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Den nya 10-årsplanen:

0-5-10-15-30!

Man skulle kunna tro att den kryptiska
nummersviten i rubriken är en del av
ett IQ-test, ett quiz eller liknande, men
så är inte fallet. Siffrorna står istället
för en rad centrala nyckeltal och mål
för de kommande åren.
Jon Valen-Sendstad, Koncernchef

Vår nya långsiktiga plan tar sikte på 2022
GK har en framgångsrik tradition av att planera långsiktigt och
uppnå de mål vi sätter upp:
• År 2002 avslutade vi en långsiktig plan där målet var 		
att nå 1 miljard NOK i omsättning, vilket vi klarade!
• 2012 avslutade vi en plan om ökad lönsamhet och en
omsättning på 3 miljarder NOK – och vi klarade det!
• För de kommande åren fram till 2022 har vi en rad
målsättningar: 0-5-10-15-30! Och vi ska klara dem också!
Den kryptiska nummersviten ovan sammanfattar alltså målen för
perioden fram till 2022, och jag vill gärna dela med mig av detta,
både till våra samarbetspartners och medarbetare.
Måltal och procentsatser är visserligen bara förenklingar av komplexa modeller och säger tämligen lite om var vi kommer att stå
2022 eller hur vi ska komma dit, men de säger en hel del om våra
ambitioner. Det som måste till är en plan. Jag kommer tillbaka
till planerna lite senare; först vill jag förklara vad vi menar med
”0-5-10-15-30”.
0 leveransfel och 0 arbetsrelaterade skador med
frånvaro till följd hos anställda och inhyrd arbetskraft
Noll fel i produktionen är ett kvalitetsmål som omfattar hela
produktionskedjan, från dialogen med kunden och förståelse för
dennes behov till leveranser, avtal, dokumentation och fakturering.
Det ska vara 0 fel. Visst är detta en floskel, men det gör det icke
desto mindre viktigt, och inom GK bör vi arbeta in ett kvalitetstänkande där vi följer särskilda metoder som eliminerar fel i leveranserna och skapar god ekonomi för alla parter och inte minst stor
kundnöjdhet.
Noll arbetsrelaterade skador för anställda såväl som inhyrd personal och underleverantörer till GK är ett av våra högst prioriterade
mål. Detta handlar i grund och botten om den människosyn som
kännetecknar GK, nämligen omsorg för våra medarbetare. Dessutom innebär god HMS också god ekonomi och skapar i förlängningen hög kundtillfredsställelse. Det finns således många goda skäl
att få ner antalet skador på GK:s arbetsplatser och projekt till noll.
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5% vinst före skatt
Vårt krav på våra verksamhetsområden är att det samlade resultatet för alla avdelningar i en resultatenhet – till
exempel en region och/eller ett dotterbolag – ska uppvisa
en vinst på minst 5% före skatt.
Det här resultatet är ett minimum, och vad som krävs
för att GK ska kunna utvecklas enligt planerna för den
kommande 10-årsperioden. Både för att kunna investera
i framtidsinriktade tekniska lösningar, personalutveckling, nya system och koncept, och för att göra företagsförvärv.
10 miljarder NOK i omsättning 2022
Vi har som sagt satt upp mål förr och nått dem, och vi
kommer att göra det igen. 10 miljarder kan låta som en
astronomisk summa, men noggranna marknadsundersökningar för vår bransch och för de regioner där vi är
verksamma visar att vi med stor sannolikhet kommer
att nå målet på 10 miljarder NOK år 2022 – eller rentav
tidigare!
GK bidrar till att omdefiniera marknaden, både genom
att tänka stort och branschöverskridande, men också
genom att etablera koncept som totala tekniska lösningar, energiuppföljning, fjärrövervakning, kontrakt med
energigaranti mm. Visst ska vi vara en entreprenör
som säljer det marknaden efterfrågar, nämligen entreprenadarbeten och tjänster inom rör/VVS, ventilation,
byggautomation, kyla och energiteknik. De här leveransformerna kommer naturligtvis att vara viktiga även
i framtiden, men vi ska också ta ett totalansvar för alla
dessa verksamhetsområden, utan gränssnittsproblematik. Detta kommer våra kunder till gagn, då de slipper
oroa sig över risken för situationer där olika leverantörer
skyller på varandra och ingen tar ansvar.
15% av omsättningen ska komma från fasta
service- och ramavtal
Våra lösningar ska ge kunderna stora mervärden, oavsett
om det gäller specifika tjänster eller heltäckande serviceavtal med totalansvar för funktion och framgångsindikatorer. Det är endast genom avtal som kunden försäkrar
sig om att det specificerade arbetet och resultatet faktiskt
levereras, så det ligger i allas intresse att ingå långsiktiga
avtal kring drift och underhåll av tekniska anläggningar.
Vårt mål för 2022 är att minst 15% av omsättningen
kommer från service- och ramavtal, det vill säga 1,5
miljarder NOK.
Det här målet ska vi nå och vi har en bra utgångspunkt
med tanke på att ett hundratal miljoner NOK redan idag
kommer från service- och ramavtal.
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30 % av det totala kapitalet ska vara
eget kapital
Vi måste stå stadigt även när det stormar. Därför
måste GK ha en stark soliditet. Detta är viktigt och
ställer krav på anställda i alla led; vi måste tjäna
pengar, fylla på med eget kapital från rörelseresultatet och hålla en stram balans. På så sätt kan vi gå
till banker, aktieägare och kreditgivare bland leverantörerna med lugn i sinnet. Och våra kunder
ska tryggt kunna anlita GK oavsett projektets och
avtalets storlek. Därför har vi satt upp ett soliditetsmål på 30% eget kapital!

