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KONCERNDIREKTØRENS FORORD

Vi baner vej for rentabel
og bæredygtig vækst
I 2021 fortsatte vi med at opbygge fremtidens GK: Vi tog vigtige skridt i forhold til vores strategiske
hovedsatsninger. Vi har for alvor sat GK på landkortet i den grønne omstilling i byggebranchen. Vi leverede
overskud. Og vores medarbejdere i Norge, Sverige og Danmark har på bedste vis hjulpet kunderne gennem
endnu et coronaår. Jeg letter på hatten for indsatsen!
For to år siden lagde vi en ny strategi for perioden frem til 2025.
Vi kalder den G-Kraft, og her er tre områder centrale: rentabilitet,
digitalisering og bæredygtighed. Også i 2021 har vi arbejdet fokuseret på disse tre områder.
På den økonomiske front har vi leveret overskud for andet år i
træk efter flere år med negativ bundlinje. Alligevel er rentabiliteten
ikke der, hvor den bør være i alle dele af koncernen – i høj grad
på grund af udgifter til omstrukturering. Vores servicevirksomhed
er særdeles solid og fortsætter den gode udvikling. Vi har også
arbejdet godt og målrettet for at styrke rentabiliteten inden for
entreprise.
Vi har øget ordrereserven hen over året. Samtidig har vi arbejdet
målrettet med risikostyring i projektporteføljen. Vi skal vokse, men
vi vil fortsat sætte rentabilitet højere end kraftig vækst.
Digitalisering er et andet hovedområde. Nøglen til mere intelligent
og bæredygtig drift af bygninger ligger i digitalisering og systematisk analyse af driftsdata.

Her er satsningen på GK Cloud central, og vi har i løbet af 2021
udbygget vores partnerskab med Piscada, der har udviklet GK
Cloud sammen med os. Sammen skal vi også videreudvikle og
kommercialisere vores unikke løsning til behovsstyret og prædiktiv
vedligeholdelse af bygninger på en cloudbaseret teknologiplatform.
Det tredje hovedtema er bæredygtighed. Her skal vi være absolut
førende i vores branche. Byggebranchen står for enorme udledninger af drivhusgasser, og alt for mange bygninger sløser med
energien. Samfundet og kunderne kan se, at det skal ændres, og
vi må hjælpe dem med at få det til at ske.
Vi har selv sat klare og ambitiøse mål: Vi skal halvere vores udledninger inden 2030, og halvdelen af vores portefølje skal være
klimaneutral i 2035.

den rekordstore kontrakt inden for bygningsautomation til det
nye regeringskvarter i Oslo.
Regeringskvarteret er nybyggeri med det ypperste inden for digital
styring. Men det er mindst lige så vigtigt at energieffektivisere den
eksisterende bygningsmasse. Langt de fleste bygninger, vi skal bruge
i de kommende årtier, står her allerede.
Vi sætter os ambitiøse mål for GK og for vores samfundsbidrag.
Bliver det enkelt at nå disse mål? Nej. Ved vi, hvordan vi skal lykkes?
Nej. Men sådan er det tit med de vigtigste ting: Det er kompetencer,
kreativitet og kraftanstrengelserne undervejs, der gør, at vi når
målet.

På kundefronten skete der i 2021 mange spændende ting, der
illustrerer ovennævnte punkter. Jeg vil pege på store og teknologisk
avancerede projekter inden for sygehussektoren, hvor der stilles
ekstra høje krav til blandt andet luftkvalitet. Jeg vil også nævne
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For at opnå det skal vi tiltrække og fastholde de bedste fagfolk. Vi
skal simpelthen være den mest attraktive arbejdsgiver for dygtige
kræfter, der vil bruge hele den teknologiske værktøjskasse, fra
big data til skruenøgler, til at gøre byggebranchen og samfundet
mere bæredygtigt.
Vi orienterer os i flere retninger for at være en attraktiv arbejdsplads. Det er selvfølgelig nødvendigt at tilbyde spændende
udviklingsmuligheder, men vi må heller ikke glemme det grundlæggende arbejdsmiljø og vores egen og kollegernes sikkerhed. Her er
vi kompromisløse. Enten arbejder du sikkert, eller også arbejder
du ikke.
Vi arbejder også bevidst for øget mangfoldighed. Kønsbalancen i
byggebranchen er alt for skæv i hele Skandinavien. Derfor har vi sat
os klare mål for at øge kvindeandelen på alle niveauer i koncernen.
Vi skal være en moderne vidensvirksomhed, der tiltrækker de
bedste, uafhængigt af køn.
I årene fremover skal vi håndtere stadigt mere avancerede projekter
for kunder, der kræver målbare resultater. Det ansporer os og
bidrager til vores egen kompetenceudvikling! Derfor glæder jeg
mig til at arbejde sammen med resten af team GK i 2022 og videre
fremover!

KIM ROBERT LISØ
KONCERNCHEF
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NØGLETAL OG RESULTATER

Økonomiske nøgletal
DRIFTSINDTÆGTER

EBITDA

RESULTAT FØR SKAT

ORDRERESERVE

5 788 MNOK

94 MNOK

46 MNOK

2 849 MNOK

6 051 MNOK (2020)

157 MNOK (2020)

88 MNOK (2020)

2 536 MNOK (2020)

DRIFTSINDTÆGTER
PR. LAND

DRIFTSINDTÆGTER
PR. FAGOMRÅDE

Norge

3 740 MNOK

Sverige

1 471 MNOK

El-virksomhed

521 MNOK

553 MNOK

Ejendomsdrift

11 MNOK

Totalteknisk virksomhed

42 MNOK

Danmark

VVS-virksomhed

Ventilation, køling og
bygningaautomation

1 227 MNOK

3 963 MNOK
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Andre nøgletal
ANTAL ANSATTE

H1-VÆRDI

KVINDEANDEL

TURNOVER

2 904

8,17

10 %

14,0 %

3 010 (2020)

7,98 (2020)

9,9 % (2020)

11,4 % (2020)

EGEN DRIVHUSGASUDLEDNING

UDLEDNINGSINTENSITET

ENERGIINTENSITET

VEDVARENDE ENERGI
TIL OPVARMNING

7 123 CO₂e

1,23 kg CO₂/TNOK

131 kWt/m²

98,7 %

8 538 CO2e (2020)

1,41 kg CO2/TNOK (2020)

130 kWt/m² (2020)

98,7 % (2020)
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VIGTIGE BEGIVENHEDER

Udvalgte højdepunkter i 2021
Januar

Februar

Marts

Maj

Juni

August

GK lancerer ny grafisk profil. Med klare

GK vinder opgaver fra NCC om at udvikle

GK underskriver kontrakt med Statsbygg

GK vinder samarbejdskontrakt med

GK i Sverige indgår en rammeaftale med

Ud af næsten 700 ansøgere var der syv

bæredygtighedsambitioner har koncernen

ventilationsløsningerne til Teknostallen

om at levere bygningsautomation til det

Veidekke om at levere ventilation og

Sundsvall kommune om ventilations-

studerende, der kom igennem nåleøjet og

fornyet sit visuelle udtryk. Nyt logo og

i Trondheim. Bygningen bliver et af

nye regeringskvarter i Oslo. Regeringen

bygningsautomation til et nybyggeri

arbejde – som både entreprise og

fik sommerjob hos GK. De studerende

komplet opdatering af den grafiske profil

Trondheims største kontorbyggerier og

har lagt vægt på, at det nye regerings-

ved Nye Førde Sykehus. Kontrakten på

service. I aftalen indgår også arbejde for

kom blandt andet fra NTNU, HVL og

skal bidrage til at positionere virksomheden

skal certificeres som BREEAM Excellent.

kvarter skal bestå af fremtidsorienterede

44 MNOK er den største kontrakt for GK i

de kommunale selskaber Sundsvall Energi,

OsloMet og har arbejdet inden for fagene

som et klimaforbillede og en drivkraft for,

Bygningen bliver også den første i

miljøbygninger ved brug af moderne

Sogn og Fjordane nogensinde.

Mitt Sverige Vatten samt Mitthem.

ventilation, indeklima, energi og miljø,

at byggebranchen skal tage sin del af

Trondheim, der certificeres med Platinum-

teknologi, og bygningerne skal miljø-

automation og it. Flere fik tilbud om

ansvaret for den grønne omstilling.

karakter i sundheds- og sikkerheds-

certificeres på niveauet BREEAM Excellent.

deltidsstillinger i GK efter endt sommerjob.

standarden WELL.

Tværfaglige kompetencer har været et
vigtigt tildelingskriterium for Statsbygg,

GK i Norge skal levere komplette

GK har etableret et centralt kompetence-

og dette er en af de største kontrakter af

elektrotekniske installationer til det nye

center (PMO) for at opnå en bedre og

denne type, der er indgået i Norge.

Tøjenbadet, der bliver Oslos største

mere ensartet projektgennemførelse af

badeanlæg. Anlægget vil bestå af et

store, tekniske totalentrepriser i både

GK og koncernchef Kim Robert Lisø

indendørsanlæg, et udendørsanlæg og en

Norge og Danmark.

underskriver aftale om at blive en del af

komplet multihal. Kultur- og idrettsbygg

Skift – erhvervslivets klimaledere. Skift

Oslo KF er bygherre.

er et erhvervsdrevet klimainitiativ, der har
som mål at være en drivkraft for, at Norge
når sine klimamål inden 2030.
GK overtager Dantherms danske
servicevirksomhed. Med den strategiske
samarbejdsaftale med Dantherm indleder
GK en ambitiøs vækststrategi på det danske
servicemarked.
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September

Oktober

November

December

Veterinærbygningen på Campus Ås bliver

Klimabaserede energikrav til bygninger er et vigtigt tiltag for at reducere bygningers klimaaftryk og frigøre

Alexis Låftman Kahlmann (54) er ansat som adm.

GK skal levere luftbehandlingsanlæg til nyt

officielt åbnet den 1. september af Dronning Sonja.

energi til elektrificering af samfundet. I forbindelse med, at de nye krav i TEK 17 har været til høring, har

direktør for GK i Sverige og får det samlede ansvar

sygehus i Drammen. Helse Sør-Øst RHF vælger

Veterinærbygningen rummer Veterinærinstituttets

GK udtalt, at kravene bør gå længere, være mere omfattende og gælde flere typer bygninger for at skabe

for GK’s svenske virksomhed. Låftman Kahlmann

GK til levering og installation af luftbehandlingsanlæg

nye hovedkontor og NMBU Veterinærhøgskolen, og

en reel, grøn omlægning inden for byggebranchen. GK er en drivkraft for, at tekniske installationer skal

kommer fra en stilling som konstitueret direktør for

til behandlingsbygningen, servicebygningen og en

den er en af Europas mest avancerede bygninger

inkluderes i minimumsniveauet for bygningers energieffektivitet.

Strategy & PMO i Sodexo Healthcare, Seniors and

del af glasgaden, der binder bygningerne sammen.

Education og tiltræder den 4. januar 2022.

Dette udgør ca. 50.000 m². Kontrakten har en værdi

inden for veterinær medicin, forskning og diagnostik.
Faciliteterne består af otte sammenhængende

GK bliver partner i forskningsprojektet Grønn VVS med et mål om at halvere CO2-udledningerne fra

bygninger med omkring 2.400 rum fordelt på

VVS-installationer i bygninger. Som følge af begrænset viden om miljøpåvirkningen fra VVS-installationer

over 63.000 kvadratmeter. GK har leveret rør og

efterspørger byggebranchen kompetencer og procedurer for at identificere og projektere miljøvenlige

af koncernbestyrelsen i GK Gruppen. Magnus er

GK underskriver kontrakt på 130 MNOK til projek-

ventilation til bygningen, som blandt andet omfatter

løsninger. Den overordnede idé i Grønn VVS er at etablere en ny tjeneste til projektering og realisering

koncerndirektør i Aker Solutions med ansvar for

tering og installation af ventilationsanlæg på det

81 komplette ventilationsaggregater.

af VVS-installationer med lavest mulig miljøpåvirkning fra såvel bundne som driftsmæssige udledninger.

nybyggeri til olie- og gasindustrien globalt samt for

nye sygehus Nordmøre og Romsdal (SNR). GK

værfter og anlæg. Han medbringer betydelig erfaring

bliver totalentreprenør for projektering og instal-

og kompetencer fra projektbaseret virksomhed.

lation af ventilationsanlæg til den somatiske del af

på 166 MNOK plus optioner.
Sturla Magnus (50) udpeges som nyt medlem

GK underskriver Skifts erhvervsopråb om

GK rangeres som nummer ét i tildelte rammeaftaler for bygningsautomation på Oslo Universitets-

øget CO2-afgift. Opførelse og ikke mindst drift af

sykehus (OUS) inden for service, renovering og nye projekter. Aftalen omfatter 1 million kvadratmeter

bygninger har et betydeligt klimaaftryk, og GK mener,

fordelt på Ullevål Sykehus, Rikshospitalet, Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE), Radiumhospitalet, Gaustad

GK i Danmark vinder i samarbejde med Raundahl &

flere specialrum, der stiller meget strenge krav til

at en øget CO2-afgift er et rigtigt og effektivt middel,

Sykehus og Aker Sykehus. Aftalen skal dække OUS’ behov for udstyr og tjenester til automatisering i

Moesby A/S VVS-entreprisen knyttet til opførelsen

ventilation som fx operationsstuer, laboratorier,

der vil bidrage til, at det miljørigtige bliver rentabelt.

forbindelse med projekter, drift og vedligeholdelsesopgaver. Den anslåede værdi af aftalen er op til 276

af 241 boliger i projektet ”TriumphByen”. I alt skal

sygehusapotek, sterilcentral, luftvejsisolation og

MNOK.

der opføres 202 lejligheder og 39 rækkehuse i 2022

sanitetsenhed mv.

