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GK 50 ÅR

50 år av tillväxt
Sedan starten den 31 maj 1964 har GK upplevt 50 år av tillväxt - vad gäller
antalet anställda, omsättning, specialistområden och geografisk spridning.

De neste 50 for GK:
FAKTA: Viktiga GK-förvärv
1995: Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS
1995: Glent & co AS
1998: ERV & Wahlings, Sverige
1999: Honeywell Norge
2002: PNB Teknik och Fastighetsservice,
Sverige
2005: Ventilationsgruppen AS
2011: Jørstad Drift AS

Foto: Peter Jensen

V

id tiden för jubileumsåret är
status cirka 1850 anställda fördelade på sammanlagt 76 kontor
i Norge, Sverige och Danmark.
Historien började när Kristian Nordberg
1964 etablerade ett litet företag som
ägnade sig åt ventilations- och fastighetsteknik. Tre år senare gick Gunnar
Karlsen in i företaget, som då fick
namnet Nordberg og Karlsen AS.
– De hade tidigt ambitionen att företaget
skulle bli rikstäckande, berättar
John-Erik Karlsen, ägare och styrelseordförande i GK-koncernen. Under
sjuttiotalet etablerade företaget kontor
i Porsgrunn, Ålesund, Hamar, Førde,
Molde och Trondheim. 1981 delade
Nordberg och Karlsen upp företaget
mellan sig och entreprenadverksamheten fortsatte som Gunnar Karlsen AS.
ANDRA GENERATIONEN
Under andra hälften av åttiotalet
anställdes Gunnar Sveen som verksam-
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hetschef och utökad specialistkompetens
blev en viktig del av företagets strategi.
– Redan vid den tiden erbjuder GK automatisering och luftkonditionering vid sidan av
huvudprodukten ventilation, berättar Karlsen.
Han började själv på företaget under denna
period, efter en civilingenjörs-utbildning i
USA och flera års konsultarbete. Verksamheten utvidgas genom att fler ventilationsföretag köps upp. Grunden för de framtida
serviceavdelningarna läggs då det skapas ett
särskilt affärsområde för befintliga byggnader.
SKANDINAVISKT OCH TVÄRVETENSKAPLIGT
Leverantören av kylprodukter, Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS, köps upp 1995
och fortsätter sin verksamhet under samma
namn. GK blir ett flernationellt bolag då
Gunnar Karlsen Sverige AB etableras i
Sverige 1998 genom förvärvet av serviceföretaget EVR & Wahlings. GK vinner
terräng inom byggautomation genom att
Honeywells verksamhet i Norge köps upp

1999. GK Danmark etableras 2005, medan
GK Rør etableras 2011.
MILJARDER ENLIGT PLANEN
2002 uppgår omsättningen för första
gången till en miljard, och samma år
anställs Jon Valen-Sendstad som
koncernchef. Nästa milstolpe på tre
miljarder skrivs in i strategin – och nås
som planerat tio år senare, 2012. Då
flyttar koncernen också in i Miljöhuset
GK på Ryen, Norges mest energieffektiva
kontorsbyggnad. Tredje generationen
Karlsen börjar på familjeföretaget som
inköpschef 2013, efter en BI-utbildning
och med erfarenheter av projektutveckling och projektledning i bagaget.
Med energieffektiva lösningar och bra
inomhusklimat bidrar GK till bättre
miljö och bättre hälsa.
– Det har vi gjort under de första 50
åren och det ska vi göra de kommande
50, fastslår Karlsen.

S

edan starten 1964 har företaget
karaktäriserats av tillväxt; både vad
gäller geografisk utbredning och
bred kompetens. Så kommer det
att fortsätta i Skandinavien.
– Vi har en del kvar när det gäller bred
specialistkompetens, säger koncernchef
Jon Valen-Sendstad. Det finns två viktiga
dimensioner i arbetet: Först att bredda
verksamheten till fackområden som ligger
nära ventilation och därefter att täcka
in de tre stora installationsgrenarna rör,
elektronik och ventilation.
– Vi sammanför fullt ut automation
inom ventilation med byggautomation
och kylteknik. Här har vi en lång bit
kvar i Sverige och Danmark, säger
Valen-Sendstad.
När dessa närliggande discipliner är på
plats kommer den andra dimensionen.
– Rör är på plats i Norge och Danmark.
Elektro är fortfarande på embryostadiet i
Norge och finns ännu inte alls i Danmark
och Sverige, poängterar Valen-Sendstad.