Vår strategi
är enkel men går
långt bortom
siffror och
procentsatser
Vår strategi är enkel. Först och främst handlar det
om att överträffa kundens förväntningar med en
kostnadsnivå som tillhör branschens lägsta. Det
är inte enkelt, men vi kräver av oss själva att alltid
infria kundens förväntningar, skapa värde och
alltid vända på varje krona för att klara detta.
När vi väl lyckas skapa det bästa värdeerbjudandet till konkurrenskraftiga priser så återstår
det bara en sak för oss: att göra det på de tekniska anläggningarna i sin helhet i kommersiella
fastigheter, åt både privata och offentliga aktörer
och både i installationsfasen och i form av löpande
drift och underhåll.
Den dag vi gör detta i hela Norge, Sverige och
Danmark och har en omsättning på 10 miljarder
NOK samt uppvisar en vinst före skatt på minst
5 procent – den dagen är vår strategi förverkligad
och våra mål uppfyllda.
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MARKED /
SVERIGE AB

MARKNAD /
GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

2012, året då de flesta bitarna föll på plats

”Det är oerhört glädjande att som
VD för Gunnar Karlsen Sverige AB
få summera ett i många avseenden
fantastiskt år, ett rekordår.”
Göran Krawe, Verkställande direktör i Gunnar Karlsen Sverige AB