De fem danske kommuner Silkeborg, Herning,

akutsygehuset på Hjelset. Akutsygehuset indeholder

og 2023. Boligerne skal Guld-certificeres i henhold

Ikast/Brande, Fredericia og Svendborg indgår en

GK indgår kontrakt med Consto om levering af rør og ventilation til Nytorvet Boligpark i Gjøvik centrum.

4-årig serviceaftale med GK i Danmark om drift og

Projektet består af lejligheder (10.000 m²), erhverv (600 m²) og parkering (5.500 m²). Kontrakten på 32

vedligeholdelse af kommunernes ventilationsanlæg

MNOK omfatter bygningsautomation, varme, sanitet, sprinkleranlæg og luftbehandling.

til den førende danske certificeringsordning DGNB.

med fokus på energieffektivisering og optimal drift.
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En af Skandinaviens førende
tekniske entreprenør og
servicepartner
Vi leverer tekniske installationer og rådgivning, som bidrager til væsentlige
energi- og miljøgevinster i kombination med optimal komfort for
bygningens brugere i hele bygningens livscyklus.
Vores løsninger er baseret på førende teknologi, indgående produktviden
og flere årtiers driftserfaring. Vores strategi er at være tæt på kunden.
Vi er lokale, men samtidig nyder vi godt af at have høj teknisk
kompetence og et effektivt, centralt support-setup.

Etableret i 1964

Vi er 2 904 medarbejdere
fordelt på 94 kontorer
i Skandinavien

54
32
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Vi har over 40 000
serviceopgaver om året

Vi har over 3 000
projekter om året
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Vores fagområder
og tjenester
Som førende teknisk totalleverandør og servicepartner sørger vi for, at bygninger
fungerer optimalt gennem hele deres livscyklus. Vi bidrager til energieffektive
løsninger i både nye og eksisterende bygninger og arbejder med alt fra rådgivning
og design til installation, drift og service.
Vores tjenester omfatter teknisk totalentreprise, teknisk drift, service og vedligeholdelse samt energirådgivning og energistyring.

Vores fagområder

Køling og
varmepumper

Bygningsautomation

Ventilation

El

VVS
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GKs historie
1964

1967

1981

1985

GK etableres af Kristian
Nordberg

Gunnar Karlsen ind
som delejer

Familien Karlsen
overtager 100 %
af aktierne

GK omsætter for
200 mio. NOK

1998

2002

2005

2012

GK etableres
i Sverige

GK omsætter for
1 mia. NOK

GK etableres
i Danmark

GK omsætter for
3 mia. NOK

2019

2020

GK omsætter for
6,3 mia. NOK

GK lancerer ny
koncernstrategi,
G-Kraft, for perioden
2020-2025
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VORES VÆRDIER

Inkluderende
Hos GK deler vi vores viden og erfaring med hinanden og anerkender hinandens fag og
virkelighed. Vi værdsætter mangfoldighed, som er vigtig for at skabe en god arbejdsplads.
Hos GK lader vi os inspirere af forskellighed, og gennem åbenhed, respekt og samarbejde
opbygger vi gensidig tillid. Sådan skaber vi et bæredygtigt arbejdsmiljø i generationer
remover.

Nysgerrig
Nysgerrighed er grundlaget for al innovation, og innovation er nødvendig for udvikling.
Derfor er vi nysgerrige på egne og andres fag, og hvordan vi kan samarbejde om at skabe
mere effektive, rentable og klimavenlige løsninger, der bidrager til bæredygtige samfund
i generationer fremover.

MISSION

Vi bygger bæredygtige
samfund for generationer
Vi ved, at vores branche globalt set står for 40 % af energiforbruget og klimaudslippet, og
det kan ikke fortsætte. Det er en forpligtelse som har konsekvenser for vore handlinger
og produkterne og tjenesterne vi leverer. Vi skal være en pådriver i at bygge bæredygtige
samfund, både store og små. Vi skal stræbe efter at tage langsigtede miljøvalg i stedet for
kortsigtet gevinst og gå i front for en bæredygtig fremtid for generationer.

Ansvarlig
At være ansvarlig handler om det, som vi er, og det, som vi gør. Vi er til at stole på, og vi
gør det, som vi siger, at vi vil gøre. Sådan opbygger vi tillid, og tillid er en forudsætning
for at være en langsigtet, værdiskabende og ordentlig virksomhed, der udvikler
bæredygtige løsninger til kommende generationer.

VISION

GK skal være et
klimaforbillede
Hvorfor skal vi være et klimaforbillede? Fordi nogen skal gå forrest og tage
ansvar. Fordi verden står over for enorme klimaudfordringer. Udfordringer,
ingen kan løse alene, men sammen kan vi gøre meget. At være et klimaforbillede
er en anerkendelse, andre vil give os, hvis vi lykkes med handlinger, som tæller
for at bygge bæredygtige samfund i generationer fremover.
13
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Koncernstruktur GK Gruppen
Koncernbestyrelsen

GK Gruppen AS

GK Gruppen ejer 50 % af
GK Gruppen Eiendom AS

GK Norge AS
(GK Inneklima AS blev fusioneret
ind i december 2021)

Gunnar Karlsen
Sverige AB

GK Danmark A/S

GK Rør AS

GK Rör AB

Vagns VVS A/S

GK Elektro AS

– Styrken ved, at virksomheden er en familievirksomhed, er at det giver en forudsigelighed og
et langsigtet perspektiv. Min ambition er, at GK skal
blive ved med at udvikle sig inden for de tekniske
fag i byggebranchen og være på forkant med den
teknologiske udvikling, og at det skal ske inden for
sunde økonomiske rammer.
Det er vores opgave at udvikle GK og give det videre til
næste generation i bedre stand, end da vi overtog det..

JOHN-ERIK KARLSEN
EJER OG BESTYRELSESFORMAND
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Koncernledelsen i GK Gruppen

Kim R. Lisø
Koncerchef

Toril Marie Ås
Koncerndirektør for finans og IT (CFO)

Heidrun R. Marstein
Koncerndirektør for HR

Guro Steine
Koncerndirektør for kommunikation
og bæredygtighed

Kim R. Lisø (f. 1969) har været koncernchef i GK
Gruppen siden 1. januar 2019. Lisø er uddannet
civilingeniør inden for integreret bygningsteknologi fra UiT (civilingeniøruddannelsen i
Narvik, 1997) og har en doktorgrad i bygningsog materialeteknologi fra NTNU med fokus
på klimaforandringernes indvirkning på det
byggede miljø (2006). Tidligere har han blandt
andet arbejdet hos Forsvarsbygg, SINTEF,
Skanska, COWI og GK Inneklima. Han har også
været adjungeretprofessor i klimatilpasning af
bygninger ved NTNU i Trondheim.

Toril Marie Ås (f. 1970) har været CFO i GK
Gruppen med det samlede ansvar for koncernens økonomi- og finansstyring i Skandinavien
siden 2020. Ås er uddannet civiløkonom fra
Handelshøgskolen i Bodø og har derudover en
Master of Science i Management fra London
Business School. Hun kommer fra stilling som
CFO i Navamedic ASA og har også været CFO
for Telenors medie- og indholdsdivision, samt
direktør for forretningsområdet Corporate
Functions and Group Activities hos Telenor.

Heidrun R. Marstein (f. 1973) har været koncerndirektør for HR i GK Gruppen med det samlede
ansvar for strategisk HR i GK’s samlede virksomhed i Norge, Sverige og Danmark siden 2021 og
kom til GK fra en stilling som global HR-leder
i Cermaq Group. Marstein er uddannet cand.
polit. med hovedfag i organisationspsykologi
fra NTNU (1999) og har derudover uddannelser
inden for forandringsledelse fra BI (2004) og
forretningsforståelse fra Insead (2011). Hun har
tidligere også blandt andet været HR-direktør i
Solar Group, Schneider Electric Norge og Orkla
Care.

Guro Steine (f. 1973) startede hos GK Gruppen
i 2020 og har det overordnede ansvar for
kommunikation og bæredygtighed i koncernen.
Steine er uddannet civiløkonom fra Norges
Handelshøyskole (NHH) og kom til GK fra en
stilling som markeds- og kommunikationsdirektør hos KPMG. Hun har tidligere været
blandt andet kommunikationschef på Oslo
Børs og har desuden arbejdet i Samferdselsdepartementet og Sparebankforeningen.

Per 31.12.2021
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Koncernledelsen i GK Gruppen

Rune Hardersen
Administrerende direktør
GK i Norge

Alexis Låftman Kahlmann
Administrerende direktør
GK i Sverige

Jørgen Christensen
Administrerende direktør
GK i Danmark

Rune Hardersen (f. 1975) startede hos GK i
2020 som administrerende direktør for GK’s
norske virksomhed. Hardersen er uddannet
civilingeniør fra NTNU (2001), hvorfra han
også har en master i teknologiledelse (2009).
Han kom til GK fra en stilling som leder af
Akers opstartsvirksomhed Nordic MBS og har
tidligere været blandt andet administrerende
direktør for ÅF Norge og siddet i ÅF Gruppens
koncernledelse.

I 2022 er Alexis Låftman Kahlmann (f. 1967)
ansat som administrerende direktør for GK’s
svenske virksomhed. Låftman Kahlmann har en
lang og varieret erfaring fra lederstillinger hos
blandt andet Skanska, Coor og Keolis. Han er
uddannet civilingeniør inden for teknisk fysik
fra Kungliga Tekniska högskolan (KTH, 1992) og
er i tillæg civiløkonom fra Handelshögskolan
i Stockholm (1994). Låftman Kahlmann
kommer fra stillingen som interim direktør for
Strategy & PMO i Sodexo Healthcare, Seniors
and Education.

Jørgen Christensen (f. 1963) har ledet GK’s
virksomhed i Danmark siden 2018. Christensen
er uddannet ELinstallatør fra Maskinmesterskolen København og har derudover uddannelser fra INSEAD, Oxford Univerity og IMD. Han
kom til GK fra stillingen som direktør for Large
Projects i Caverion Danmark og har tidligere
været blandt andet sektionsdirektør for NCC
Construction Danmark.

Per 31.12.2021
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GK Gruppens
bestyrelse
John-Erik Karlsen
Bestyrelsesformand
John-Erik Karlsen (f. 1955) er hovedejer i GK Gruppen og har været bestyrelsesformand
siden 2009. Han er uddannet civilingeniør fra University of Colorado Boulder og startede
som projektleder hos GK i 1985. Han har haft flere ledende stillinger i virksomheden,
blandt andet afdelingsleder, områdeansvarlig og ansvarlig for arbejdsmiljøarbejde, men
fra 2020 har han fokuseret på sit hverv som bestyrelsesformand.
Bagerst fra venstre: Amund Skarholt, John-Erik Karlsen, Kaare M. Krane, Sturla Magnus og Birte K. W. Sjule

Kaare M. Krane
Næstformand
Kaare M. Krane (f. 1953) har været medlem af bestyrelsen i GK Inneklima/GK Norge/
GK Gruppen siden 1997 og næstformand siden 2009. Krane er uddannet civiløkonom
fra Handelshøyskolen BI og har erfaring fra både bank-/finansverdenen og ejendomsbranchen og er i dag daglig leder af IFM Immobilien AG. Han har siddet i flere ledende
stillinger i ejendomsrelaterede virksomheder, bl.a. T. Klaveness Eiendom, Orkla Finans
og Catella, og har bred erfaring med bestyrelsesarbejde, bl.a. som bestyrelsesformand i
Usbl (2015-2019) og IFM Immobilen AG (2012-2018) og bestyrelsesmedlem i Multiconsult
(2014-2015) og Furuholmen Eiendom (2013- ).

Birte K. W. Sjule
Bestyrelsesmedlem
Birte Kristine Wulfsberg Sjule (f. 1978) har været bestyrelsesmedlem i GK Gruppen siden
2018. Sjule er uddannet civilingeniør inden for industriel økonomi og teknologiledelse
fra NTNU og er administrerende direktør i Sporveien Trikken AS. Hun har tidligere
været koncerndirektør for strategi hos Sporveien, konsulent hos Rokade (nu KPMG)
og projektplanlægger hos Aibel. Sjule sidder i flere bestyrelser i Sporveien-koncernen.

Amund Skarholt
Bestyrelsesmedlem
Amund Skarholt (f. 1948) har været bestyrelsesmedlem i GK Norge/GK Gruppen siden
2012. Han har gennem 14 år bestredet forskellige stillinger i IBM-koncernen og siddet
i koncernledelsen i Securitas i 12 år. Han har også været administrerende direktør i
Tomra og i Bravida. Skarholt er bestyrelsesformand i Avarn Security (tidligere Nokas)
og SOS International og har derudover en række andre bestyrelsesposter, bl.a. som
bestyrelsesmedlem i Sector Alarm.

Sturla Magnus
Bestyrelsesmedlem
Sturla Magnus (f. 1971) har været bestyrelsesmedlem i GK Gruppen siden 2021. Magnus
er uddannet civilingeniør fra Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet (NMBU) og
er Executive Vice President Topside & Facilities i Aker Solutions ASA. Han har tidligere
blandt andet været koncerndirektør i Kværner, COO i Skanska og haft flere lederstillinger
i Aker Solutions. Magnus er bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i flere af Aker
Solutions operative og delejede selskaber.