Teknisk helhet och gott hantverk
Bred kompetens och lokal närvaro kommer fortsatt att vara ett
signum för GK. Helhetslösningar och -tjänster har tillsammans med
gott hantverk blivit ännu viktigare än tidigare – och det gäller under
hela den tid en teknisk anläggning är i bruk.
TEKNISK TOTALLÖSNING SÄKRAR
HELHETEN
Bred kompetens är en förutsättning
för GK som totalteknisk entreprenör.
– Den rollen växer fram och mycket
av vår verksamhet kommer att övergå
till egenprojekterade och egenutvecklade uppdrag inom nybyggnation,
drift och service, tror Valen-Sendstad.
Det beror inte minst på hur entreprenadmarknaden har fungerat hittills,
där underleverantörer i de olika tekniska
facken bedöms var för sig. Det blir
svårt att optimera den tekniska
lösningen om entreprenörer från de
olika sektorerna kämpar om att få
den största delen av leveransen i form
av värme-, kyl- eller ventilationslösningar. Som totalteknisk entreprenör
ser vi helheten och kan optimera den
tekniska lösningen med avseende på
bästa lösning och lägsta totalpris.
Det kan byggherren inte uppnå om
uppdragen delas upp, menar
Valen-Sendstad, och tillägger att de
tekniska fackområdena präglas av flera
generationers traditionellt tänkande,
där sektorerna ses var för sig och det
finns betydande inslag av “klipp- och
klistralösningar”. Vi vill erbjuda bra
helhetslösningar som är ekonomiskt
försvarbara under både byggfasen
och driftstiden, och som därmed kan
tillfredsställa både byggherren och
totalentreprenören, menar han.
– Totalentreprenören ser inte till hur
litet röruppdraget blir. Som totalteknisk entreprenör ser vi helheten,
och den kan byggherren inte få via
konsulter, menar Valen-Sendstad, och

tilläger att de tekniska fackområdena
är präglade av 20 års klassiskt tänkande,
där var och en av områdena ses för sig
själv.
– Vi vill erbjuda bra helhetslösningar
som även är ekonomiskt försvarbara
och som tillfredsställer både byggherren och totalentreprenören, säger
han.
HJÄLTAR PÅ FÄLTET
Bra tekniska lösningar som fungerar i
praktiken låter sig inte förverkligas utan
bra projektledning och ett gott hantverk.
– GK har sitt hjärta ute på fältet hos
våra kundansvariga, projektledare och
specialister och för dem ska GK vara
en bra arbetsplats, understryker
Valen-Sendstad. Duktiga medarbetare
är en förutsättning under hela den tid
en teknisk anläggning är i bruk – även
vid service och drift.
– Vi vill följa upp alla tekniska delar
vi levererat för att säkerställa drift,
kapacitet och energiförbrukning. För vi
vet vad som händer annars: det uppstår
brister. Det händer på allt från förskolor
till avancerade sjukhus, påpekar
Valen-Sendstad. Lokal närvaro är viktig
för att anläggningarna ska kunna följas
upp under hela driftstiden.
– Det är inte så att vi ska ansvara för
alla tjänster på en plats men vi ska vara
närvarande, säger Valen-Sendstad,
och tillägger att GK har en ”Rema
1000-strategi”: Där det finns tillräckligt
mycket folk för att en butik ska kunna
öppnas ska även GK kunna finnas.
– Vi ska vara det lilla lokala företaget,
fastslår han.
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FRÅN KONCERNCHEFEN

INLEDNING /
FRÅN KONCERNCHEFEN

Tillväxt, utveckling och förbättring
= lönsam tillväxt

GK ska växa, det är ett av våra mål. Men det får inte ske på bekostnad
av lönsamheten. Häri ligger utmaningen för ledningen och alla övriga
medarbetare. Att skapa tillväxt i form av ökade marknadsandelar,
nya teknikområden och etablering i nya geografiska områden, och
samtidigt tillgodose kraven på god lönsamhet i den etablerade delen av
verksamheten. Det kräver att vi kan hålla fler bollar i luften samtidigt.
Jon Valen-Sendstad, Koncernchef