J

ag har fått den stora glädjen att sammanfatta
bolagets siffror för 2012 som är de bästa siffrorna i bolaget historia. Med en omsättning på 536
(457) MSEK och ett resultat på 24 (-14) MSEK
så har vi lyckats öka både försäljning och lönsamhet. Samtliga regioner överträffar sina mål
avseende resultat och detta är effekten av ett
långsiktigt förbättringsarbete.
Under 2011 så påbörjades ett omfattande arbete med att
bygga en gemensam arbetsplattform där effektiva rutiner i
samverkan med engagerade medarbetare skulle minska vår
risk och ta tillvara våra möjligheter. På flera håll i landet så
ser vi stora effekter på just detta arbete. Som bekant tar ju
detta arbete aldrig slut, och just förmågan och viljan att hantera detta har samtliga medarbetare visat stora kunskaper
inom.
Vårt företag, som är ett tjänsteföretag, består av en massa
engagerade människor. Dessa människor har genomfört
denna förändring samtidigt som de tagit hand om och
utvecklat sina kunder. Det engagemang de uppvisat imponerar stort på mig och ger mig ännu större hopp inför våra
framtida utmaningar.
Viktiga processverktyg
Riskerna är ju som bekant störst inom vår installationsverksamhet och dessa risker har vi idag engagerade och kunniga
människor som hanterar. Vi har genomfört och genomför
just nu ett antal större projekt i hela landet som ställer stora
krav på tekniskt kunnande och projektledning. Till stor
hjälp har vi haft de processverktyg som tagits fram och som
underlättar den administrativa projektdelen.
Inom servicedelen är möjligheterna störst och även detta
har vi tagit tillvara och det framgår av den produkt- och
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tjänsteportfölj som vi idag tillhandahåller med i princip alla
tekniska områden en fastighet berörs av i egen regi. Vårt
fortsatta fokus blir alltjämt att utveckla dessa TTS avtal med
fokus på att förädla våra kunders fastighetsbestånd.
De åtgärder som genomförts internt har alla varit med
fokus på att sänka interna kostnader och att skapa en kultur
kring vårt gemensamma arbetssätt och detta arbete fortsätter även under 2013, byggandet av ett GK.
Mera partner än leverantör
Vad kan då våra kunder och medarbetare förvänta sig av oss
i 2013 och framåt? Jo, först och främst kan vi förvänta oss en
något besvärligare marknad och det ställer stora krav på vår
organisation att anpassningar av verksamheten sker i takt
med förändringarna.
Därefter ska vi fortsätta att utveckla samarbetet med våra
kunder och ta en större roll som leverantör genom att tillhandahålla marknadens bästa rådgivning i kombination
med ett utförande i världsklass.
Detta kommer att resultera i att vi i våra framtida kontrakt blir mera partner än leverantör. Det är min fasta övertygelse att vi i och med ett ömsesidigt förtroende kommer
att skapa de bästa lösningarna på deras problem och funderingar. Ju mer lönsamhet vi bidrar med åt våra kunder,
desto framgångsrikare blir vi. Vi kommer också fortsätta att
utveckla våra medarbetare och rekrytera erfarna och nytänkande människor.
Avslutningsvis vill jag tacka kunderna för det förtroende
de visat och alla medarbetare som bidragit till att flytta fram
våra positioner. Det var många som gjorde extraordinära insatser under 2012 och vi har alla förutsättningar att fortsätta
att vara framgångsrika.
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GK DANMARK
Skyskrapan på Værkmestergade i Aarhus
Hotell- och kontorsfastighet med 23 våningar,
byggs av KPC.GK är leverantör av ventilation,
klimatkontroll, VVS och sprinklersystem.

“2012 blev ännu ett besvärligt
år för GK. Men också ett år
då vi lade grunden för ett
livskraftigt GK Danmark 2013.”
Lone Møller Sørensen, Verkställande direktör i GK Danmark AS

I

april 2013 har ljuspunkter börjat visa sig
hos GK Danmark, med positiva siffror i
de flesta delar av verksamheten. I övrigt
måste man konstatera att 2012 blev ännu
ett besvärligt år för GK Danmark, med
röda tal, många utmaningar, vissa justeringar och gamla projekt som fortfarande
behövde städas upp.
Lone Møller Sørensen använde en stor del av
sin första tid som VD, det vill säga från mitten av augusti och framåt, till att resa runt och
besöka alla kontor för att skaffa sig en helhetsbild av verksamheten. Dessutom besökte hon
ett antal av GK:s kunder för att få deras syn på
GK Danmark. Efter samtal med styrelsen och
ledningsgruppen fastställdes ramarna för hur
utvecklingen inom GK Danmark skulle kunna
vändas, och en plan för att få till stånd en sund
verksamhet tog form. Planen består av tre viktiga
delar: målinriktad försäljning, riskminimering
och transparens.
Målinriktad försäljning
Marknaden präglas fortfarande av hård konkurrens, men den ökande teknikanvändningen i
fastigheter och ett ökat fokus på energirenovering skapar goda möjligheter för GK Danmark
i egenskap av teknikentreprenör och servicepartner.
Den kundanalys som genomfördes 2012 visar
att kunderna i hög utsträckning är nöjda med
GK Danmarks tjänster och att det finns ett stort
intresse för att anlita GK Danmark på nytt.
Kunderna är särskilt nöjda med GK Danmarks
rådgivning, höga kompetens och förmåga att
hitta rätt lösningar.
För att kunna utnyttja dessa möjligheter har
vi gjort insatser för att få till stånd en målinriktad försäljning – med fokus på kundrelationer
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och de marknadssegment där vi tror att GK
Danmark kan bidra med störst mervärde för
kunderna och samtidigt bedriva verksamheten
på ett livskraftigt sätt. Detta avspeglar sig även i
orderboken för 2013, som ser hyfsad ut.
Riskminimering och transparens
Internt har GK Danmarks fokus legat på att bygga
en stabil grund för att säkra kvalitet och leveranstider. Under 2012 genomförde vi en lång
rad åtgärder i hela verksamheten, från försäljning till produktion och leverans – med löpande
uppföljningar och kvalitetskontroller. På så sätt
kan vi med betydligt större säkerhet garantera
att projekten genomförs med hög kvalitet och
inom budget. Dessutom får vi större möjlighet
att kontrollera riskerna i projekten.
Den tredje åtgärden för att få till stånd ett
livskraftigt GK Danmark är ökad transparens.
Kunskapsutbytet angående projekt, kunder
och samarbetspartner har tagit fart. Detta ska
öka vår förmåga att leverera tjänster med hög
kvalitet inom de aktuella ekonomiska ramarna.
Alla bidrar till en sund verksamhet
Med en trimmad organisation på alla områden står GK Danmark 2012 rustat att skapa
ett företag med fokus på en sund verksamhet,
d.v.s. ett företag där lönsamheten går före volymen. Det är också mycket viktigt att vara medveten om att alla medarbetare har ett ansvar och
måste dra sitt strå till stacken för att vi ska gå
med vinst, och hjälpa varandra med detta.
Med detta som utgångspunkt är vi på GK
Danmark inställda på att leverera bra inomhusklimat- och energiprojekt, projekt som
tillgodoser kundernas behov och dessutom
genererar positiva siffror i GK Danmarks
resultaträkning.
GK KONCERNBROSCYR 2012-013
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MARKNAD /
GK NORGE AS