Pr. 31.12.2021
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Årsberetning 2021 for
GK Gruppen AS
Virksomhedstype og driftsområde

GK er Skandinaviens førende tekniske entreprenør og servicepartner og leverer intelligente løsninger inden for ventilation,
køling og varmepumper, bygningsautomation, el og rør. GK’s
kernekompetence er tekniske installationer og rådgivning, der
bidrager til væsentlige energi- og miljøgevinster i kombination
med optimal komfort for bygningens brugere i hele bygningens
livscyklus.
GK er medlem af UN Global Compact, og vi forpligter os til at følge
FN’s principper om et ansvarligt erhvervsliv i alle dele af virksomheden, både strategisk, operativt og kulturelt. Principperne om et
ansvarligt erhvervsliv er indlejret i vores bestyrelsesdokumenter,
og vi kortlægger og rapporterer årligt på en række indikatorer
knyttet til miljø, samfundsansvar og virksomhedsstyring (ESG)
som en del af vores bæredygtighedsrapportering.
Koncernen har 54 kontorer i Norge, 32 kontorer i Sverige og 8
kontorer i Danmark.
Hovedkontoret for GK Gruppen og den norske virksomhed er i
Ryen i Oslo. Den svenske virksomhed ledes fra Stockholm, mens
hovedkontoret i Danmark er lokaliseret i Odense.

Nyetableringer og satsningsområder

GK lancerede i 2020 sin nye koncernstrategi frem til 2025, og den
er styrende for virksomhedens udvikling. Strategien indebærer en
klar prioritering af rentabilitet frem for vækst. Den nye strategi
definerer også tydelige retningslinjer for, hvordan GK skal arbejde
med at være en aktiv drivkraft i den grønne omstilling.

1

Derudover indebærer den nye strategi en klar satsning på digitalisering, blandt andet gennem en videreudvikling af GK Cloud,
koncernens eget, cloudbaserede styresystem til bygninger og
bygningsporteføljer. Dette er en del af GK’s strategiske satsning
på morgendagens intelligente og energieffektive bygninger.
Den norske virksomhed blev i 2021 reorganiseret til en tværfaglig
organisation med tre divisioner: Entreprise, Service og bygninger,
Teknologi og udvikling.

Organisation

Ved udgangen af 2021 var der 2904 ansatte i koncernen.
En tydelig satsning på kompetenceudvikling, samarbejde og faglige
udfordringer er grundlaget for et godt arbejdsmiljø i GK og en
vigtig årsag til, at mange trives og bliver længe hos os. Vi stræber
efter at tilbyde vores medarbejdere en god faglig udvikling, for
eksempel gennem vores interne kompetenceprogram GK-Skolen.

Sundhed, sikkerhed og miljø

GK’s arbejdsmiljøvision er, at alle medarbejdere i kraft af professionelle og ansvarlige holdninger og valg bidrager til nul skader
og ulykker.
Arbejdsskader og andre uønskede indvirkninger på sundhed,
miljø og materiel, herunder fysiske og psykosociale faktorer, skal
undersøges og elimineres. GK’s interne arbejdsmiljøsystemer skal
sikre, at alle medarbejdere rapporterer arbejdsmiljøhændelser, så
der kan iværksættes tiltag, og uønskede hændelser og sygefravær
kan forebygges.

GK arbejder mod så lave H- og F-værdier1 som muligt, minimum
som Byggebranchens landsforenings (BNL) normtal for branchen
i det pågældende år.
Arbejdsmiljø som internt kontrolområde er forankret i en fælles
koncernpolitik, som definerer, hvad vi mener med arbejdsmiljø hos
GK, og hvilke handlinger vi prioriterer for at sikre en god og tryg
kultur for alle, der arbejder med eller i GK. Nøgletal for arbejdsmiljø
indberettes til koncernledelsen og bestyrelsen hvert kvartal.
I henhold til de gældende love og forskrifter fører GK statistik
over de ansattes samlede sygefravær. I 2021 var sygefraværet i
koncernen 6,6 procent mod 6,4 procent i 2020. Sygefraværet i
disse år har været præget af covid-pandemien.
GK benytter metodiske og målrettede tiltag til at reducere
sygefraværet og har en målsætning om, at ingen skal komme til
skade som følge af arbejdsulykker.
På koncernniveau blev der i 2021 registreret 44 arbejdsulykker, som
førte til sygefravær. Dette svarer til en H1-værdi1 ved udgangen
af året på 8,17.
GK har en arbejdsmiljørepræsentant og en sikkerhedsrepræsentant
på alle sine kontorer og lever op til de overenskomstmæssige og
lovpligtige personale- og sundhedsbestemmelser i Norge samt i
datterselskaberne i Sverige og Danmark.
Selskabet gennemfører regelmæssigt medarbejderundersøgelser,
hvor både fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø er blandt temaerne,

Se bæredygtighedsnote 8.
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der adresseres. Medarbejderundersøgelsen er et vigtigt værktøj
til at give alle ansatte mulighed for at blive hørt om forhold på
arbejdspladsen og give GK’s selskaber værdifulde indsigter, så der
kan identificeres og iværksættes forbedringstiltag.

Selskabet arbejder efter bestyrelsens vurdering aktivt med at
reducere sin påvirkning af det ydre miljø og rapporterer årligt
om mål, tiltag og fremskridt for at reducere påvirkningen af miljø
og klima som en del af årsrapporten.

Medarbejderundersøgelsen viser, at vi har et godt arbejdsmiljø i
GK med en stor andel stolte og meget engagerede medarbejdere.

Ligestilling og tiltag mod diskrimination

Bestyrelsen vurderer arbejdsmiljøet generelt som godt, men
at der er behov for fortsat fokus på at reducere sygefravær og
arbejdsulykker.

Påvirkning af det ydre miljø

GK’s langsigtede miljømål er at halvere egne udledninger inden
2030 og bidrage til, at halvdelen af vores opgaveportefølje er
klimaneutral i 2035. De primære kilder til egne udledninger er
transport og energiforbrug i de bygninger, som vi selv benytter.
GK bestræber sig på at udføre alle aspekter af driften på en
miljømæssigt bæredygtig måde og overgå, eller som minimum
opfylde, de gældende miljø- og lovkrav fra myndigheder og opdragsgivere. Det indebærer, at vi skal reducere udledningen til luft,
jord og vand, minimere affald og reststoffer samt optimere vores
tjenester og processer, så de udnytter energi og naturressourcer
så effektivt som muligt.
GK skal undgå materialer og metoder, som involverer risici for miljø
og klima, og søge andre tilgængelige og funktionelle alternativer,
hvis de findes.
Derudover skal GK sikre, at alle vores leverandører og samarbejdspartnere løbende reducerer miljøbelastningen fra deres leverancer
ved at forpligte sig til at følge GK’s adfærdskodeks for leverandører,
og at de bliver evalueret ud fra miljøkrav samt krav til kvalitet,
sundhed og sikkerhed.

Koncernen havde ved udgangen af året en kvindeandel på 10,0
procent. Andelen kvinder i senior- og lederniveau 1-stillinger
(defineret som koncernledelse, firmaledelse og ledergrupper) var
12,9 procent, mens andelen af kvinder på niveau 2 (defineret som
andre ledere med personale- eller resultatansvar) var 15,1 procent
på tværs af selskabet. Definitionen af niveau 1 og 2 er ændret fra
2020. Baggrunden er, at vi ønsker at synliggøre andelen af kvinder
i ledende stillinger, fordi det er et af de vigtigste kriterier for at
øge kvindeandelen.
Der arbejdes løbende på at øge andelen af kvinder, og virksomheden har en udtalt målsætning om at øge andelen af kvinder på
alle niveauer i koncernen til 20 procent. Kvinder i ledende stillinger
ansættes på samme vilkår som mænd, og der arbejdes aktivt på
at bane vej for en øget andel af kvinder i leder- og specialistroller.
Flere og flere kvinder uddanner sig inden for vores fagområder, og
det forventes derfor, at der i fremtiden vil være et større grundlag
for at rekruttere kvinder til GK.
Selskabet er i gang med at bygge en fælles platform for at tiltrække
nye kandidater og beholde talenter, hvor der arbejdes med at
identificere målgrupper og bemandingsscenarier. Tilsammen skal
dette skabe et fundament til videreudvikling af virksomhedens
rekrutteringsarbejde. Dette arbejde vil blandt andet resultere i en
handlingsplan for at konkretisere måltallene for andelen af kvinder
i forskellige stillingsgrupper.
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Virksomheden har ordninger til småbørnsforældre og sørger for
fleksibel arbejdstid og andre ordninger, så kombinationen af familie
og arbejde skal fungere bedst muligt for både kvinder og mænd.
GK har formelle og faste rutiner for rekruttering og lønfastsættelse,
som skal forhindre diskrimination. Alle lande, hvor GK driver
virksomhed, er omfattet af krav om offentliggørelse af data knyttet
til ligelønspraksis.
Indberetninger i henhold til aktivitets- og redegørelsespligten (ARP)
er implementeret i GK for 2021 og sammenfattes i ESG-rapporten.
Der er ikke afdækket usaglige lønforskelle for nogen grupper.
Lønforskellene er knyttet til, at kvinder og mænd har forskellige
roller i selskabet, og at vi har få kvindelige ledere.
GK’s adfærdskodeks og etiske retningslinjer angiver tydeligt, at GK
har som mål at være en inkluderende og attraktiv arbejdsplads med
gode arbejdsforhold, et sikkert arbejdsmiljø, mangfoldighed og en
balanceret kønsfordeling. Alle medarbejdere hos GK får et kursus
i virksomhedens adfærdskodeks som en del af oplæringsprogrammet for alle nyansatte i virksomheden. GK accepterer ingen form
for chikane, diskrimination eller anden adfærd, der kan opfattes
som truende eller nedværdigende, og virksomhedens ledere har
et særligt ansvar for at fremme åbenhed, loyalitet og gensidig
respekt. Diskrimination og chikane er også et af emnerne i vores
medarbejderundersøgelse.
Der er gennemført analyser knyttet til ligeløn, ansættelsesformer
og diskrimination i 2021, og vi har ikke identificeret systematiske
skævheder. Andelen af midlertidigt ansatte udgør 7,9 procent af den
samlede arbejdsstyrke, hvoraf lærlinge udgør 85 procent. Andelen
af deltidsansatte er 2,4 procent. Ligelønsanalyserne gennemført
i 2021 fremviser ikke systematiske skævheder. Vi arbejder fortsat
systematisk med dette område og vil i 2022 gennemføre interviews
med kvinder på tværs af virksomheden for at få et bedre indblik
i, hvordan de oplever deres hverdag i GK.

Forskning og udvikling

Gennem tilknytning til brancheorganisationer, forskningsinstitutioner og universiteter bidrager GK til finansiering af professorater
og lærerstillinger inden for relevante brancher og fag.
GK deltager løbende i forskningsprojekter inden for indeklima
og energiforbrug i bygninger. Vi er partner i NTNU/SINTEF’s
forskningscenter for nuludledningsområder i intelligente byer,
ZEN (støttet af Norges forskningsråd).

Præsentation af årsregnskabet

Koncernen havde i 2021 driftsindtægter på 5.788 MNOK sammenlignet med 6.051 MNOK i 2020. Ændringen er relateret til lavere
aktivitet inden for entrepriseprojekter og nybyggerier. EBITDA
(driftsresultat før afskrivninger) blev 93,5 MNOK sammenlignet
med 157,2 MNOK i 2020. Driftsresultatet blev 45,0 MNOK sammenlignet med 88,7 MNOK i 2020. Resultatet før skat blev 46,0 MNOK
sammenlignet med 88,3 MNOK i 2020.
Ændringen i resultatet er hovedsageligt relateret til engangsomkostninger i forbindelse med omorganisering af den norske
virksomhed til et divisionsbaseret selskab, restrukturering af GK i
Sverige samt genetablering af data efter cyberangreb. Resultatet
af den underliggende drift er stabil sammenlignet med året før.
Nettopengestrømmen fra driftsmæssige aktiviteter i koncernen
endte på -8,9 MNOK sammenlignet med 183,7 MNOK i 2020.
Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde -101,7
MNOK sammenlignet mod 34,6 MNOK i 2020. Finansieringsaktiviteterne gav en nettopengestrøm på -21,1 MNOK sammenlignet med
31,2 MNOK i 2020. Årsagerne til ændringerne i pengestrømmene
er blandt andet udbetaling af poster i 2021, som blev foretaget og
bogført i 2020, investeringer i cloudløsninger og forretningssystemer samt udbetaling af udbytte og nedbringelse af gæld.

Koncernens likviditet er tilfredsstillende og var 220 MNOK pr.
31/12-2021 sammenlignet med 351 MNOK pr. 31/12-2020. GK
Gruppen AS har en aftale med en bankforbindelse om en fælles
cash pool. Koncernens samlede balance pr. 31/12-2021 var 1.883
MNOK sammenlignet med 1.953 MNOK året inden, og egenkapitalen
udgjorde 361 MNOK, en stigning i forhold til sidste års 349 MNOK.
Egenkapitalandelen er dermed øget fra 17,9 procent til 19,2 procent.
Moderselskabets egenkapital udgjorde pr. 31/12-2021 484 MNOK
sammenlignet med 446 MNOK pr. 31/12-2020.
Der er ikke indtruffet nogen væsentlige hændelser efter balancedagen af betydning for vurderingen af årsregnskabet.

Fremtidig udvikling

Ordreindgangen i 2021 var samlet set god, og koncernens ordrereserve ved udgangen af året var 2.849 MNOK eller 12,3 procent
mere end ved udgangen af 2020. Markedsudsigterne fremover er
gode og stabile for alle vores markeder.
Usikkerhed knyttet til markedsmæssige og økonomiske
påvirkninger fra covid-19 er gradvist aftaget, men i begyndelsen
af 2022 har Ruslands invasion af Ukraine skabt ny usikkerhed. Det er
foreløbigt for tidligt at sige, hvordan det vil påvirke virksomheden.

Finansiel risiko

Koncernledelsen arbejder løbende med at styre den finansielle
risiko for koncernen ved aktivt at overvåge de forskellige virksomhedsområder og risici.