A

tt växa och samtidigt behålla lönsamheten är en ”sport” på GK. Enligt vår
strategi ska vi vara närvarande på alla
större platser i Skandinavien och erbjuda
produkter och tjänster inom ventilation, byggautomation, rör, elektro- och kylteknik för både
nya och befintliga fastigheter. Detta är tillväxtoch karriärmöjligheterna och samtidigt utmaningen för GKs ledning och övriga medarbetare.
FÖR ATT LYCKAS med detta har vi ställt tydliga
lönsamhetsmål. Men varje år sätter vi också
tydliga mål vad gäller etableringen inom nya
teknikområden och geografiska områden.
För att lyckas med lönsamheten krävs ett bra
affärsmässigt ledarskap och en god entreprenörsanda, men vi måste dessutom jobba och producera rationellt och med hög kvalitet. På det
sistnämnda området har GK tagit jättekliv under
de senaste åren och vänt delvis svaga resultat till
goda resultat – samtidigt som vi har lyckats med
expansionen.
FRAMÖVER SKA VI förbättra resultaten ytterligare, men samtidigt klara målet i den långsiktiga strategiska planen som säger att vi ska
ha en omsättning på 10 miljarder kronor år
2022. Det målet kan vi bara nå om vi fortsätter
på den inslagna vägen, dvs. att erbjuda rätt
tjänster inom ett brett teknikområde till
krävande kunder inom nybyggnation och
befintliga fastigheter.
Lyckligtvis tillhör GK den grupp större
företag i Skandinavien som fått högsta betyg
vad gäller nöjda medarbetare. Vi ska utnyttja
den positionen till att locka till oss framtidens
generation specialister, tekniker och ingenjörer.
Kompetenta medarbetare och ledare är
den bästa garantin för att vi ska lyckas nå våra mål.
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Nöjda och kompetenta medarbetare, som
serviceteknikern Stephen Edsjø Kalnæs, bidrar till
GK KONCERNEN
2014-2015
7
GKs tillväxt. (Foto:
Magnus Brattset
Drabløs på GK)

Renoveringen och moderniseringen av kvarteret Nöten i Solna. Gunnar Karlsen Sverige ansvarar
för installationen av luftbehand-lingsanläggningar i fem fastigheter på totalt 69 000 m2, som renoveras
enligt hyresgästens (Skatteverket) stränga krav på miljö, energi, teknik och flexibilitet.
GKs installatörer (från vänster) Benny Rask, Anders Boman, Hans Grönberg och Roger Bäckgren.

MARKNAD /
GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

MARKED /
GK DANMARK

2013, ännu ett år och ännu en sammanfattning.
Förra året vid denna tidpunkt så förutspådde
jag en något sämre marknad, tätare samarbete
med våra kunder och rekrytering av flera bra
medarbetare. Känns som om jag prickade
2 av 3 då marknaden var relativt oförändrad.
Göran Krawe, Verkställande direktör i Gunnar Karlsen Sverige AB

V

i har rekryterat flera bra medarbetare och samarbetar nu djupare
med våra kunder, det är fakta och
det syns i våra siffror som gav en
omsättning på 609 MSEK (536) och ett
resultat före resultatlön på 31 MSEK (24).
Vi kan också internt utläsa att ju längre
man kommit i anpassningen till våra
gemensamma arbetssätt och metoder
desto bättre går det. Den kopplingen är
idag klarare än någonsin vilket innebär att
det finns betydande förbättringsmöjligheter på ett flertal ställen. Vi är rätt ute
men inte klara och förväntar oss ytterligare
genombrott under 2014. Under 2013 har vi
flyttat fram våra positioner inom samtliga
regioner och börjar få en bra balans mellan
entreprenad och service inom samtliga
affärsområden.
Under 2014 kommer vi att fortsätta
arbetet med att skapa en bra mix av service
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och entreprenad i respektive region samt
marknadsföra och utveckla våra affärsområden Kyla, Byggautomation, Ventilation
och Rådgivning. Min bedömning är att
marknaden 2014 kommer att vara
oförändrad totalt med stora geografisk
skillnader och vår förmåga att anpassa oss
efter detta är avgörande för vår framgång.
Vi kommer att ytterligare fördjupa samarbetet med våra kunder och partners och leta
efter r idealkund som är kostnads medveten
och investerar i sina fastigheter för att sänka
sina kostnader. Det är där vi är bäst och det
är där vi ska vara, tillsammans med dem.
Som vanligt vill jag tacka våra krävande
kunder för att ni bidrar till vår utveckling.
Dessutom vill jag tacka vår fantastiska
personal som antar våra kunders utmaningar
och därigenom fortsätter att utveckla sig
själva som människor och oss som företag.
Ingen nämnd ingen glömd.
Tack Alla !

GK KONCERNEN 2014-2015

9

MARKNAD /
GK DANMARK

INNLEDNING
/ höga bostadshus som nu tar
Det 21 våningar
FRA
form KONSERNSJEFEN
i Köpenhamns nya stadsdel Örestad kommer
att ha 97 lägenheter, butikslokaler och garage i
källarvåningen. GK Danmark leverar ventilationen.

2013 blev en vändpunkt för GK i Danmark. Än en
gång redovisade GK Danmark svarta siffror, vilket är
glädjande. Lite kämpigare var det med projekten i
VVS-verksamheten som vi tvingades arbeta hårt för att
få kontroll över. Men med nya krafter och en målinriktad process lyckades vi vända utvecklingen även inom
detta område.
Lone Møller Sørensen, Verkställande direktör i GK Danmark AS

K

onkurrensen på marknaden är fortfarande stenhård.
Samtidigt innebär de ökande satsnigarna på fastighetsteknik och energirenovering goda möjligheter för GK
som teknisk entreprenör och servicepartner.