”Under året vann vi tre stora
projekt: Sykehuset Østfold,
Terminal 2 Gardermoen och
Hamar Stadion.”
Tore Moger, Verkställande direktör i GK Norge AS

H

os GK Norge präglades
2012 av stora satsningar
på förbättringsarbete. I
kölvattnet av det otillfredsställande resultatet
2011 satte företaget igång ett stort projekt med
målet att skapa en vinst på 5 procent.
Satsningen har lönat sig, men resultatet
har kommit senare än väntat på grund
av att åtgärderna tagit tid att genomföra.
– Vi presterar allt bättre och ska
fortsätta på den inslagna vägen, säger vd
Tore Moger. Mätningarna fortsätter, och
det gör även våra insatser.
– Vi fortsätter att fokusera på förbättringsarbete och fortsätter att tillämpa
många av metoderna som vi använt under förbättringsprojektet, säger Tore.
Bygger PR
I mitten av året flyttade GK Norge in
i det omtalade Miljøhuset GK i Ryen
utanför Oslo.
– Det har gett oss en otrolig uppmärksamhet, mycket större än vi hade
vågat drömma om, säger Tore. För ett
etablerat entreprenadföretag som GK
är detta både ovanligt och trevligt.
– När det gäller anställda, kompetensnivå och omsättning är skillnaden inte
så stor mellan 2012 och 2010. Men tack
vare Miljøhuset GK har vi blivit kända
som en viktig aktör på energisidan och
på området totaltekniska entreprenader, säger Tore Moger. Under hösten
fick vi ett par besök i veckan och GK
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har ombetts att delta i en rad projekt
sedan våra kunder sett lösningarna i
Miljøhuset GK.
– Det är svårt att säga exakt vad detta
innebär eller hur länge det kommer att
pågå, men jag känner att vi utmärkt
oss på ett sätt som verkligen passar oss
perfekt. Vi har byggt byggnaden, flyttat
in och kan visa att den förbrukar lika
lite energi i praktiken som på pappret,
understryker Tore. Han säger även
att byggnaden stått modell för många
tekniska lösningar det senaste året och
är ett bra exempel på GK:s breda tekniska kompetens.
Utdelning på energisidan
Enligt Tore blev 2012 året då både byggherrar och hyrestagare på allvar började efterfråga och kräva mer energieffektiva bygglösningar. GK upplevde
en ökad efterfrågan på projekt som
kräver en bredare kompetens och som
ger en lägre energiförbrukning, men
som också ställde krav på ett bättre helhetsgrepp inom servicesidan.
– På servicesidan har vi god tillväxt
och bra resultat. Försäljningen gentemot rikstäckande kunder ökade kraftigt, säger Tore, och nämner avtal med
tre av fyra bensinstationskedjor som
exempel. GK Norge har byggt upp en
central avdelning som jobbar med rikstäckande kunder, och där ser man tillväxt på alla fronter.
– Mycket tyder på att vi är en aktör att
räkna med för kunder som efterfrågar
renoverings- och servicetjänster. Det