Valutarisiko
Virksomheden er relativt eksponeret for valutaudsving. Det
gælder især svenske og danske kroner, da den del af selskabets
indtægter, der kommer fra datterselskaber i Danmark og Sverige,
er i udenlandsk valuta. Derudover sker investeringer i disse
datterselskaber i den lokale valuta. Projektindkøb og -fakturering
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foretages i overvejende grad i den lokale valuta og er således ikke
udsat for nogen større valutarisiko. Enkelte indkøb og kontrakter
sker i en anden valuta end den funktionelle, blandt andet euro.
Sikring af den type køb vurderes fra gang til gang. Renterisikoen
betragtes som lille.

Kreditrisiko
Risikoen for, at forretningspartnere ikke har de økonomiske midler
til at opfylde deres forpligtelser, betragtes som moderat. Historisk
set har vi oplevet begrænsede tab på grund af fordringer, og vi har
gode procedurer for kreditvurdering. Omsætningen er fordelt på et
væsentligt antal kunder og enkeltprojekter. Der findes dog enkelte
projekter, hvor vi har store tilgodehavender, fordi projekterne ikke
er afsluttet endnu, og der foreligger tvister i forbindelse med
aftalerne.

Likviditetsrisiko
Virksomheden vurderer, at likviditeten er tilfredsstillende, og der er
ingen beslutninger om at iværksætte tiltag, der vil ændre likviditetsrisikoen. Forfaldstidspunkterne for kundefordringer opretholdes

eller reduceres for enkelte tjenestesegmenter. Koncernen havde
pr. 31/12-2021 en uudnyttet kreditreserve på 227 MNOK.

Selskabsstyring

GK er en ansvarlig virksomhed, som tager både kunder, ansatte og
samfundet alvorligt, og vi udøver derfor vores virksomhedsstyring
i overensstemmelse med norske og internationale principper for
god ejerstyring og virksomhedsledelse.
Vi har samlet relevante bestyrelsesdokumenter og rapporter i en
særskilt sektion på vores webside.
Koncernbestyrelsen er ansvarlig for selskabets virksomhed.
Den skal bestå af tre til fem personer. Koncernbestyrelsen har
defineret instrukser for sit arbejde og den daglige ledelse af GK
(instruks til koncernchef). Der er tegnet ansvarsforsikringer for
bestyrelsesmedlemmer og koncernchef. Forsikringen gælder i hele
verden med undtagelse af USA og Canada.

Fortsat drift

Koncernens drift var rentabel i 2021 til trods for betydelige
omkostninger forbundet med omstilling i Sverige og omorganisering i Norge. Produktionsreserven for koncernen er samlet set
tilfredsstillende. Egenkapital og likviditet er tilstrækkelige.
Der vil fortsat blive lagt vægt på tiltag, der kan forbedre rentabiliteten, og den nye koncernstrategi indebærer en prioritering af
rentabilitet frem for vækst.
Grundlaget for den fortsatte drift i GK Gruppen AS er til stede, og
årsregnskabet er aflagt under denne forudsætning.

Forslag til disponering af årets resultat

Bestyrelsen foreslår følgende disponeringer af årsresultatet i
virksomhedens regnskab:
Afsat til udbytte: 			
Afsat til anden egenkapital: 		
Afsat totalt: 				

0 MNOK
48,0 MNOK
48,0 MNOK

26. april 2022
Oslo, Norge
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Bestyrelsesformand

Kaare M. Krane
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Strategi 2020-2025: G-Kraft
GK har udarbejdet en ny strategi for koncernens virksomhed i Norge, Sverige og Danmark for perioden 20202025. Koncernstrategien sikrer en tydelig fælles retning for hele koncernen og skal bidrage til øget effektivitet,
motivation og interaktion internt samt øget rentabilitet og konkurrenceevne. Internt kalder vi strategien for
“G-Kraft” – den kraft, som vi skal have ud af at være ét GK.

I strategien har vi valgt fire
overordnede strategiske valg:
ɠ Vi skal være ét GK
ɠ Vi skal fokusere på rentabilitet før vækst
ɠ Vi skal have et tydeligt klima- og
fremtidsfokus
ɠ Vi skal være en teknisk totalentreprenør
og servicepartner

2025

Kvindeandelen
i GK er 20 %

G-Kraft definerer et klart målbillede for, hvor vi skal være i 2025:
ɠ Vi tiltrækker, udvikler og fastholder de mest kompetente og engagerede medarbejdere og ledere i
branchen
ɠ Vi har en præstationskultur, som er kundeorienteret og drevet af vores værdier
ɠ Vi har Skandinaviens stærkeste varemærke inden for vores branche
ɠ Vi har branchens mest tilfredse kunder
ɠ Vi er førstevalg for kunder og partnere, der lægger vægt på innovative og bæredygtige løsninger
ɠ Vi anerkendes for at være et forbillede og en pådriver for en mere bæredygtig byggebranche
ɠ Vi vil halvere vores egen CO2-udledning inden 2030
ɠ Halvdelen af vores portefølje skal være klimaneutral i 2035

2030

Halvering af eget
klimagasudslip

2035

Halvdelen af bygninger og
projekter i kundeporteføljen
er klimaneutrale
25

STRATEGI, VIRKSOMHEDSSTYRING OG BÆREDYGTIGHED

GK’s arbejde med
bæredygtighed
Klimaudfordringerne kræver en drastisk omstilling af samfundet i en mere bæredygtig retning – baseret
på ny teknologi og vedvarende energi. På verdensplan står bygge- og anlægsbranchen for 40 %
af udledningen af drivhusgasser, ressourceforbrug og energiforbrug, så det er helt afgørende, at vi
reducerer bygningers klimabelastning.
Vores vision er at være et klimaforbillede. Bæredygtighed med et tydeligt klima- og fremtidsfokus er
derfor en central del af GK’s strategi. Bæredygtighedsmålene er integrerede i vores daglige drift og
virksomhedsstyring.

I denne rapport beskriver vi vores vej mod bæredygtighed, vores mål og KPI’er samt vores vurdering
af den fremdrift, vi har opnået i det forgangne år. GK bruger Nasdaqs ESG-guide som ramme for
rapporteringen. Den består af i alt 30 indikatorer, og rapporteringen kræver en betydelig dataindsamling
og beregning af effekt. Store dele af organisationen har været engageret i at kortlægge og fremskaffe
nødvendige data og informationer i forbindelse med rapporteringsarbejdet.
Har du spørgsmål til vores bæredygtighedsrapport og indholdet i den, kan du kontakte koncerndirektør
for kommunikation og bæredygtighed, Guro Steine, på guro.steine@gk.no.

Vi skal gå forrest og tage vores del af ansvaret for den grønne omstilling og udvikle bæredygtige løsninger
til kommende generationer. Som Skandinaviens førende tekniske totalentreprenør og servicepartner
har vi det, der skal til for at fungere som pådriver for en mere bæredygtig byggebranche – sammen
med vores kunder og leverandører.
Langsigtet fokus og omtanke for miljøet har altid været en del af GK’s DNA siden grundlæggelsen i
1964, men nu tager vi bevidste, strategiske valg for at sikre, at virksomheden yder sit bidrag til det
arbejde, der er nødvendigt for at nå målene i Parisaftalen og opfylde FN’s 17 Verdensmål.
Hos GK kortlægger og rapporterer vi årligt ud fra en række nøgletal for miljø, samfundsansvar og
virksomhedsstyring (ESG). Disse nøgletal fungerer også som KPI’er for den generelle strategi- og
virksomhedsopfølgning samt resultatmåling hos GK.
For os er der en klar sammenhæng mellem bæredygtighed og langsigtet rentabilitet. Arbejdet med
bæredygtighed styrker vores risikostyring, sænker vores omkostninger og øger tilfredsheden blandt
vores medarbejdere.
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GK’s arbejde med Verdensmålene
GK’s mission er at bygge bæredygtige samfund til generationer, og som selskab ved vi, at vi spiller en
vigtig rolle i arbejdet med at skabe en bæredygtig fremtid. For os handler bæredygtighed om at være
en del af løsningen og finde grønne forretningsmuligheder, så vi kan adskille os fra konkurrenterne
og bidrage til rentabel og bæredygtig vækst.
FN’s Verdensmål er hele verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og
stoppe klimaændringerne. Bæredygtig udvikling handler om at imødekomme behovene hos mennesker i dag, uden at ødelægge fremtidige generationers muligheder for at dække deres behov. De 17
Verdensmål med 169 tilhørende delmål afspejler de tre dimensioner i bæredygtig udvikling: klima og
miljø, økonomi og sociale forhold.
GK lægger alle VVerdensmål til grund for vores virksomhed. Verdensmålene 5 Ligestilling mellem
kønnene, 7 Ren energi til alle og 8 Anstændigt arbejde og økonomisk vækst er mest relevante for
GK’s virksomhed - enten fordi vi kan bidrage positivt til realisering af mål og delmål, eller fordi vores
virksomhed kan have en negativ indvirkning på muligheden for at nå målet, og vi derfor skal have en
idé om, hvordan vores virksomhed kan mindske den negative påvirkning. Verdensmål 17 Samarbejde
for at nå målene er også afgørende. Skal vi lykkes med Verdensmålene, er der behov for nye og stærke
partnerskaber, og GK samarbejder med både kunder, leverandører og andre partnere om de små og
store løsninger, der skal til for at skabe bæredygtighed i bygge- og ejendomssektoren.
GK er også medlem af UN Global Compact – FN’s globale netværk for et ansvarligt erhvervsliv.
Derigennem forpligter GK sig til at implementere FN’s principper om et ansvarligt erhvervsliv i alle
led af virksomheden – strategisk, operativt og kulturelt.
Som følge af den øgede satsning på bæredygtighed har vi taget flere initiativer for at følge op på
skærpede standarder i EU og forbedre eget arbejde for at fremme menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Det er i sig selv et vigtigt bidrag til bæredygtighedsmålene.
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Opfølgning og rapportering
I 2020 blev der gennemført en intern proces ledet af eksterne fagkonsulenter for at identificere og
prioritere, hvilke bæredygtighedsmål GK skal og kan bidrage til. I analysearbejdet blev der anvendt
metoder fra GRI og UNGC: Business Reporting on the SDGs – Integrating the SDGs into Corporate
Reporting: A Practical Guide.
Den interne proces involverede en række interne interessenter. Der blev gennemført workshops, hvor
ansatte fik indsigt i og oplæring i Verdensmålene, og hvad de står for. Derudover blev der gennemført
en indledende analyse for at afdække, hvor GK kan bidrage mest og bedst samt hvilke konkrete
Verdensmål, der er mest relevante for selskabet.

3.3
Report and
implement change

3.2
Consider
data users’
information
needs

Arbejdet viste, at Verdensmålene 5 Ligestilling mellem kønnene, 7 Ren energi til alle og 8 Anstændigt
arbejde og økonomisk vækst er mest relevante for GK.
I 2021 har vi gennemgået fase to af FN’s metodik til integrering og rapportering på Verdensmålene
som vist i figur 1. Formålet med denne fase har været at sætte mål og starte indsamling og analyser af
data om selskabets bidrag til de aktuelle mål. Dette skete i særskilte workshops, hvor delmålene for
hvert af de aktuelle Verdensmål blev analyseret op mod selskabets eksisterende dataindsamling og
rapporteringspraksis. Arbejdet har resulteret i gode diskussioner og konkretisering af de udfordringer
og muligheder, der er knyttet til at nå delmålene.
GK har siden 2020 brugt det digitale værktøj SDG Action Manager for at vurdere, hvilke af Verdensmålene der er centrale for vores virksomhed og til at måle fremdriften i, hvordan vi arbejder for at
nå målene. Resultaterne leveres og kommunikeres årligt til UN Global Compact. Gennem åben og
transparent måling og rapportering kan interessenter følge med i GK’s bidrag.
Måling og rapportering om Verdensmålene er et vigtigt strategisk værktøj, der kan bidrage til innovation, grønnere forretningsudvikling og bedre beslutninger i GK. Vi arbejder målrettet med at dele
viden om og skabe engagement i målene blandt vores ansatte og bruger dem aktivt i strategi- og
virksomhedsudvikling.
ESG-rammerne, som vi bruger i vores bæredygtighedsrapportering, har en række nøgletal, der
understøtter de forskellige Verdensmål.

3.1
Consider
general
features
of good
practice when
reporting on
the SDGs

1.1
Understand the SDGs
and their targets

1.2
Conduct
principled
prioritization
of SDG
targets



Step 3
Report, integrate and
implement change

Step 1
Define priority
SDG targets
1.3
Define your
SDG-related
report content

Step 2
Measure and analyze

2.3
Collect and
anlayze data

2.1
Set business
objectives
2.2
Select appropriate
disclosures

Figur 1: Fremgangsmåde til en SDG-analyse, som beskrevet i Business Reporting on the SDGs – Integrating the SDGs into Corporate Reporting:
A Practical Guide.
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FN’s Verdensmål 5 (SDG 5)
Opnå ligestilling og styrke pigers og kvinders stilling.

Delmål 5.5
Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer
i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Hvordan arbejder GK med Verdensmål 5?

GK opererer i et erhverv med lav kvindeandel, og det afspejles desværre også i selskabets kønsbalance.
Lav kvindeandel øger sandsynligheden for diskriminerende sprogjargon og mandsdominerende kultur,
hvilket igen udgør en risiko for diskriminering af kvinder.
GK har sat konkrete mål for både øget mangfoldighed og bedre kønsbalance i selskabet, og problemstillingen er løftet til strategisk niveau i koncernen. Vi arbejder aktivt med bevidsthed og modenhed
internt og trækker problemstillingen ind i alle processer og i alle dele af virksomheden, der vedrører
medarbejdere, som fx vores bestyrelsesdokumenter, ledelse, rekruttering, kompetenceudvikling og
arbejde med kultur.
Vi måler, analyserer og rapporterer regelmæssigt for at både afdække forskelle, finde årsager til
forskelle og identificere tiltag. Indikatorer som kønsbalance blandt ansatte og i bestyrelser og ledelse,
kønsopdelt lønstatistik samt holdning, regler og rutiner knyttet til chikane og diskriminering følger
vi løbende op på.