Den tekniska kompetensen är hög inom GK och vi är
duktiga på att föreslå rätt lösningar. Framförallt är vi
duktiga rådgivning. I alla fall om man ska tro vår egen
kundundersökning. Dessa styrkor har vi försökt att ta vara
på i rådgivningen till och samarbetet med våra kunder.
Under 2013 har vi arbetat målinriktat med att förbättra
kundrelationerna. Vi har inriktat oss på de marknadssegment där vi anser att GK kan skapa störst mervärde
för kunderna och samtidigt bedriva en sund verksamhet.
Detta avspeglar sig i en utmärkt orderstock för 2014 och
en rad spännande projekt som GK har glädjen att medverka i, såsom Det Nye Universitetshospital i Århus(DNU),
Langkærparken, Tåstrup Torv, CA Arena, Øresundstårnet,
Mærsk kollegium.
Bättre processverktyg
Våra medarbetares engagemang är i kombination med bra
verktyg avgörande för att vi ska kunna bedriva en sund
verksamhet och se till att kunderna blir nöjda. Därför har
vi under 2013 fortsatt arbetet med att förstärka vår organisation och utveckla verktygen så att vi får ett bättre kunskapsutbyte inom organisationen och effektivare arbetsrutiner.
Detta betyder till exempel att vi i alla projekt ska göra
en tidig riskbedömning innan projektet går vidare till
produktionsfasen. Vidare ska alla större anbud genomgå en
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granskning så att vi är säkra på att projekten kan genomförs
enligt fastställda kvalitetskrav, tidsramar och kostnadskalkyler – och därmed uppfyller kundernas krav.
Samtidigt har vi förstärkt organisationen genom att skapa
större enheter som ger större flexibilitet och gör oss
effektivare.
Gemensamma insatser för en sund verksamhet
Vad kan då våra kunder och medarbetare förvänta sig av
oss under 2014 och framöver?
Marknaden kommer fortsättningsvis vara mycket konkurrensutsatt, vilket kräver att vi fortlöpande utvecklar
vår organisation i takt med förändringarna. Dessutom ska
vi ytterligare utveckla samarbetet med våra kunder och
tillhandahålla rådgivning och skapa de lösningar som är
bäst för alla parter. Vidare ska vi fortsätta arbetet med att
förstärka vår produktionskapacitet. Det åstadkommer vi
genom att vidareutveckla våra verktyg och inte minst våra
medarbetare, som är nyckeln till att skapa bra resultat.
Avslutningsvis vill jag tacka våra kunder för det förtroende
de har visat oss och alla medarbetare som har bidragit
till att vi lyckades vända utvecklingen till vår fördel. 2013
var ett utmanande år och många medarbetare gjorde en
stor insats. Under vår nästa etapp på GK-resan har vi alla
möjlig-heter att åstadkomma stabila och svarta siffror i alla
enheter och samtidigt skapa mervärden för våra kunder.
Och det gör vi med kvalitets-projekt som ger en bra miljö
och ett bra inneklimat.

GK KONCERNEN 2014-2015
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MARKNAD /
GK NORGE AS

Lars Kristian Rørdam (längs fram) och Jo Inge Olsen är två av
många kompetenta medarbetare som bidrar till att Hamar Stadion,
ett av GK Norges största projekt, går som på räls.
(Foto: Magnus Brattset Drabløs på GK)

/
INNLEDNINGMARKED
/
FRA KONSERNSJEFEN
GK NORGE AS

2013 blev ett bra år, ett år som
alla på GK Norge AS kan vara stolta
över, ett år då många kunder gav
oss sitt förtroende.
Eivind Sælen, Verkställande direktör i GK Norge AS