är där vi har störst ambitioner på sikt,
betonar Tore. Inte minst när det gäller
totaltekniska servicelösningar (TTS).
Milstolpsprojekt
Verksamhetsområdena kyla och byggautomation gick bättre än genomsnittet
i fjol, medan marknaden för nybyggnationer uppvisade ett nollresultat. Tore
Moger menar att det kunde förväntas
efter den starka prispress som rått de
tre föregående åren. Inom loppet av året
vann företaget tre stora projekt: Sykehuset Østfold, Terminal 2 Gardermoen
och Hamar Stadion. Tillsammans med
en orderreserv som är större än någonsin ska de här projekten utgöra grunden
för en god produktion och lönsamhet
under 2013 och de påföljande åren.
– Det blev ett år av milstolpar med
tanke på att vart och ett av de här
projekten är det största i sitt slag som
vi genomfört. Tidigare har vi haft
målsättningen att vinna och klara av
att genomföra denna typ av projekt,
och nu har vi gjort det, avslutar Tore
Moger.

GK KONCERNBROSCYR 2012-013
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INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER AS

”Under 2013 har företaget
vunnit flera större projekt,
samtidigt som försäljningen
av enskilda installationer
har ökat.”
Jens Frydenlund, Verkställande direktör i Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS

2

012 blev året då Ingeniørfirmaet
Theodor Qviller AS skördade frukterna efter två år av stora förändringar, både organisations- och
affärsprocessmässiga. Den vinst
man gjorde är ett resultat av att
man lyckats lyfta omsättningen
med 60 % från nivån som rådde den 1 januari
2011, utan att fördenskull förändra kostnadsbasen.
Omsättningsökningen är en följd av ett riktat
säljarbete och en sanering av produktprogrammet, vilket gjort utbudet mer attraktivt. Under
2013 har denna utveckling bekräftats i form
av god lönsamhet under företagets första två
månader, som normalt sett är lågsäsong. Företaget har sju medarbetare, som alla bidragit till
denna positiva utveckling.

marknaden. Detta gör att företagets marknadspotential ökar avsevärt, men det krävs att man
bygger ut ett nytt återförsäljarnät.

Företaget har tre verksamhetsområden:
TQ har etablerat sig som Samsungs distributör
i Norge och under 2012 lades grunden för det
skriftliga distributionsavtal som tecknades i
april i år. Avtalet ger TQ formell status som
distributör åt den koreanska storkoncernen.
Detta är ett viktigt genombrott för den fortsatta
satsningen på Samsung-produkter. Hittills har
företaget företrädesvis riktat sig till den professionella kylmarknaden, där TQ har sin kundbas.
Ett viktigt projekt 2012 var installationen av
en större DVM-anläggning i den nya terminalen på Oslos flygplats Gardermoen. Samtidigt
hjälpte företaget till med utvecklingsarbetet och
testerna av en ny luft/luft-värmepump för nordiska förhållanden som Samsung nu lanserat
och som företrädesvis riktar sig till konsument-

Air Sep går i bräschen för en ny teknik som
avluftar och optimerar driften av vattenburna
värmesystem. Produkten är väletablerad på
kontinenten men relativt ny i Norge. TQ har
genomfört flera försäljningar och har under
2012 jobbat målinriktat för merförsäljning.
Företaget har lyckats väl med detta och under
2013 har man även vunnit flera större projekt,
samtidigt som de enskilda installationerna ökat.
Detta visar att man gjort rätt som satsat på direktförsäljning riktad mot enskilda rörläggare
istället för att gå genom de stora grossisterna,
som annars är så vanligt i branschen.
Med Air Sep som etablerad produkt kommer
TQ att jobba mer med andra produkter som riktar sig till segmentet rörläggare.
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Med Condair (tidigare Walter Meier) representerar TQ den internationella marknadsledaren
inom befuktning. Bristen på större projekt har
gjort att man inte kunnat följa upp det goda resultatet från 2011 inom detta verksamhetsområde. Den löpande försäljningen av mindre anläggningar och förbrukningsmaterial har dock
bidragit positivt till resultatet.
TQ jobbar nu även mer målriktat mot kunder
och konsulter för att öka acceptansen för befuktning i byggnader. Under 2013 sker en betydande utveckling, med flera större och spännande projekt. Befuktning är det enda område
där TQ erbjuder både installation och service.