Følgende ESG-indikatorer understøtter GK’s arbejde med Verdensmål 5
(kobling til relevante indikatorer i andre internationale rammeværk i parentes):
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ

S2 Ligeløn (GRI: 405-2, UNGC: Princip 6)
S4 Kønsbalance (GRI: 102-8, 405-1, UNGC: Princip 6)
S6 Diskriminering og chikane (GRI: 103-2, 406, UNGC: Princip 6)
G1 Bestyrelsesmangfoldighed (GRI: 405-1, SDG 10)
G2 Bestyrelsens uafhængighed (GRI: 102-22, 102-23)
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FN’s Verdensmål 7 (SDG 7)
Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Delmål 7.3
Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

Hvordan arbejder GK med Verdensmål 7?

Målet om at give verden bæredygtigt produceret energi og øge
energieffektiviteten har delmål om adgang til energi, fornybare
energityper, energieffektivisering, infrastruktur og forskning. For
GK er dette mål nært knyttet til vores tjenester, og til hvordan vi
bruger vores evne til at påvirke udviklingen.
GK ejer ikke processen eller ambitionen om energieffektivisering
og energiproduktion, men gennem øgede kompetencer knyttet
til løsninger og livscyklusanalyser, udformning af attraktive tilbud
og tjenester og gennem samarbejde og lobbyvirksomhed i
energispørgsmål kan vi bidrage til at nå målet.
Moderne energitjenester består af attraktive, sammenhængende
løsninger med lavt energiaftryk og med kreative samarbejder
mellem bygherrer, underleverandører og leverandører om et
mere sammenhængende og energieffektivt resultat. Vi udvikler
ny teknologi som cloudbaseret driftsovervågning, der bidrager til
energieffektivisering i bygninger.
GK bidrager aktivt til at øge viden om energi i bygninger samt
om alternativt og mere energieffektivt energiforbrug. Det er en
udfordring at etablere et godt datagrundlag for tekniske installationers klimaaftryk som en del af en bygnings fodaftryk gennem
hele dens livscyklus.
GK fremmer teknisk innovation og stiller krav om udledningsreduktion i værdikæden blandt andet ved at være en aktiv drivkraft i at

udvikle miljødeklarationer (EPD’er) for tekniske installationer, så
klimaaftrykket kan dokumenteres i et livscyklusperspektiv.
GK måler, hvor stor en andel af egne kontorer og tjenester på
markedet, der kan klassificeres som moderne, dvs. fornybare,
energieffektive og miljømærkede, samt leverancer i energieffektiviseringsprojekter. Derudover måler vi, hvor mange ressourcer,
der sættes af til udvikling og til arbejde for at fremme et livscyklusperspektiv på materialer og produkter, der indgår i GK’s leverancer.

Følgende ESG-indikatorer understøtter
GK’s arbejde med Verdensmål 7 (kobling til
relevante indikatorer i andre internationale
rammeværk i parentes):
ɠ E1 Drivhusgasudledning (GRI: 305-1, 305-2,
305-3, UNGC: Princip 7)
ɠ E2 Udledningsintensitet/specifikke
udledninger (GRI:305-4, SDG 13, UNGP:
Princip 7 og 8)
ɠ E3 Energiforbrug (GRI: 302-1, 302-2, SDG 12,
UNGC: Princip 7 og 8)
ɠ E4 Energiintensitet (GRI: 302-3, SDG 12,
UNGC: Princip 7 og 8)
ɠ E5 Energimiks (GRI: 302-1)
ɠ E10 Begrænsning af klimarisiko (UNGC:
Princip 9)
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FN’s Verdensmål 8 (SDG 8)
Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig
økonomisk vækst, fuld beskæftigelse og
anstændigt arbejde til alle.

Hvordan arbejder GK med Verdensmål 8?

Delmål 8.2

Bygge og anlæg er en højrisikobranche, når det gælder sikkerhedsbrud og skader på arbejdspladsen.
Erhvervet har også høj risiko for uanstændige arbejdsforhold blandt indlejede ressourcer og underentreprenører. Tekniske komponenter har ofte komplekse værdikæder med risiko for menneskerettighedskrænkelser og skadelig miljøpåvirkning under råvareudvinding og -forarbejdning, ligesom
der er risiko for tvangs- og børnearbejde i vores værdikæde.

Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem
diversificering, teknologisk opgradering og innovation,
blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og
arbejdskraftintensive sektorer.

GK ønsker at bidrage aktivt til et ansvarlig erhvervsliv og stiller krav til vores leverandører i form af et
adfærdskodeks, som alle leverandører skal skrive under på. Agtsomhedsvurderinger og opfølgning af
leverandørleddet er vigtigt for at sikre menneskerettighederne i hele værdikæden.

Delmål 8.5
Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd,
herunder også unge og personer med handicap, og med
lige løn for arbejde af samme værdi.

Delmål 8.6
Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, væsentligt reduceres.

Delmål 8.7
Der skal træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger
for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel og for at sikre forbud mod og afskaffelse af de
værste former for børnearbejde, herunder rekruttering
og anvendelse af børnesoldater, og for at udrydde
børnearbejde i alle dens former inden 2025.

Delmål 8.8
Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes, og et
sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal
fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige
migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Som stor arbejdsgiver med aktiviteter 100 steder i Skandinavien har vi mulighed for at inddrage
unge på arbejdsmarkedet, sikre faste og sikre job, facilitere flere kvinder i arbejde samt at reducere
uformelt og sort arbejde. GK har også stort fokus på HMS for at sikre et trygt og godt arbejdsmiljø
for alle vores ansatte
GK måler sine bidrag til Verdensmål 8 gennem aktiv opfølgning af forsyningskæden, klare krav og
forventninger til både vores egen virksomhed og dem, der er en del af vores værdikæde, samt løbende
måling, rapportering og opfølgning af faktorer, der kan påvirke sundhed, miljø og sikkerhed.

Følgende ESG-indikatorer understøtter GK’s arbejde med Verdensmål
8 (kobling til relevante indikatorer i andre internationale rammeværk i
parentes):
S6 Diskriminering og chikane (GRI: 103-2, 406, UNGC: Princip 6)
S8 Sundhed og sikkerhed (GRI:103-2, 403, SDG 3)
S9 Børne- og tvangsarbejde (GRI: 103-2, 408, 409, 414, UNGC: Princip 4 og 5)
S10 Menneskerettigheder (GRI: 103-2, 412, 414, SDG 4, 10 og 16, UNGC:
Princip 1 og 2)
ɠ G4 Kollektive forhandlinger (GRI:102-41, UNGC: Princip 3)
ɠ G5 Adfærdskodeks for leverandører (supplier code of conduct) (GRI:102-16,
103-2, 308, 414. SDG 12, UNGC: Princip 2, 3, 4 og 8)
ɠ G6 Etik og antikorruption (GRI-102-16, 103-2, 205, SDG 16, UNGC: Princip 10)
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
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Interessentdialog i GK
Der er i 2020 gennemført en systematisk interessentdialog internt
i selskabet som en del af arbejdet med vores bæredygtighedsrapportering. Der er ikke gennemført systematisk interessentdialog
eksternt i henhold til GRI eller andre rammer i 2021.
GK ønsker at lytte til sine interessenter og være i aktiv dialog med
samfundet omkring os. Vi er dagligt i kontakt med vores primære
interessenter som ejere, medarbejdere, kunder og leverandører.
I 2021 har GK haft et særligt fokus på to vigtige temaer for at
fremme selskabets og branchens arbejde med bæredygtighed: at
være pådriver og at bidrage til innovation.

Pådriver for en mere bæredygtig
byggebranche

GK kommunikerer forventningerne til bæredygtighed og samfundsansvar over for interessenterne ved hjælp af bestyrelsesdokumenter, der beskriver principperne for, hvordan virksomheden
skal drives. De gælder for alle koncernens enheder og er godkendt
af koncernbestyrelsen.
Alle, der arbejder for GK, skal følge vores adfærdskodeks, vores
etiske retningslinjer og vores værdigrundlag. Leverandører og
underentreprenører skal derudover følge vores adfærdskodeks
for leverandører/Supplier Code of Conduct.

Innovation og nye forretningsmodeller for
bæredygtige bygninger

Udover at være i aktiv dialog med vores primære interessenter er
det vigtigt for GK at lytte til samfundet, vi opererer i, og at følge
samfundsudviklingen tæt. Vi involverer os derfor aktivt i branchesamarbejde og netværk for at fremme en bæredygtig udvikling,
og i forskningssamarbejde, der kan bidrage til nye, innovative og
bæredygtige teknologiske løsninger til byggebranchen.
GK er medlem af Skift – Erhvervslivets klimaledere og UN Global
Compact. Som førende aktør på vores fagområder er det GK’s
ambition at deltage aktivt i samfundsdebatten og udformningen
af politikker for at bidrage til den grønne omstilling og skabe en
konkurrencedygtig, sikker og attraktiv branche. GK’s medarbejdere engagerer sig i forskellige fagudvalg, forskningsprojekter og
organisationsarbejde.
Vi er partner i NTNU/SINTEF’s forskningscenter for nuludledningsområder i intelligente byer, FME ZEN og vi har et godt samarbejde
med skoler, universiteter og højskoler, ligesom vi holder kurser for
fagskoler inden for alle vores fag.
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Tabellen opsummerer GK’s vigtigste interessenter, hvilke temaer de er mest optaget af, og hvordan vi går i dialog med interessenterne om disse temaer.
Interessenter
Ejere

Medarbejdere

Kunder

Leverandører

Erhvervet

Temaer, som interessenter er mest optaget af i deres dialog med GK
ɠ
Ejerstyring og selskabsledelse
ɠ
Risikostyring
ɠ
Virksomheds- og strategiopfølgning
ɠ
Økonomisk resultat
ɠ
Omdømme og markedsposition
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ

ɠ
ɠ
ɠ
ɠ

ɠ
ɠ
ɠ

ɠ
ɠ
ɠ
ɠ

Markedsposition
Arbejdsmiljø og kultur
Arbejdsmiljø
Konkurrencedygtige betingelser
Kompetence- og karriereudvikling
Samfundsansvar og bæredygtighed
Ændringer, der påvirker arbejdshverdagen

Omkostninger, kvalitet og god service
Seriøsitet
Arbejdsmiljø og trivsel
Efterlevelse

Arena for dialog

Jævnligt

Koncernbestyrelsesmøder

x

Kvartalspræsentationer

x

Afdelingsmøder

x

Fagnetværk

x

Medarbejdersamtaler

ɠ
ɠ
ɠ
ɠ

Innovation og digitale løsninger
Standarder og mærkning
GK’s arbejde med samfundsansvar
og bæredygtighed
Omdømme

Forudsigelighed, tydelige forventninger og krav
Seriøsitet
Samarbejde

Lovkrav og standarder
ɠ
Samarbejde for at forbedre sikkerhed, seriøsitet og miljø ɠ
Kontrakt- og samarbejdsmodeller
ɠ
Innovation

Årligt

x

Kvartalspræsentationer

x

Intranet/Yammer

x

x

Medarbejderundersøgelser

x

Ledersamlinger

x

Arbejdsmiljøudvalg, tillidsvalgte og sikkerhedsrepræsentanter

x

x

Udbuds- og tilbudsprocesser

x

x

Dialog med kundeansvarlig

x

Kontrakt- og samarbejdsmøder

x

Dialog med projektleder

x

Rapporter og præsentationer

x

Branchefora

x

Websider, sociale medier

x

x

Udbuds- og tilbudsprocesser

x

x

Dialog med indkøbsafdelingen

x

x

Dialog med projektleder

x

x

Leverandørrevisioner

x

x

x

Kontrakt- og samarbejdsmøder

Nye forretningsmodeller
Fagudvikling
Efterlevelse og etisk adfærd

x

Branchefora

x

Branchefora og -netværk

x

Møder

x

x

Branchemedier

x

x

Medlemsorganisationer

x

x

Høringer

Fagforeninger

ɠ
ɠ
ɠ

Arbejdsmiljø
Konkurrencedygtige betingelser
Karriereudvikling

Ved behov

x

Bestyrelsesmøder

x

Møder

x

Kvartalspræsentationer

x

Websider, sociale medier

x

x

Medier

x

x

Branchefora

x

x

x
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GK – en pådriver i den
grønne omstilling
GK deltager aktivt i både samfundsdebat og udformning af politik for at
bidrage til den grønne omstilling og skabe en konkurrencedygtig, sikker
og attraktiv byggebranche. Vores medarbejdere er engageret i forskellige
fagudvalg, forskningsprojekter og organisationsarbejde, og vi bidrager med
både kompetencer og økonomiske midler til forskning og udvikling.
Vi har som udtalt mål at støtte miljørigtig videns- og produktudvikling
gennem aktiv deltagelse i FoU- og innovationsprojekter, hvilket også giver
os en konkurrencefordel inden for vores kernevirksomhed.
Her præsenterer vi nogle af de projekter, vi er involveret i.
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FME ZEN

Forskningscenter for nuludledningsområder i intelligente byer (FME
ZEN) skal udvikle løsninger til fremtidens bygninger og byområder,
der bidrager til realisering af nuludledningssamfundet. Det er FME
ZEN’s bidrag til et lavkulstofsamfund.
Sammen med offentlige og industrielle partnere fra hele
værdikæden udvikles ni pilotprojekter over hele Norge.
GK deltager aktivt i arbejdsgrupperne WP 3 og WP 4. I WP 3 bidrager vi blandt andet til kortlægning af drivhusgasudledninger fra
tekniske installationer. I WP 4 bidrager vi til intelligent effektstyring
af bygninger.
NTNU er vært for projektet og leder centeret sammen med SINTEF
Community og SINTEF Energi.
Mere info: FEM ZEN, SINTEF

Case: Hvordan kan vi optimere
bygninger til at opnå et mere fleksibelt
strømforbrug?
Norske bygninger har for begrænset en instrumentering
og overordnet styring til at bidrage til et mere fleksibelt
strømforbrug, viser et forskningsprojekt, som GK
har deltaget i via partnerskabet i FME ZEN. Projektet
undersøgte, hvordan udvalgte erhvervsbygninger kan
bidrage til at reducere presset på strømnettet ved at
fordele strømforbruget ud over døgnet.
Resultater fra projektet viser, at potentialet er stort, og
at der er mest at hente ved at reducere brug af strøm
til opvarmning, ventilation og elbilopladning. Men også
at det kræver tilrettelæggelse af fleksibel styring af
bygningerne.
– Det er meget nemt at styre fleksibelt, hvis man udruster
den enkelte bygning, så den er styrbar. Men forskerne
konkluderer noget, vi egentlig vidste i forvejen, siger Knut
Arne Finsmyr, forretningsudvikler for digitale tjenester
i GK.
Han uddyber med, at der i dag er for begrænset
instrumentering i bygninger, at bygningerne ofte kun
har én metode i styringssystemet til at opnå et godt
indeklima, og at der er for lidt overordnet styring til at
kunne kontrollere bygningerne eksternt ud fra de formål,
man gerne vil opnå. Det er altså ikke nok bare at koble
bygningen til et automationssystem.