A

tt sammanfatta 2013 är verkligen en trevlig och tacksam
uppgift. Tack vare goda och
stabila insatser från alla medarbetare på GK blev det ett mycket
bra år. Ett år då det mesta gick åt rätt
håll. Samtliga regioner i GK Norge
AS levererade positiva siffror. Flera
kontor överträffade prognoserna,
andra prickade budgetmålet och
några nådde inte riktigt ända fram till
målet. Det är särskilt roligt att kunna
konstatera att allt färre avdelningar
rapporterar röda tal.
PRODUKTIONSVOLYMEN FÖR ÅRET
hamnade mycket nära vad vi specificerat i budgeten och resultatet överträffade den. Orderingången var större
än årsproduktionen och vi har en
något större orderstock med oss in i
2014 än vi hade 2013.
Förbättringsarbetet fortsatte under
2013 och den processen kommer att
pågå även under de närmaste åren.
”FÖR EN BÄTTRE MILJÖ” är vår vision
och den arbetar vi hårt på att förverkliga i våra verksamheter. Miljöhuset
GK har varit ett bra modellprojekt där
expertis och känd teknik kombinerats
med nytänkande och innovation.
Huset besöks regelbundet av intresserade människor i branschen som
kommer för att studera de lösningar
vi valt. Många har uttryckt att de vill
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använda liknande lösningar i sina egna
byggprojekt. Genom att flera hus blir
lågenergihus bidrar vi – tillsammans
med våra kunder – till en bättre miljö.
UNDER 2013 VISADE VI återigen
bredden i våra tekniska leveranser.
Vid sidan av ventilation ökade vi
leveranserna inom byggautomation
och kyla. Rör levereras i allt större
utsträckning av GKs egna rörbolag,
på de orter där de är etablerade.
MARKNADEN EFTERFRÅGAR i allt
högre grad tekniska totalentreprenader.
Det ställer krav på vår specialistkompetens inom projektutveckling, projektering och samordning av de tekniska
leveranserna till en fungerande enhet.
Samarbetet mellan de olika teknikområdena är avgörande för att vi ska
klara av att skapa optimala inneklimat
med lägsta möjliga energianvändning.
VÅRA ENTREPRENADUPPDRAG i
samband med nybyggnationer under
2013 bestod både av entreprenader
inom enskilda teknikområden och
större tvärfackliga entreprenader.
Nybyggnationsmarknaden har i stort
varit hyfsat stabil och förväntas bli
det även nästa år – med vissa lokala
variationer.
VÅRA AKTIVITETER vad gäller befintliga
byggnader ökar stadigt. Genom riks-

täckande avtal med större fastighetsägare och kedjor levererar vi tjänster
till dessa kunder i stora delar av
Norge. Ett bra inneklimat och korrekt
energianvändning är ett genomgående
tema även för befintliga fastigheter.
Genom energisparavtal (EPC) hjälper
vi till att uppgradera många kommunala byggnader och avsevärt minska
energianvändningen. På så sätt hjälper
vi kommunerna att väsentligt minska
driftkostnaden för sina byggnader.
GODA RESULTAT UPPNÅS GENOM ETT
samarbete mellan kunden och oss. För
kunden är det viktigt att få ut mesta
möjliga av sina investeringar. Vår
uppgift är att leverera och synliggöra
detta mervärde. Här har vi fortfarande
mycket att jobba på, särskilt vad gäller
kommunikationen mellan byggherren
och GK – men möjligheterna är stora.
Befintliga fastigheter är den klart
största marknaden och behovet av
uppgraderingar och förbättringar ökar
för varje år som går.
NÖJDA KUNDER ÄR VÅR BÄSTA
REKLAM – utan kunder skulle vi
inte finnas till. Därför vill jag passa
på att tacka alla våra kunder för det
förtroende de visade oss under 2013.
Vi ska göra allt vi kan för att leverera
mervärden till våra kunder även
framöver.

GK KONCERNEN 2014-2015
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MARKED /
INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER AS

MARKNAD /
INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER AS

2013 blev på flera sätt ett mycket bra år för
Ingeniørfirmaet Theodor Qviller. Omsättningen
har mer än fördubblats sedan företaget delades
2010/2011 och tack vare stora insatser från alla
medarbetare blev resultatet 2013 ett av de bästa
i företagets historia.
Jens Frydenlund, Verkställande direktör i Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS

O

rganisationen är i dag slimmad och
fokus ligger på försäljning av produkter
inom följande tre områden: air
conditioning/värmepumpar från
i första hand Samsung, fuktkontroll med
fokus på Condairs befuktningslösningar och
Air Sep, ett system som avluftar och sanerar
slutna värmesystem.
SAMSUNG
Den stora höjdpunkten under 2013 var
tecknandet av avtalet med Samsung
Electronics om distribution av air conditioning-produkter i Norge. TQ är den enda
exklusiva distributören i Norden, vilket vi
tar som en bekräftelse på att Samsung är
nöjda med vårt arbete med att introducera
deras air conditioning-produkter i Norge.
TQ är en av Samsung Air Conditionings
största kunder i Europa och fick äran att
arrangera världslanseringen av Samsungs
första nordiska värmepump i Alta. Det blev
ett mycket lyckat evenemang med Sydkoreas
ambassadör och Altas borgmästare på plats.
Försäljningen av Samsungs produkter har
ökat betydligt under 2013. De nya nordiska
värmepumparna kom dock för sent för att
vi skulle klara årets volymmål. Trots detta
lyckades vi nå marknadsandelmålet under
årets sista kvartal.
CONDAIR
Med Condair har TQ befäst sin ställning
som ledande leverantör av befuktnings-

Andrew Ku fra Samsung Electronics och
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Jens Frydenlund
efter underteckningen
av distributionsavtalet.

