamheten återigen levererar positiva resultat.
Koncernen har en samlad produktionsreserv som skapar en
trygghet för innevarande år, och resultatet efter det första
kvartalet är så här långt mycket tillfredsställande.
Likviditet. Koncernens likviditet är tillfredsställande med
banktillgodohavanden på 214 miljoner per den 31/12 2014.
Avtalet med Danske Bank gällande en koncerngemensam
cash-pool på 80 miljoner fungerar väl. Koncernens likviditet utnyttjas bättre mellan bolagen och kostnaderna för
extern finansiering har minskat betydligt. Koncernen har
ingen räntebärande skuld av betydelse.
Organisation. Den starka tillväxten 2014 har lett till att
även antalet medarbetare ökat. Under 2014 ökade antalet
medarbetare med 304, och med de övertaganden och uppköp som gjorts under vintern 2015 har antalet medarbetare
stigit till 2 220. Efter några års nedgång växer även GK
Danmark där antalet kontor utökats och medarbetarna nu
är 180 till antalet. Sverige har haft en stark organisk tillväxt
och har nu drygt 400 medarbetare. Den största tillväxten
har skett i Norge tack vare nya etableringar inom rör och
elektronik. I Norge finns nu 1 640 medarbetare.
Alla siffror är i miljoner NOK och fjolårets siffror står inom
parentes.
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ORGANISATION
INNLEDNING
/
FRA KONSERNSJEFEN

GK / RESULTATRÄKNING

Familien Karlsen
100 %

2014

2013

3 644 306 404

3 103 212 763

2 096 756

1 810 063

Summa rörelseintäkter

3 646 403 160

3 105 022 826

Varukostnader

1 998 904 414

1 688 015 769

Lönekostnader

1 173 639 070

1 060 690 296

31 895 092

35 958 233

RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER

GK Konsern AS

Försäljningsintäkter
Övriga rörelseintäkter

100 %

100 %

Theodor Qviller AS

GK Norge AS

100 %

100 %

Gunnar Karlsen Sverige AB

GK Danmark AS

Avskrivning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar

100 %

100 %

Nedskrivning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader

GK Montasje AS

GK Rør ApS

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

GK Nord-Trøndelag AS

Vagns VVS Comfort AS

Övriga finansiella intäkter

3 480 118 986

3 055 632 812

166 284 174

49 390 014

867 480

3 029

9 395

859 228

-799 063

Övriga finansiella kostnader

4 180 404

7 634 789

Finansnetto

2 470 756

-1 873 142

168 754 930

47 516 872

45 419 247

18 244 319

123 335 683

29 272 553

Varav minoritetens andel		

-2 325 743

Resultat före skatt
Skatt på resultat

Økern Elektriske AS

263 161 294

6 551 315

Resultat från intressebolag

GK Elektro Øst AS

275 680 410		

4 921 423

Värdeförändringar avseende finansiella tillgångar

GK Elektro AS

7 807 220

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Intäkter från övriga placeringar

GK Rør AS

		

Resultat

Trondheim Elektro AS

Ing. Hans Pedersen AS
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GK / BALANSRÄKNING

GK / BALANSRÄKNING

GK / BALANSRÄKNING
31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Anläggningstillgångar			

Eget kapital			

Immateriella tillgångar			

Bundet eget kapital			

Uppskjutna skattefordringar

4 368 082		

3 861 833

Goodwill

10 877 166		

Summa immateriella tillgångar

15 245 248		

Aktiekapital

68 000 000		

68 000 000

10 213 911

Överkursfond

32 453 998		

32 453 998

14 075 744

Summa bundet eget kapital

100 453 998		

100 453 998

Tjänade eget kapital

250 809 324

137 455 137

Summa eget kapital

351 263 322		

237 909 135

Materiella tillgångar			
Byggnader, mark och annan fast egendom

31.12.2013

3 815 005		

3 986 433

Maskiner och transportmedel

49 001 743		

39 998 281

Förbättringsutgifter på annans fastighet

18 224 526		

19 139 575

Skulder			

Inventarier, verktyg och installationer

10 532 380		

14 424 197

Pensionsförpliktelser

16 178 081		

14 303 085

Summa materiella tillgångar

81 573 654		

77 548 486

Uppskjutna skatteskulder

75 015 440		

44 446 063

Summa avsättningar för förpliktelser

91 193 521		

58 749 148

Finansiella anläggningstillgångar			
Investeringar i dotterbolag

21 716 696

19 585 744

Övriga långfristiga skulder			

Lån till koncernföretag

14 988 289		

14 141 438

Skulder till kreditinstitut

2 035 685		

9 062 138

Aktier och andelar

487 995		

590 873

Summa långfristiga skulder

2 035 685		

9 062 168

Obligationer och andra värdepapper

380 347		

211 033

37 573 327		

34 529 088

134 392 229		

126 153 318

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Bolagsskatt

Omsättningstillgångar			
Varulager

755 459		

13 479 908

305 547 812		

234 956 985

9 170 358		

8 921 520

47 224 995		

42 075 934

Övriga skatter och avgifter

118 564 217		

104 401 041

Kundfordringar

855 811 655		

669 752 235

Övriga kortfristiga skulder

523 730 884		

354 051 564

Övriga fordringar

150 587 904		

106 131 140

Summa kortfristiga skulder

957 768 730		

715 811 018

Summa skulder och eget kapital Tryck: Typo Graphic AS

1 402 261 258

1 021 531 469

Placeringar			
Andelar i börsnoterade bolag

32 871		

29 842

214 211 604		

77 389 000

Summa omsättningstillgångar

1 267 869 029		

895 378 151

Summa tillgångar

1 402 261 258

Kassa och bank
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Produksjon: Reaction Reklamebyrå AS. Tryck: Typo Graphic AS
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