BRAVENT

Der er over 180 brandhændelser i norske skoler hvert år. Selv
om de fleste af disse brande er små, kan de skabe meget røg.
Her spiller ventilationsanlægget en afgørende rolle. Desværre er
dagens retningslinjer for brandventilation uklare. Det gælder navnlig
ventilationsstrategien “træk ud”, der bliver funktionspåvirket af
VAV-spjæld i kanalnettet, uden at disse er funktionstestet i et
brandforløb.
Derudover er der uklarheder knyttet til behovene for brandisolation, bypasskanaler og brandventilator. Dette FoU-projekt skal
undersøge, om behovsstyrede ventilationsanlæg kan være egnede
som sikker brandventilation med et minimum af ekstra tiltag. Et
vigtigt spørgsmål er, om VAV-spjæld kan tildeles en funktion
gennem et brandforløb uden at have dokumentation for det.
BRAVENT er et innovationsprojekt finansieret af Norges forskningsråd, og det gennemføres i perioden 2021-2024. Projektejer er
Undervisningsbygg Oslo KF, og projektleder er RISE Fire Research.
De øvrige partnere i projektet er SINTEF Community, Trondheim
Eiendom, Bergen Kommune, GK Norge og TROX Auranor Norge.
Mere info: SINTEF

– Du skal også sørge for, at bygningen kan styres
fleksibelt. Det gælder om at have fokus på, hvad man
ønsker at styre, og hvilke strategier man har behov for,
understreger Finsmyr.
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Byggfloken 2.0 – cirkulære forretningsmodeller i støbeskeen

– Vi skal finde nye forretningsmodeller til at transformere bygge- og ejendomsbranchen, siger divisionsdirektør for byggeteknologi og udvikling Per Arve Ekle om grunden til, at GK er med i Byggfloken 2.0.
Byggfloken 2.0 er en tværfaglig projektgruppe til udvikling af nye forretnings- og samarbejdsmodeller
med henblik på at skabe en mere bæredygtig branche og et mere bæredygtigt samfund. Byggfloken
er igangsat af Statsbygg og ÆRA og har brugt kreativ workshopmetodik med kundeperspektivet i
fokus for at finde mulige løsninger, der kan fremme bæredygtighed i bygge- og ejendomsbranchen.
– En stor del af udfordringen i byggebranchen er en silobaseret værdikæde. Ofte er det sådan, at GK
og andre leverandører bliver konkurrenceudsatte, og så vælger man kun løsningen, der er billigst i
indkøb. Så det er sjældent den mest bæredygtige løsning, der bliver valgt, siger Per Arve Ekle.
Skal det være sådan fremover? Det spurgte aktørerne i projektet sig selv om. Svarene, de fandt, blev
til 12 forskellige koncepter med cirkularitet og digitalisering som vigtige nøgleord. Koncepterne er
nu under afprøvning hos udvalgte kunder og samarbejdspartnere. For GK har deltagelsen givet nye
perspektiver på egen branche og forretningsmodeller.
– Vi er villige til at tage mere ansvar og større risiko for at fremme bæredygtighed og langsigtede
valg. Hvis man drejer forretningsmodellen fra rent salg over til en tjenestebaseret model, bliver man
mere proaktiv og kan tage et større ansvar. Her har kundeperspektivet i Byggfloken 2.0 givet nye
perspektiver, for hvis ikke værdien af tjenesten er bedre end det, man betaler for, så opsiger man jo
bare kundeforholdet. Det nødvendiggør et livscyklusperspektiv i leverancerne, fortæller Per Arve Ekle.
Byggfloken 2.0 præsenterede resultaterne fra projektet i marts 2022, og GK vil fortsætte med at teste de
nye koncepter i samarbejde med aktører fra projektet som blandt andet Statsbygg, Signify og Selvaag.

Om Byggfloken 2.0
Byggfloken 2.0 bygger videre på både netværk,
indsigter og løsninger, der blev udviklet i
Byggfloken 1.0 fra 2018. Denne gang handler det
om en introduktion af cirkulær økonomi i den
norske BAE-branche med bedre bestillinger,
design til genbrug og mere bæredygtig drift af
bygninger. Læs mere på www.reformater.no.

– Byggfloken 2.0 har givet os vigtige perspektiver
at arbejde videre med. Metodikken har givet
os et rigtig godt udgangspunkt for at finde
nye løsninger ud over at skabe netværk og nye
indsigter. Nu kan vi starte pilotprojekter, der vil
vise, hvad vi kan opnå i praksis.
PER ARVE EKLE
DIVISIONSDIREKTØR FOR BYGGETEKNOLOGI OG UDVIKLING
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Rammer til miljøvenlig administration af
bygninger

I et unikt projekt ved Lunds Universitet uden for Malmø udvikler
forskere forbrugervenlige rammer til planlægning af tiltag, der
kan reducere bygningers miljø- og klimapåvirkning. Målet er at
gøre det enklere for bygningsejere at gøre deres bygninger mere
bæredygtige. Bygninger står for cirka 35 procent af Sveriges totale
energiforbrug, og muligheden for at øge energieffektiviteten er
stort.
Projektet er en del af E2B2, Sveriges største forskningsprogram
inden for energieffektivisering af bygninger og boliger. Programmet
drives af Energimyndigheden.
Ved hjælp af et pointsystem viser rammerne, hvordan bygningen
ligger i et sundheds-, klima- og miljøperspektiv. Baseret på svarene
får man forslag til, hvilke tiltag der er værd at satse på.
Catarina Warfvinge, universitetslektor ved Lunds Tekniska Högskola
og seniorrådgiver i GK, er en af forskerne bag projektet, der har
en budgetramme på 4 millioner SEK og afsluttes i december 2022.

Grøn VVS

Smart Building Hub

For at bringe udledningerne ned vil projektet både forske i de
materialer, som indgår i anlæggene, og om der findes andre
systemløsninger, der kan give mindre klimabelastninger ved
installation og drift.

Sammen med 16 partnere har SINTEF fået tildelt midler fra
Forskningsrådet. Målet for Forskningsrådet er, at projekterne skal
resultere i infrastrukturer, som forsknings- og innovationsmiljøer
i hele landet kan benytte sig af.

Grøn VVS er initieret af Erichsen & Horgen og bliver støttet af
Norges forskningsråd. Projektet løber frem til 2025. Ud over GK
er også KLP Eiendom, Höeg Eiendom, Swegon, Pipelife, Armaturjonsson og OsloMet partnere i Grøn VVS.

SINTEF Community leder projektet sammen med følgende
partnere: Undervisningsbygg Oslo KF, SINTEF Energi, NTNU, Höegh
Eiendom AS, Enova SF, GK Indeklima AS, OBOS BBL, Boligbygg Oslo
KF, Statsbygg, Akershus Energi Varme AS, Smart Innovation Norway
AS, Drammen Eiendom KF, IFE, SOLENERGI Fusen AS, Entro AS.

VVS-installationer står for en betydelig del af drivhusgasudledningerne fra bygninger. Hidtil har der været begrænset viden om,
hvordan man kan reducere disse udledninger. Forskningsprojektet
Grøn VVS skal bidrage til at halvere CO2-udledninger fra VVS-installationer, og GK bidrager til mere viden om miljøpåvirkningen
fra tekniske installationer i bygninger.

Projektet Smart Building Hub skal bidrage til at sammenkoble
forskning i energieffektive og fleksible bygninger med forskning i
intelligente energisystemer. For at opnå det skal målinger med høj
tidsdetaljering af strømforbrug, varmeforbrug, lokal energiproduktion, parametre for indeklima og andre bygningsdata organiseres
og kombineres.

Mere info: GK, ERICHSEN-HORGEN
Mere info: VVS AKTUELT, ENTRO

Mere info: Ramverk för miljöanpassad förvaltning av byggnader
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DIGG-MIN-SKOLE

Et godt indeklima på skolerne er vigtig for sundhed og trivsel hos
elever og ansatte, og det har væsentlig påvirkning på elevernes
udbytte af undervisningen. God vedligeholdelse af bygninger
samt drift af de tekniske anlæg er vigtige elementer for at få et
godt indeklima, men derudover er det afgørende, at ansatte og
elever bruger skolebygningerne rigtigt og involveres i praktisk
indeklimaarbejde på skoleniveau.
GK skal blandt andet udvikle og teste et brugerorienteret forvaltningssystem (BOF).
DIGG-MIN-SKOLE kombinerer data fra sensorer, der er en
integreret del af skolens tekniske anlæg, og/eller enkeltstående
indeklimasensorer for at udvikle en maskinlæringsmodel, der kan
anslå sandsynligheden for, at brugerne vil opleve nedsat trivsel eller
sundhedsgener. Derudover skal modellen anslå, hvilke faktorer i
indeklimaet der med størst sandsynlighed er årsagen til sundhedsgenerne (temperatur, lysforhold, støj, CO2 etc.) og identificere
målrettede, afbødende tiltag på skole-/klasseværelsesniveau.
Projektet har modtaget midler fra IKTPLUSS-IKT og digital
innovation.
Mere info: FORSKININGSRÅDET
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Vejledning til effektive bæredygtighedsplaner
for bygninger

GK Danmark er med til at definere morgendagens løsninger
til bæredygtige byggerier gennem deltagelse i Værdibyg
(Værdiskabende Byggeproces) - et unikt udviklingsprogram
inden for byggeriet, som udvikler byggeprocessen og udfordrer
branchen med nye ideer. Værdibyg er et initiativ i regi af BAT
Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byggeri, Danske ARK, Foreningen
af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Med initiativet
tager byggebranchens førende organisationer fat i problemerne
og udfordringerne i byggeriet.
Værdibyg finder og udvikler en ny, fælles praksis for byggeprocessen på tværs af branchens aktører. Gennem workshops med
praktikere fra byggefirmaer indhentes viden til udvikling af en fælles
bedste praksis, der tager hensyn til alle parters behov.
GK Danmark er med til at udarbejde en ny vejledning om effektive
bæredygtighedsplaner til bygninger, der skal styrke bygherres fokus
på bæredygtighed i byggeprojekterne, gøre ambitioner og visioner
tydelige for alle involverede og synliggøre deres rolle i projektet.
Vejledningen bliver udgivet i 2022.
Mere info: https://vaerdibyg.dk/om-vaerdibyg-2/

Case: GK sætter tempoet for bæredygtighed op i den danske byggebranche

For at fremme den grønne omstilling i byggebranchen yderligere har GK Danmark igangsat en ”bæredygtighedssprint”, hvor
hele værdikæden inden for branchen sammen diskuterer og udvikler nye ideer til grønne tiltag.
Den danske virksomhed er foregangsland i GK med sine sprint, der i 2021 blev gennemført som fem heldagsseminarer for
den danske ledergruppe, og hvor blandt andet toneangivende aktører og eksperter fra branchen præsenterede forskellige
bæredygtighedstemaer.
Ifølge adm. direktør i GK Danmark, Jørgen L. Christensen handler det om at prioritere tid og kræfter til udforskning og udvikling af
innovative ideer, der kan styrke arbejdet med bæredygtighed i hele værdikæden og i udviklingsfasen i forbindelse med nybyggeri.
– Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv. Den kræver indsats og fokus for at udvikle sig og gå nye veje. Derfor ser vi det
som vores rolle hele tiden at udfordre både os selv og branchen som helhed, så vi arbejder endnu smartere med at udvikle
grønne løsninger. Vores bæredygtigheds-sprint har givet os solid indsigt og inspiration til at skabe nye, grønne initiativer og
løsninger. Nu gælder det om at bearbejde og reflektere over den nye indsigt, vi har fået, og gøre den til reel værdi for både
selskabet, kunderne og samfundet, siger Jørgen L. Christensen.
Mer info: https://www.dagensbyggeri.dk/artikel/118072-baeredygtighedssprint-skal-bringe-gk-danmark-helt-frem-i-den-gronne-bus
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Miljø- og
klimaarbejde
En reduktion af drivhusgasser er et af de vigtigste tiltag, vi kan iværksætte for
at mindske den globale opvarmning og bidrage til at nå målene i Parisaftalen.
Vores vision om GK som klimaforbillede indebærer, at vi skal være bevidste
om vores egen og kundernes miljøpåvirkning. GK har gode muligheder for at
hjælpe vores kunder med at reducere deres udledninger gennem dagens og
fremtidens leverancer og tjenester knyttet til indeklima og energieffektivisering.
Derudover vil og kan GK arbejde på at reducere vores egen udledning.
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Vores langsigtede
klima- og miljømål:

Vores vigtigste tiltag i relation til
miljø og klima frem mod 2025 er at:
Reducere vores egen drivhusgasudledning gennem offensiv
udfasning af køretøjer med fossilt brændstof.