anläggningar i Norge. Befuktning är
fortfarande en liten nischmarknad i Norge,
men vi ser ett ökat intresse för lösningarna.
Intresset för adiabatisk kylning har ökat i
och med ett ökat fokus på energibesparingar och kommer att bli allt viktigare
under de kommande åren. Ett stort projekt
på Radiumhospitalets forskningsavdelning
blev kronan på verket under 2013. TQ
levererade 58 st MK 5 vilket är företagets
största enskilda order inom befuktning
någonsin. Sammanfattningsvis arbetar vi
långsiktigt med att öka acceptansen för
befuktning som en metod för att skapa ett
bättre inneklimat.
AIR SEP
2013 blev ett genombrottsår för Air Sep.
Systemet har visat sig vara en mycket bra
lösning som optimerar funktionen i
värme- och kylanläggningar och ger
betydliga energibesparingar. Responsen från
kunderna har varit utmärkt och allt fler har
fått upp ögonen för systemet. Vi upplever att
kundunderlaget ökar, både genom att
befintliga kunder återkommer och
investerar i nya system och genom att nya
kunder tillkommer. Vi anser att vi har lagt
en god grund för en fortsatt expansion
under 2014 och vi tror att de nya
värmepumpsmodeller som är på gång och
Air Sep-systemets växande popularitet
kommer att bidra till detta.
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MARKNAD /
GK RØR AS

GK Rør medverkar allt oftare i totaltekniska entreprenader
tillsammans med GK Norge. (Foto: Magnus Brattset Drabløs på GK)

/
INNLEDNINGMARKED
/
GK RØR AS
FRA KONSERNSJEFEN

GK Rør vinner
nya marknader.
Geir Bjørke, Verkställande direktör i GK Rør AS

2

013 var ett händelserikt år för
GK Rør, då nyetableringar gjordes i
Trøndelag och på Romerike.
Närmare 300 duktiga medarbetare
utgör i dag GK Rør, fördelade på Oslo,
Romerike, Hamar, Gjøvik, Lillehammer,
Otta, Vågå och Trondheim. Företaget
positionerar sig för att bli en kompetensdriven aktör inom marknadssegmenten
nya och befintliga byggnader - och på
en privatmarknad som blir allt viktigare.
Kunderna ställer ständigt allt högre krav på
leveranserna och GK Rør ska kunna ge dem
ett mervärde. De etableringar och åtgärder
vi genomfört förväntas leda till positiva
resultat 2014.
FÖR GK RØR BLEV 2013 något bättre än
2012. Bakom siffrorna ligger etableringar
i två distrikt som täcker in nya och viktiga
områden. Avdelningen i Trondheim
etablerades andra kvartalet 2013 och den
i Kjeller fjärde kvartalet 2013. Med de här
avdelningarna täcker nu företaget in
området från Oslo till Trondheim. Det
är speciellt glädjande att Trondheimsavdelningen redan efter några månader
har positionerat sig som en av de ledande
rörentreprenörerna i området. Dessa
etableringar samt företagets målinriktade
satsning på kompetens i alla led förväntas
öka lönsamheten väsentligt.
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GK RØR OSLO ÄR ORGANISERAT i ett eget
aktiebolag. De senaste åren har företaget
haft en allt för stor uppdragsvolym och
2013 vidtogs kraftfulla åtgärder för att
halvera volymen, kostnadseffektivisera
organisationen och höja kvaliteten i
processen från försäljning till produktion,
vilket lett till att förväntningarna på GK Rør
Oslo höjts inför 2014.
VERKSAMHETERNA HAR BRA MARKNADSPOSITIONER i sina distrikt och genom
samarbetet med GK Norge har de ingått
flera tekniska helhetsavtal gällande entreprenad och service.
HELHETEN ÄR MER ÄN SUMMAN AV
ENSKILDA FACKOMRÅDEN. Tack vare det
tvärfackliga samarbetet inom GK kan
vi erbjuda våra kunder optimerade och
energieffektiva lösningar med totaltekniska
entreprenader och serviceavtal. Från
projektutveckling till driftsättning utnyttjar
vi vår tvärfackliga kompetens, vilket
kommer kunden till godo. Det leder till
smarta lösningar som ger effektiv och snabb
installation och som under driftsfasen ger
betydande energivinster.
Vår tvärfacklighet gör att GK Rør kan möta
de krav marknaden ställer på goda tekniska
lösningar i nya och befintliga byggnader.
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KONCERNREDOVISNINGEN /
2013

BOLAGETS STRUKTUR

Å

GK KONSERN AS är en ledande leverantör av
tekniska anläggningar för kommersiella och offentliga fastigheter.
Koncernens verksamhet är organiserad efter länderna och de geografiska
regionerna, som i sin tur är indelade i affärsområdena Nybyggnation
och Befintliga fastigheter. Våra verksamhetsområden är ventilation,
byggautomation, fastighetskyla och rör.