GK KONCERNBROSCYR 2012-013
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MARKED /
GK RØR AS

”Under 2012 har vi tagit fram
ett särskilt servicekoncept
för rör/VVS, som är ett
marknadssegment där vi
räknar med en stabil tillväxt.”
Geir Bjørke, Verkställande direktör i GK Rør AS

GK

R Ø R- f ö r e t a g e n
sysselsätter närmare 300 anställda och har
verksamhet i Oslo,
Hamar,
Gjøvik,
Lillehammer, Otta,
Vågå och Trondheim. Resultatet under 2012
påverkades av slutförandet av flera stora kontrakt i GK RØR Oslo AS och omstruktureringen
av GK RØR AS.
Verksamheten i GK RØR Oslo AS har varit
präglad av en mycket hög volym inom entreprenad, och genomförandet av dessa kontrakt har
inneburit stora utmaningar. Företaget har tvingats att anpassa kapaciteten och har tidvis haft en
stor andel inhyrd arbetskraft, vilket har haft en
negativ påverkan på projektens lönsamhet.
Etablerat i Trondheim
De korrigerande åtgärder som har vidtagits
förväntas ge resultat inom kort. Företaget har
förstärkt organisationen med ny kompetens,
samtidigt som åtgärder för att minska och anpassa volymen till företagets kapacitet har vidtagits.
Under 2012 begränsade GK RØR AS verksamheten geografiskt till städerna runt Mjøsa,
Hamar, Gjøvik och Lillehammer och Gudbrandsdalen. I samband med detta avvecklades
avdelningarna på andra orter under 2012 och
första kvartalet 2013. I maj 2013 etablerade
GK RØR AS en affärsenhet i Trondheim som
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är organiserad som ett eget distrikt: Trøndelag.
Affärsenhetens mål är att etablera sig som en
pålitlig och stabil rörentreprenör inom nybyggnation, service och drift.
Marknad
Under 2012 tecknade företagen i samarbete
med GK Norge flera större totaltekniska entreprenadkontrakt. Efterfrågan på totaltekniska
entreprenader (TTE) ökar och med sin höga
kompetens och kapacitet är företagen väl rustade för den här typen av leveranser. Under 2012
har även ett särskilt servicekoncept tagits fram
för rörverksamheten. Tillväxten inom detta
marknadssegment förväntas bli stabil. I samarbete med GK Norges övriga teknikområden erbjuds även TotalTeknisk Service (TTS).
Satsning på sprinklersystem
Under 2012 utökade GK RØR AS den egna
kompetensen inom sprinklersystem. Företaget
har godkännande enligt FG-910. Marknaden
för sprinkler-styrning, service och entreprenader ökar och företagets mål är att vara en
ledande leverantör på detta område. I takt med
ökande komplexitet och strängare krav på energieffektiva leveranser, satsar företagen på att
förstärka den egna kompetensen inom projektutveckling och projektering. Detta är viktigt för
att kunna genomföra leveranser som uppfyller
myndighetsbestämmelserna och kvalitetskraven,
både vid nybyggnationer och renoveringsprojekt.

GK KONCERNBROSCYR 2012-013
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KONCERNREDOVISNINGEN /
2012

BOLAGETS STRUKTUR

GK KONSERN AS erbjuder utrustning och tjänster för tekniska
installationer i kommersiella och offentliga byggnader.
Koncernens verksamhet är indelad efter land och geografiska
regioner, som i sin tur är indelade i affärsområdena
ventilation, kyla, byggautomation, rör/VVS och energi i nya
och befintliga byggnader.