GK skal halvere sin egen
udledning inden 2030.

Certificere hele virksomheden i henhold til ISO 14001-standarden,
som er et internationalt anerkendt miljøstyringssystem.
Indføre en fælles miljøpolitik og fælles rutiner med handlingsplaner på
afdelingsniveau, som sikrer, at miljøtiltag iværksættes i hele virksomheden.

Arbejde frem mod at tilbyde og levere tekniske anlæg med drivhusgasregnskaber.

Være en pådriver for at finde og bruge miljødeklarerede produkter,
der kan synliggøre klimaaftrykket for tekniske installationer.

Halvdelen af vores kundeportefølje
skal være klimaneutral i 2035.

Være ledende på naturlige kuldemedier og promotere og motivere
kunden til at tage naturlige kuldemedier i brug der, hvor det er egnet.
Være en bidragsyder til og indførelse af cirkulærøkonomi
med øget genbrug og genanvendelse.
Etablering af datafangst og opfølgning på nøgleindikatorer er de vigtigste værktøjer
til at bedømme vores egen opnåelse af mål inden for miljø- og klimaområdet.
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Miljøledelse og
-administration
GK’s arbejde med miljøledelse og -administration er en integreret
del af vores kvalitetsstyringssystem i alle tre lande. Vi skal nå
vores miljømålsætninger ved at følge kvalitetssystemets klart
definerede ansvarsområder, instrukser og rutiner.
Ved at udarbejde miljøkrav til egne aktiviteter, identificere miljøpåvirkninger fra aktiviteter, produkter og tjenester samt identificere
miljøtiltag inden for energi, transport, affald og indkøb tager GK
miljøledelse og -administration seriøst. Vi arbejder også på at
indarbejde krav til miljøhensyn i vores rutiner for gennemførelse
af opgaver, så vi kan rådgive vores kunder og opfylde deres krav
og forventninger.
Miljøarbejdet retter sig efter GK’s koncernpolitik for det ydre miljø,
og vores miljøarbejde er genstand for en løbende justering og
forbedring. Vi evaluerer regelmæssigt vores miljøledelsessystem og
vores miljømål med udgangspunkt i afdækkende afvigelser, forbedringsforslag samt nye kundekrav og opfyldelse af lovgivningen.
GK har sat sig som mål, at alle dele af virksomheden skal være ISO
14001-certificeret inden 2025.
GK Norge er certificeret som Miljøfyrtårn efter hovedkontormodellen, og 29 af vores 54 kontorer, herunder hovedkontoret på
Ryen og alle de største kontorer, er certificerede. De 29 kontorer,
der er Miljøfyrtårnscertificerede, udgør arealmæssigt 85 procent
af GK’s kontorlokaler i Norge. Alle kontorer, der er certificerede,
har en lokal miljøansvarlig, og gennem Miljøfyrtårnsordningen får vi
konkrete værktøjer til at arbejde målrettet med vores miljøpræstationer inden for områderne arbejdsmiljø, affaldshåndtering,
energiforbrug, indkøb og transport. Miljøfyrtårnscertificeringen
og øvrige kvalitetsrutiner dækker tilsammen hovedkravene, som
de er defineret i ISO-14001:2015.

Der blev i 2021 påbegyndt et arbejde med at forberede en ISO
14001-certificering af GK’s norske virksomhed, og det forventes,
at denne certificering vil ske ultimo 2022 eller primo 2023.
GK’s svenske ventilationsvirksomhed har været ISO 14001-certificeret siden 2017, og i 2020 blev rørvirksomheden i Sverige (datterselskabet GK Rör) integreret i det svenske miljøledelsessystem.
I Sverige er der også udnævnt otte regionale bæredygtighedsambassadører for at forbedre den interne kommunikation
og ansvarsfordelingen, der er knyttet til miljøarbejdet mellem
hovedkontoret og regionerne.
GK’s danske virksomhed blev i 2021 ISO 14001-certificeret, og
miljøhensyn er integreret i det danske ledelsessystem.
Der resterer stadig et arbejde med at gøre GK’s miljøpolitik
og arbejdet med miljøledelse og -administration endnu bedre
kendt i organisationen. Målet om at udarbejde et internt kursus i
miljøledelse i 2021 blev ikke nået, men arbejdet fortsætter i 2022.

Rapportering af alvorlige miljøhændelser

Alle miljøhændelser rapporteres internt i vores system for
HMS-afvigelser samt til lokale myndigheder ved alvorlige
miljøhændelser i overensstemmelse med gældende lovkrav.
Alle alvorlige miljøhændelser skal undersøges i henhold til GK’s
egne undersøgelsesrutiner, som beskriver, hvilken metodik der
skal tages i anvendelse, hvis der indtræffer alvorlige hændelser
i organisationen.
Der er i 2021 ikke registreret nogen alvorlige miljøhændelser i GK’s
virksomhed i Norge, Sverige eller Danmark.
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Affaldshåndtering og
kildesortering
Der er et potentiale for bedre affalds- og genanvendelsesrutiner
i alle dele af selskabet, men arbejdet med at udforme nationale
rammeaftaler, der skal bidrage til bedre muligheder for håndtering,
sortering og rapportering, er i gang i alle lande.
GK har sat sig som mål, at mindst 60 procent af affaldet fra
virksomhedskontorerne skal kildesorteres inden udgangen af
2022 og mindst 80 procent i løbet af 2025.
På de Miljøfyrtårnscertificerede kontorer i Norge blev 58 procent
af affaldet kildesorteret i 2021. Det er samme niveau som i 2020.
De Miljøfyrtårnscertificerede kontorer udgør 85 procent af
kontorlokalerne i Norge baseret på areal.
GK i Sverige indgik i 2020 en national rammeaftale med en
affaldsleverandør for kildesortering for alle kontorer i Sverige.
Det er fortsat få kontorer, der benytter sig af rammeaftalen, og
det er kun to af kontorerne i Sverige, der har mulighed for at
følge op på den rapportering, der kræves. Årsagerne til, at så
få kontorer rapporterer om kildesorteringen, kan være øgede
omkostninger knyttet til den nye leverandør, forpligtelser over
for eksisterende affaldsleverandør, manglende ansvar på afdelingsniveau og lignende. Det udgør en risiko for, at målet om 80
procent kildesortering inden 2025 i Sverige ikke bliver nået, men
der bliver iværksat tiltag for at få flere kontorer til at benytte sig
af rammeaftalen.

Danmark har i 2021 indført affaldshåndtering via en fælles
leverandør, der stiller containere til forudbestemte fraktioner til
rådighed på alle kontorer – også de steder, hvor kommunen endnu
ikke har vedtaget planer for sortering af affald fra erhvervsvirksomheder.
Distribution af containere er sket gradvist hen over 2021, og de to
afdelinger, der mangler, får containere stillet til rådighed i 2022.
Sammen med implementering af en ny rutine for kildesortering
og affaldshåndtering har GK’s danske virksomhed fået et godt
overblik over, hvordan affaldet fra virksomhedskontorerne sorteres
og genanvendes, og det anslås, at kildesorteringsgraden er på
over 60 procent. Med ordningen på plads kan datagrundlaget for
affaldshåndtering i vores danske virksomhed forbedres yderligere
i 2022.
I alle tre lande er data for affald og graden af kildesortering
fortsat ikke helt komplet, og arbejdet med at indhente data
og sikre kvaliteten af datagrundlaget fortsætter i 2022. Affald
er alligevel taget med i beregningen af egne udledninger i GK’s
drivhusgasregnskab (scope 3). Via Miljøfyrtårnsordningen i Norge
indrapporteres affaldsmængder i forskellige fraktioner, og det ligger
til grund for beregningen af udledninger i GK’s drivhusgasregnskab.
I Danmark bliver de faktiske data indberettet, og der er foretaget en
ekstrapolering for de kontorer, hvor man mangler data. I Sverige er
der foreløbig ikke et godt nok datagrundlag for indrapportering til
drivhusgasregnskabet, så affaldsmængde og fraktioner er estimeret
ud fra tallene i Norge og Danmark.
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Energiforbrug, energiintensitet
og energimiks
Energi står i centrum for alle GK’s fag, og vi har mange års
erfaring med energi og energieffektivisering. Selv om vi lejer
alle vores lokaler, arbejder vi hele tiden med energiforbrug og
energieffektivisering i egen virksomhed via dialog med udlejere
og energileverandører.
Vores mål er at foretage energi- og driftsopfølgning på alle GK’s
erhvervsbygninger – fortrinsvis ved hjælp af styringsplatformen
GK Cloud. Ved fornyelse af lejeaftaler stiller GK krav til energiforbrug, indeklima og bæredygtighed, så vores egne lokaler kan
afspejle vores værdier og bæredygtighedsambitioner.
Datakvaliteten af energiforbrugsdata for opvarmede arealer er
blevet bedre de seneste år, men der er fortsat et potentiale for
øget datakvalitet og mere ensartet rapportering.

Totalt rapporteret energiforbrug for GK’s norske virksomhed inkluderer en ekstrapolering med udgangspunkt i det gennemsnitlige
energiforbrug pr. m2 for kontorbygninger i Norge. Det rapporterede
energiforbrug i GK’s danske virksomhed dækker 95 procent af
arealet, mens der i Sverige også er foretaget ekstrapoleringer
baseret på faktuelle, indberettede data. Energimikset angiver, hvilke
energikilder der anvendes til opvarmede arealer.
Rapporteret energiforbrug i 2021: 8,45 millioner kWh. Over 95
procent af energiforbruget stammer fra elektricitet eller fjernvarme. Stigningen i energiforbruget i GK’s lokaler i 2021 kan dels
tilskrives bedre datakvalitet knyttet til de opvarmede arealer, dels
overgangen til elektriske servicebiler, der har øget strømforbruget
for en del af kontorerne i Norge2.

2021
Energiforbrug og energimix (kWh)

Total

Norge

Sverige

Danmark

2020

2019

Total

Total

Elektricitet

5 967 593

70,6 %

4 875 754

950 052

141 786

5 603 915

72,4 %

3 876 270

65,4 %

Fjernvarme

2 167 226

25,6 %

976 184

838 661

352 380

1 513 265

19,5 %

1 257 168

21,2 %

63 208

0,7 %

150 000

1,8 %

150 000

366 831

4,7 %

733 860

12,4 %

0

0,0 %

160 000

2,1 %

0

0%

55 000

0,7 %

59 355

0,8 %

26 448

0,4 %

Biogas
Træpiller
Korn
Naturgas
Fossil olie
Samlet set

51 000

0,6 %

8 454 027

100,0 %

63 208

55 000

5 851 938

1 851 922

51 000

41 070

0,5 %

32 460

0,5 %

750 166

7 744 437

100 %

5 926 206

100 %

Tabel 1: Energiforbrug og energimix for energi til GK’s lokaler (kWh).

2

Se bæredygtighedsnote 3.
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Norsk strøm er i praksis 98 procent vedvarende, og fjernvarme i
Norge betragtes i gennemsnit som 95 procent vedvarende.
Sverige og Danmark har også megen tilgængelig vedvarende energi,
og Sverige har et udstrakt tilbud af miljømærkede strømaftaler.
Fjernvarme kan generelt betragtes som vedvarende, men der er et
potentiale for at reducere udledninger fra elproduktion gennem
miljømærkede strømaftaler.

Energiintensitet omfatter det specifikke energiforbrug til
opvarmede arealer, der huser GK’s virksomhed, og viser, hvor
energieffektive bygningerne er – uafhængigt af størrelse. For
2021 er den gennemsnitlige energiintensitet 131 kWh/m2, hvilket
er omtrent på samme niveau som i 2020. Forbedret overblik og
datakvalitet knyttet til arealer, som GK bruger til sin virksomhed
og energiforbrug, bidrager til, at tallet for 2021 ikke er direkte
sammenligneligt med tidligere år.
2021

Samlet energiforbrug, elektrictet og varme (kWh)
Samlet areal (m2)
kWh/m2

2020

2019

Total

Norge

Sverige

Danmark

Total

Total

8 454 026

5 851 938

1 851 922

750 166

7 744 436

6 350 896

64 375

42 733

15 842

5 800

59 455

50 759

131

137

117

129

130

125

Tabel 2: Energiintensitet (kWh/m2)
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Drivhusgasregnskab
GK har som langsigtet miljømål at halvere egne udledninger
inden 2030, og at halvdelen af vores kundeportefølje skal være
klimaneutral i 2035.

bruges i GK’s virksomhed, taxirejser, flyrejser og bygningsarealer,
der huser vores virksomhed, indhentet manuelt. I GK Sverige er
tallene for el og varme til kontorerne hentet fra leverandørerne.

GK’s drivhusgasregnskab tager afsæt i standarden “Greenhouse
Gas Protocol” (GHG-protokollen), som deler udledningerne op i
tre områder (scopes).

I 2021 blev der gennemført en væsentlighedsanalyse af udledningskilder og -kategorier, og der blev etableret systemstøtte
til dataindsamling og beregning af drivhusgasudledninger. Det
har gjort os endnu bedre i stand til at levere et standardiseret
drivhusgasregnskab i overensstemmelse med GHG-protokollen.
Datagrundlaget, særligt vedrørende direkte udledninger i scope
1 og 2, er blevet bedre, og med systemstøtte er beregningerne
mere detaljerede.