50

Stein Løvdahl, Koncerndirektör Finans

19

Kontor i Norge

7

Kontor i Sverige

Kontor i Danmark

produktionsvärdet i 2012 Fördelning per:
Land

affärsområde
Danmark

Sverige

Rör/VVS
Kyla
Bygg.Autom.

Norge

Norge
Sverige
Danmark

2 230 mill. NOK
570 mill. SEK
230 mill. DKK

Fördelning, antal anställda:
Försäljning/projektutveckling
150
Projektledare 			
470
Servicetekniker			580
Montörer/rörläggare		 230
Lärlingar/assistenter		 100
Ledning/stab			190
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Ventilation

Ventilation
Byggautomation
Kyla
Rör/VVS

2 050 mill. NOK
200 mill. NOK
230 mill. NOK
440 mill. NOK

Ledning/ Försäljning/
projektutv.
Lärlingar stab
Montörer/rörläggare
Servicetekniker

Projektledare

G

K-koncernen är en ledande leverantör av tekniska
anläggningar för kommersiella och offentliga
fastigheter i Skandinavien. Koncernen har 50 kontor
i Norge, 19 kontor i Sverige och 7 kontor i Danmark.
Koncernens och den norska verksamhetens huvudkontor
ligger i Oslo, i den egna fastigheten Miljøhuset GK. Den
svenska verksamheten leds från Stockholm medan huvudkontoret i Danmark är lokaliserat i Odense. Koncernens
verksamhet är organiserad efter länderna och de geografiska
regionerna, som i sin tur är indelade i affärsområdena
Nybyggnation och Befintliga fastigheter. Våra verksamhetsområden är ventilation, byggautomation, fastighetskyla och rör.
SATSNINGSOMRÅDEN
Koncernens norska rörverksamhet etablerades 2011 genom
förvärv. Satsningen på rör har varit krävande och
koncernen har under de tre senaste åren lagt ner stora
resurser och mycket arbete på att omstrukturera den
förvärvade verksamheten och bygga upp en lönsam och
solid plattform för GKs vidare satsning på rörverksamhet.
Som ett led i den satsningen, och baserat på organisk
tillväxt, har en röravdelning bildats i Trondheim. Den nya
avdelningen har hittills varit mycket framgångsrik och
enligt prognosen kommer GKs norska rörverksamhet att
växa från 350 miljoner 2013 till 480 miljoner 2014.
Satsningen på rörverksamhet är en viktig del i koncernens
långsiktiga strategi: att utvecklas till en komplett teknisk
entreprenör som kan erbjuda totalentreprenader omfattande
samtliga teknikområden på nybyggnationsmarknaden.
I GKs satsning ingår att erbjuda nya energieffektiva anläggningar och att modernisera befintliga anläggningar på
alla våra marknader. Koncernen är ledande inom utveckling och implementering av energibesparande åtgärder i
fastigheter. Under 2013 vann koncernen flera stora kommunala energieffektiviseringskontrakt. Vår breda tekniska
kompetens ger oss ett stort konkurrensförsprång när den
här typen av projekt ska genomföras.

ORDERINGÅNG OCH PRODUKTION
2013 hade koncernen en extern orderingång på
3 290 miljoner NOK (3 167) och ett externt produktionsvärde på 3 132 miljoner NOK (2 910). Orderstocken var
vid årsskiftet 1 987 miljoner NOK (1841).
RESULTAT
Resultatet var tillfredsställande i stora delar av koncernen.
Resultatet före skatt blev 47,5 miljoner NOK, vilket är en
tydlig förbättring jämfört med 2012 (20,8 miljoner).
Rörverksamheten i Danmark och delar av den norska
rörverksamheten redovisade mycket otillfredsställande
resultat och åtgärder har vidtagits för att säkra lönsamheten. Gunnar Karlsen Sverige AB redovisade sitt bästa
resultat hittills och även GK Norge AS uppvisade tillfredsställande resultat. Koncernens samlade orderstock
skapar trygghet inför innevarande års resultat och det
första kvartalets resultat är mycket tillfredsställande.
LIKVIDITET
Likviditeten i koncernen är tillfredställande. I februari
2013 tecknades ett avtal med Danske Bank om en
gemensam Cash-Pool för koncernen på 80 miljoner
kronor. Samtidigt återbetalades och avslutades ett
likviditetslån på 55 miljoner från samma bank. Detta
har medfört att koncernens likvi-ditet utnyttjas bättre
mellan företagen och att kostnaderna för extern
finansiering har minskat betydligt.
ORGANISATION
I tillägg till etableringen av röravdelningen i Trondheim har
en entreprenadavdelning etablerats i Göteborg. Med den
nya avdelningen har verksamheten i Göteborg fördubblats.
Vidare har koncernen förvärvat en kylfirma i Ålesund, Ane
Rognve kjøl og energiteknikk AS. Kylfirman är idag en del
av GK Norge AS.
Alla siffror är i NOK och förra årets siffror står inom parentes.
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KONCERNREDOVISNINGEN /
2013