ä

Stein Løvdahl, Koncerndirektör Finans

K

49
16
7

oncernen erbjuder utrustning och tjänster
för tekniska installationer i kommersiella och
offentliga byggnader. Bolaget är en ledande
leverantör i Skandinavien med 49 kontor
i Norge, 16 kontor i Sverige och 7 kontor i
Danmark.
Koncernens och den norska verksamhetens
huvudkontor ligger i Ryen i Oslo-området. Den svenska
verksamheten leds från Stockholm, medan det danska
huvudkontoret ligger i Odense.
Koncernens verksamhet är indelad efter land och geografiska regioner, som i sin tur är indelade i affärsområdena
ventilation, kyla, byggautomation, rör/VVS och energi i nya
och befintliga byggnader.

Kontor i Norge

Kontor i Sverige

Kontor i Danmark

produktionsvärdet i 2012 Fördelning per:
Land

affärsområde
Danmark

Sverige
Norge

Norge		
Sverige
Danmark
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2200 NOK
550 SEK
240 DKK

KONCERNREDOVISNINGEN / 2012

Rör/VVS
Kyla
Bygg.Autom.
Ventilation

Ventilation		
Byggautomation
Kyla		
Rör/VVS			

2050 NOK
200 NOK
230 NOK
440 NOK

Satsningsområden
Koncernens norska rör/VVS-verksamhet etablerades 2011
genom köpet av Jørstad Drift AS och Jørstad KTL AS. Under
2012 har stora resurser använts för att nullstille och utveckla
de förvärvade verksamheterna och utvecklingen ser positiv
ut. Bildandet av GK Rør AS i Norge är det första steget i en
strategisk satsning på rör/VVS-verksamhet i koncernen.
Att kontinuerligt utveckla nya koncept inom de två affärsområdena är något som bolaget prioriterar, i synnerhet
nya teknikintensiva tjänster som kräver en högre grad av
kompetens.
På samtliga marknader satsar GK på att leverera energieffektiva nya anläggningar samt på att modernisera och effektivisera befintliga installationer. GK är ledande inom energimärkning av byggnader och energibesparande åtgärder.
Entreprenadmarknaden visar en ökande trend för kommersiella fastigheter och marknaden för renovering och
service är att betrakta som god. GK-koncernen ökade sin
marknadsandel under 2012. Den svenska marknaden har
haft en positiv utveckling under 2012 och fortsätter att växa,
medan marknadsläget i Danmark fortfarande är besvärligt,
även om vissa tecken på förbättring finns i sikte.

Orderingång och produktion
Koncernen hade en extern orderingång under 2012 på
3 167 miljoner (2 796) och produktionsvärdet uppgick till
2 910 miljoner (2 659). Produktionsreserven uppgick vid
årsskiftet till 1 841 miljoner (1 632).
Resultatet
Resultatet för 2012 var inte tillfredsställande och präglas av
ett fortsatt svagt resultat i Danmark. En ny VD anställdes
hösten 2012 och förväntas föra GK Danmark till ett nollresultat 2013. GK Rør i Norge visade också ett svagt resultat. De
organisatoriska förändringar som genomförts, tillsammans
med slutförandet av tidigare projekt, förväntas ge ett något
positivt resultat 2013. Gunnar Karlsen Sverige levererade ett
mycket bra resultat 2012 och den goda utvecklingen fortsätter in i 2013. GK Norge levererade ett tillfredsställande
resultat och byggde upp en mycket bra produktionsreserv,
bl.a. tack vare entreprenaderna nye Sykehuset Østfold,
utbyggnaden av Terminal 2 Gardermoen, Hamar stadion
och Rosenlund Kvartalet. Internredovisningen för första
kvartalet visade ett positivt resultat för koncernen.
Likviditet
Likviditeten i koncernen är tillfredsställande. De likvida
medlen uppgick den 31 december 2012 till 143 miljoner
(126). Koncernen tecknade 2013 ett CashPool-avtal med
Danske Bank, för bästa möjliga utnyttjande av likviditeten
över företags- och landsgränserna. Likviditeten under första
kvartalet 2013 har varit god.
Alla siffror är i miljoner NOK och förra årets siffror står inom
parentes.
Bolagets struktur
Under 2012 och första kvartalet 2013 har följande förändringar
skett i bolagets struktur:
Elmoko AS har avyttrats.
GK Køl ApS har blivit en del av GK Danmark AS
GK KONCERNBROSCYR 2012-013
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ORGANISATION

KONCERNREDOVISNINGEN /
2012

GK / RESULTATRÄKNING

Familien Karlsen

2012

2011

2 900 543 868

2 656 417 538

9 026 735

2 362 996

Summa rörelseintäkter

2 909 570 603

2 658 780 534

Varukostnader

1 602 872 080

1 495 376 204

Lönekostnader

987 879 366

953 428 362

43 197 497

38 221 943

100%

RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER
GK Konsern AS

Försäljningsintäkter
Övriga rörelseintäkter

100%

100%

100%

100%

Theodor Qviller AS

GK Norge AS

Gunnar Karlsen Sverige AB

GK Danmark AS

100%

100%

Avskrivning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Nedskrivning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar

GK Montasje AS

GK Rør ApS

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

GK Rør AS

622 000 		
256 174 994		

246 870 943

2 890 745 937

2 733 897 452

18 824 666

- 75 116 918

Vagn´s VVS Comfort AS
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			

GK Rør Oslo AS

Övriga finansiella intäkter

5 051 228

4 539 384

1 664

38

Resultat från intressebolag

1 734 731

- 2 553 936

Återföring av nedskrivningar av finansiella tillgångar

1 950 000 		

Övriga finansiella kostnader

6 804 776

5 056 869

Finansnetto

1 932 847

- 3 071 383

20 757 513

- 78 188 301

9 950 288

- 10 934 604

10 807 225

- 67 253 697

Värdeförändringar avseende finansiella tillgångar

Resultat före skatt

Skatt på resultat

Resultat

Varav minoritetens andel
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- 2 325 743
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GK / BALANSRÄKNING

GK / BALANSRÄKNING

GK / Balansräkning
31.12.2012

31.12.2011

31.12.2012

TILLGÅNGAR	

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Anläggningstillgångar			

Eget kapital			

Immateriella tillgångar			

Bundet eget kapital			

Uppskjutna skattefordringar

3 236 622		

2 474 850

Goodwill

27 696 659		

Summa immateriella tillgångar

30 933 281		

Aktiekapital

68 000 000		

68 000 000

43 179 389

Överkursfond

32 453 998		

32 453 998

45 654 239

Summa bundet eget kapital

100 453 998		

100 453 998

Fritt eget kapital

113 163 609		

109 927 774

Materiella tillgångar			
Byggnader, mark och annan fast egendom

31.12.2011

Tjänade eget kapital

4 212 822		

4 439 211

Maskiner och transportmedel

37 944 393		

38 496 840

Summa tjänade eget kapital

113 163 609		

109 927 774

Förbättringsutgifter på annans fastighet

19 707 567		

11 586 166

Summa eget kapital

213 617 607		

210 381 772

Inventarier, verktyg och installationer

14 395 158		

16 684 333

Summa materiella tillgångar

76 259 940		

71 206 550

Finansiella anläggningstillgångar			
Depositioner

Skulder			

407 037		

472 984

Andelar i intresseföretag

20 387 646		

Fordringar på intresseföretag

Pensionsförpliktelser

11 559 364		

8 841 191

4 966 191

Uppskjutna skatteskulder

40 469 587		

34 959 941

12 974 176		

3 542 368

Summa avsättningar för förpliktelser

52 028 951		

43 801 132

Aktier och andelar

576 903		

640 254

Obligationer och andra värdepapper

262 245		

26 239

34 608 007		

9 648 036

141 801 228		

126 508 825

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Övriga långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut

66 065 587		

78 971 499

Summa långfristiga skulder

66 065 587		

78 971 499

Omsättningstillgångar			
Varulager

38 693 909		

43 229 826
Kortfristiga skulder			

Fordringar			
Kundfordringar
Övriga fordringar

662 576 790		

632 326 369

71 590 104		

47 666 108

41 399 978		

30 230 789

275 168 119		

236 664 551

5 986 430		

21 241 730

Övriga skatter och avgifter

99 558 369		

91 197 382

Leverantörsskulder
Bolagsskatt

Placeringar			
Andelar i börsnoterade bolag

Skulder till kreditinstitut

39 105		

37 503

Kassa och bank

142 784 353		

125 961 644

Övriga kortfristiga skulder

303 660 448		

263 241 420

Summa omsättningstillgångar

915 684 261		

849 221 450

Summa kortfristiga skulder

725 773 344		

642 575 872

1 057 485 489		

975 730 275

Summa skulder och eget kapital

1 057 485 489		

975 730 275

Summa tillgångar
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