ORGANISATION
INNLEDNING
/
FRA KONSERNSJEFEN

GK / RESULTATRÄKNING
Familien Karlsen

2013

2012

3 103 212 763

2 900 543 868

1 810 063

9 026 735

Summa rörelseintäkter

3 105 022 826

2 909 570 603

Varukostnader

1 688 015 769

1 602 872 080

Lönekostnader

1 060 690 296

987 879 366

35 958 233

43 197 497

RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER
Försäljningsintäkter

100 %

Övriga rörelseintäkter

GK Konsern AS

100 %

100 %

100 %

100 %

Avskrivning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar

Theodor Qviller AS

GK Norge AS

Gunnar Karlsen Sverige AB

GK Danmark AS

Nedskrivning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader

100 %

100 %

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

GK Montasje AS

GK Rør ApS

GK Rør AS

Vagns VVS Comfort AS

7 807 220 		

622 000

263 161 294		

256 174 994

3 055 632 812

2 890 745 937

49 390 014

18 824 666

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Intäkter från andelar i dotterbolag 		
Intäkter från övriga placeringar		
Ränteintäkter från koncernföretag		
Övriga finansiella intäkter

GK Rør Oslo AS

Värdeförändringar avseende finansiella tillgångar
Resultat från intressebolag

6 551 315

5 051 228

9 395

1 664

-799 063

1 734 731

Återföring av nedskrivningar av finansiella tillgångar

		

1 950 000

Räntekostnader till koncernföretag		
Rentekostnad til foretak i samme konsern
Övriga finansiella kostnader

		
7 634 789

6 804 776

Finansnetto

-1 873 142

1 932 847

Resultat före skatt

47 516 872

20 757 513

Skatt på resultat

18 244 319

9 950 288

Resultat

29 272 553

10 807 225

Varav minoritetens andel
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GK / BALANSRÄKNING

GK / BALANSRÄKNING

GK / BALANSRÄKNING
31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Anläggningstillgångar			

Eget kapital			

Immateriella tillgångar			

Bundet eget kapital			

Uppskjutna skattefordringar

3 861 833		

3 236 622

Aktiekapital

68 000 000		

68 000 000

Goodwill

10 213 911		

27 696 659

Överkursfond

32 453 998		

32 453 998

Summa immateriella tillgångar

14 075 744		

30 933 281

Summa bundet eget kapital

100 453 998		

100 453 998

Fritt eget kapital

137 455 137		

113 163 609

Materiella tillgångar			
Byggnader, mark och annan fast egendom

Tjänade eget kapital

3 986 433		

4 212 822

Maskiner och transportmedel

39 998 281		

37 944 393

Summa tjänade eget kapital

137 455 137		

113 163 609

Förbättringsutgifter på annans fastighet

19 139 575		

19 707 567

Summa eget kapital

237 909 135		

213 617 607

Inventarier, verktyg och installationer

14 424 197		

14 395 158

Summa materiella tillgångar

77 548 486		

76 259 940

Finansiella anläggningstillgångar			

Skulder			

Investeringar i dotterbolag				

Pensionsförpliktelser

14 303 085		

11 559 364

Lån till koncernföretag			

Uppskjutna skatteskulder

44 446 063		

40 469 587

Summa avsättningar för förpliktelser

58 749 148		

52 028 951

Investeringar i intresseföretag

19 585 744

20 387 646

Lån till intresseföretag

14 141 438		

12 974 176

Aktier och andelar

590 873		

576 903

Övriga långfristiga skulder			

Obligationer och andra värdepapper

211 033		

669 282

Skulder till kreditinstitut

34 529 088		

34 608 007

126 153 318		

141 801 228

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

9 062 168		

66 065 587

		
9 062 168		

66 065 587

Omsättningstillgångar			
Varulager

42 075 934		

38 693 909

Fordringar			

Kortfristiga skulder			

Kundfordringar

669 752 235		

662 576 790

Övriga fordringar

106 131 140		

71 590 104

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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13 479 908		

41 399 978

234 956 985		

275 168 119

8 921 520		

5 986 430

Övriga skatter och avgifter

104 401 041		

99 558 369

Leverantörsskulder
Bolagsskatt

Placeringar			
Andelar i börsnoterade bolag

Skulder till kreditinstitut

29 842		

39 105

77 389 000		

142 784 353

Övriga kortfristiga skulder

354 051 564		

303 660 448

895 378 152		

915 684 261

Summa kortfristiga skulder

715 811 018		

725 773 344

1 021 531 469

1 057 485 489

Summa skulder och eget kapital

1 021 531 469

1 057 485 489
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