På baggrund af udfordringer knyttet til datagrundlag og -indsamling
rapporterede GK i 2019 og 2020 samlet på direkte og indirekte
udledninger – dvs. ikke inddelt i scope 1, 2 og 3. For GK Norge
tog beregningerne udgangspunkt i rapportering via Miljøfyrtårnsordningen, der inkluderer udledninger fra GK’s biler, flyrejser,
bygningsarealer, der huser GK’s virksomhed, samt restaffald.
For GK’s biler er tallene justeret for indkøbt brændstof fra
brændstofleverandører. I Sverige og Danmark blev data knyttet
til udledninger fra GK’s biler, udledninger fra private biler, der

2 543
2 612

6 574
1 484
1 685

Forretningsrejse

1 168
1 116

275
278

Elektricitet
og varme
7 123

GK samlet

Avfald

8 538
2 000

3 000

Tabel 3: GK’s totale drivhusgasudledning 2020 og 2021 (ton CO₂e)
3

5 348

GK-ejede og
leasede biler

4 810

1 000

Figur 2: GK’s egne udledninger i 2021, inddelt i scopes iht. GHG-protokollen (ton CO₂e)

ton CO2e
3 411

Norge

Danmark

Scope 1
4 257

Scope 2
192

For at gøre rapporteringen for 2021 sammenlignelig med tidligere
år er de data, der lå til grund for vores rapportering i 2019 og 2020,
lagt ind i samme løsning3.

ton CO2e

Sverige

Scope 3
2 674

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2021

9 000

2020

16
1
1 000

2 000

Tabel 4: Udledningskilder 2020 og 2021 (ton CO₂e)

3 000

4 000

5 000

6 000

2021

7 000

2020

Se bæredygtighedsnote 2.
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Totale egne udledninger i 2021 var på 7.123 ton CO2e. Dette er en
nedgang fra 2020 og skyldes primært færre udledninger fra transport, da GK er kommet godt i gang med overgang til emissionsfrie
biler, navnligt i Norge. Dele af reduktionen kan også tilskrives bedre
datagrundlag, samt ændrede udledningsfaktorer. Covid-19-pandemien antages at have haft en effekt på drivhusgasudledningerne
fra flyrejser og tjenesterejser med bil i 2020 og 20214.

Tiltag for at reducere drivhusgasudledning i
GK’s egen virksomhed

Udledning fra GK’s biler udgør en betydelig andel af GK’s egne
udledninger. Reduktion af drivhusgasudledninger fra GK’s køretøjer
ved overgang til elbiler og lavemissionsbiler er det vigtigste tiltag
for at nå̊ vores hovedmål om halveret udledning af drivhusgasser
inden 2030.

På̊ grund af forskellige nationale incitamenter har vi sat følgende
mål pr. land inden 2025:
ɠ

ɠ

ɠ

For Norge er der sat et mål om 75 procent reduktion
af drivhusgasudledning fra brug af biler. Målet er, at over
80 procent af personbilerne og over 70 procent af vare-/
servicebilerne skal være elbiler.
I Sverige er målet, at over 50 procent af personbilerne skal
være lavemissionsbiler med en udledning på under 70 g CO2 /
km, og at over 70 procent af de lette lastbiler har en udledning
på under 140 g CO2 /km.
For Danmark er der sat et mål om, at over 50 procent af
bilerne skal være elbiler.

Udledningsintensitet/Specifikke
drivhusgasudledninger

GK har sat et mål om at halvere sin egen udledning pr. omsat krone
i 2030 sammenlignet med 2019 – med et delmål om at reducere
specifikke udledninger med 25 procent inden 2025.
Målet indebærer, at GK skal reducere sine specifikke udledninger
til mindre end 1,35 kg CO2 /1000 NOK i 2025 og til mindre end 0,90
kg CO2 /1000 NOK i 2030.
I 2021 blev egne udledninger pr. omsat krone reduceret med
næsten 15 procent sammenlignet med 2020, og vi har dermed
allerede en lavere udledningsintensitet end det mål, vi har sat for
2025.

Det kræver en større indsats og flere ressourcer at reducere
udledningerne fra GK’s biler i Sverige og Danmark. De nationale
mål for Sverige og Danmark afspejler disse forskelle.

2021

2020

2019

Total

Norge

Sverige

Danmark

Total

Total

Samlet udledning (ton CO2e)

7 123

3 411

2 543

1 170

8 538

9 107

Nettoproduktionsvolumen (MNOK)

5 788

3 740

1 471

553

6 051

6 304

1,23

0,91

1,73

2,12

1,41

1,44

Udledningsintensitet (kg CO2e/1000 NOK)
Tabel 5: Specifikke drivhusudledninger/udledningsintensitet (kg CO₂e/NOK 1000)5

4
5

Se bæredygtighedsnote 2.
Se bæredygtighedsnote 2.

47

MILJØ- OG KLIMAARBEJDE

Udledning i GK’s leverandørkæde (scope 3)

Væsentlighedsanalysen, der blev gennemført for udledningskilder, viste, at datagrundlaget
navnlig inden for kategorierne i scope 3 er mangelfuldt, og at det ikke er muligt for GK at
levere et fuldstændigt drivhusgasregnskab for scope 3 for 2021. Baseret på analysen af
udledningernes omfang og muligheden for at indhente data blev kategori 1, “Købte produkter
og tjenester”, valgt som første trin. Målet for 2021 var at påbegynde arbejdet med at afdække, hvor i GK’s værdikæde vi har den største klimapåvirkning samt afdække, hvilke af GK’s
leverandører vi bør prioritere, når det gælder om at hente reelle data knyttet til vores indkøb.
Da de faktiske data om produktmaterialer, vægt etc. ikke var tilgængelige, blev der ved hjælp
af eksterne rådgivere gennemført en screening baseret på anbefalinger fra Science Based
Target initiative (SBTi), et internationalt førende og anerkendt netværk, der arbejder for,
at erhvervslivet skal sætte sig videnskabsbaserede klimamål. Metoden, der blev benyttet,
var baseret på såkaldte forbrugsbaserede udledningsfaktorer (Environmentally Extended
Input-Output (EEIO) tabeller)6.
Kategoriseringen af leverandører er baseret på værktøjet Scope 3 Evaluator fra Quantis.
GK’s leverandører blev først vurderet ud fra, om de leverer produkter eller tjenester. For de
leverandører, der leverer produkter, vurderes produkternes komponenter (metal, elektronik,
plast, maskineri) baseret på leverandørernes sortiment og/eller produktspecifikationer.
Der er ikke beregnet udledninger for indkøbte tjenester. De vigtigste tjenester, som GK køber,
er inden for montering, konsulenter, it-tjenester og finansielle tjenester.
Manuel kategorisering er udført for 60 procent af GK’s totale indkøbsværdi baseret på
hovedtallene for 2021 for hhv. Norge, Sverige og Danmark.
Beregningen viser, at klimapåvirkningen fra disse leverandører er cirka 140.000 ton CO2,
altså en betydelig større andel end GK’s direkte og indirekte udledninger i scope 1 og 2. Det
var som forventet og giver os et godt grundlag for det videre arbejde med at forstå og ikke
mindst reducere GK’s totale klimaaftryk.

6

Se bæredygtighedsnote 4.
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Klimarisiko
For bygge- og anlægsbranchen omfatter klimarisiko både finansiel
risiko, overgangsrisiko samt fysisk risiko i form af, at klimaændringerne kræver mere robust nybyggeri og ændret vedligeholdelse
af eksisterende bygninger som f.eks. hyppigere vedligehold eller
andre tiltag.
Koncernbestyrelsen i GK bliver regelmæssigt orienteret om GK’s
arbejde med bæredygtighed. Det bliver udvidet til at omfatte
klimarisikoanalyser og bliver en del af ISO 14001-systematikken,
efterhånden som større dele af vores virksomhed bliver ISO
14001-certificeret.
En særskilt klimarisikoanalyse blev ikke gennemført i 2021, men
risici og muligheder knyttet til klima og miljø er medtaget som en
del af arbejdet med at etablere en fælles risikostyringsplatform i
koncernen. Klima- og miljørisiko indgår også som en del af vores
leverandørevaluering.
GK vil støtte miljørigtig videns- og produktudvikling gennem aktiv
deltagelse i FoU- og innovationsprojekter, der kan give os en
konkurrencefordel og er med at reducere vores kunders klimaaftryk. I 2021 investerede vi over 21,9 millioner NOK i forskellige
forskningsprojekter. Til sammenligning var beløbet 7 millioner NOK
i 2020. Store dele af stigningen er knyttet til et SkatteFUNN-projekt
– “Indeklima som tjeneste”.
For øvrig omtale af forskellige forsknings- og udviklingsprojekter,
som GK deltager i, kan du gå til side 34-39.
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Socialt og
samfundsmæssigt
ansvar
GK er en pådriver for, at sociale forhold bliver tilgodeset i alle vores
aktiviteter og i bygge- og anlægsbranchen som helhed. I det følgende
kapitel belyser vi, hvordan vi i GK arbejder med vores sociale ansvar
som menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og mangfoldighed,
ligestilling og sundhed, miljø og sikkerhed.
I bygge- og anlægsbranchen er de største risikoområder utilstrækkelige
tiltag inden for sundhed og sikkerhed, overtidsarbejde, negativ behandling
af minoritetsgrupper, diskriminering og sexchikane, tvangsarbejde,
børnearbejde og lave lønninger. I 2020 udarbejdede og indførte GK en
menneskerettighedspolitik med opfølgende tiltag, der skal sikre, at vi
overholder de gældende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. I 2021 har vi arbejdet videre med opfølgningen på dette vigtige område.

En af de største risici for negativ indvirkning på menneskerettigheder og
arbejdstagerrettigheder i Skandinavien er utilstrækkelig opfølgning og
kontrol, når det gælder underentreprenører og andet indlejet personale.
Kvaliteten af ansættelsesaftaler, lønvilkår, kompetence og arbejdsmiljøforhold er derfor vigtige fokusområder, hvor GK som opdragsgiver skal
sørge for, at de bliver efterlevet fuldt ud og til enhver tid.
I Skandinavien er der en veletableret arbejdsmiljølovgivning, og der er
velfungerende systemer og rutiner, som skal forhindre negativ behandling
af mennesker i arbejdssammenhænge. Hos GK er det koncernledelsen,
der har det øverste ansvar for at sikre, at der bliver fulgt op på dette,
og at virksomheden optræder i overensstemmelse med de gældende
regler i alle de lande, hvor GK driver virksomhed. Vores adfærdskodeks
og etiske retningslinjer (code of conduct) skal følges af alle vores ansatte.
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Organisation
og ansatte
GK Gruppen havde pr. 31/12 2021 2.904 ansatte fordelt på moderselskab og tre selskaber med datterselskaber, hvoraf moderselskab og
fire selskaber hører hjemme i Norge, to i Sverige og ét i Danmark.
Selskab
GK Norge AS

Ansatte
1 978

Gunnar Karlsen Sverige AB

686

GK Danmark A/S

210

GK Gruppen AS (moderselskab)

30

Totalt i hele GK

2 904

Tabel 6: Antal ansatte fordelt på selskab

I 2021 udgjorde midlertidigt ansatte 7,9 procent af den samlede arbejdsstyrke i GK. Næsten 86 procent af vores midlertidige ansatte
er lærlinge. Når GK indgår en midlertidig lærlingekontrakt, er det med intentionen om at ansætte vedkommende i en fast stilling efter
afsluttet lærlingeperiode. Øvrige i midlertidige stillinger er vikarer og ansatte i midlertidige projektroller.
Det er ikke afdækket, at der er systematiske kønsforskelle blandt midlertidigt ansatte.
Selskab

Total

GK i Norge

GK i Sverige

GK i Danmark

GK Gruppen
(moderselskab)

7,90 %

8,74 %

4,20 %

6,1 %

3,80 %

196

161

22

13

0

Andel lærlinge af midlertidigt ansatte

85,6 %

93,1 %

51,2 %

100,0 %

Deltidsansatte

2,40 %

2,20 %

2,90 %

3,30 %

Midlertidigt ansatte med ansættelseskontrakt hos GK
Antal lærlinge

3,80 %

Tabel 7: Andel midlertidige og deltidsansatte fordelt på selskab

I 2021 udgjorde deltidsansatte 2,4 procent af den samlede arbejdsstyrke i GK. En analyse af de deltidsansatte viser, at denne gruppe ansatte
hovedsageligt består af ældre medarbejdere, der selv ønsker nedsat arbejdstid.
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Arbejdsmiljø
og trivsel
Det er vigtigt for GK at sørge for et godt arbejdsmiljø, og vi påvirker vores arbejdsmiljø både direkte og indirekte gennem fælles
retningslinjer, en indsats for en god virksomhedskultur samt opfølgning for den enkelte medarbejder. GK’s mål er at tiltrække, udvikle
og beholde de mest kompetente og engagerede medarbejdere
og ledere inden for bygge- og anlægsbranchen samt dyrke en
præstationskultur, der er kundeorienteret og værdidrevet.
HR-afdelingerne har sammen med den administrerende direktør for
de respektive landeorganisationer det øverste ansvar for at følge op
på den enkelte medarbejder. Virksomhederne følger de gældende
lovkrav for medarbejderrepræsentation, og der er etableret samarbejdsorganer mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter, der
skal sikre, at medarbejdernes interesser bliver tilgodeset.
Vi gennemfører undersøgelser blandt medarbejderne for at
kortlægge trivsel og forbedringsområder. I januar 2021 blev der
gennemført en medarbejderundersøgelse på tværs af alle selskaberne i GK. Undersøgelsen viste, at vi har et godt arbejdsmiljø med
en stor andel af engagerede medarbejdere og ledere. Resultaterne
viste også, at GK’s strategiske retning og fokus er blevet godt
modtaget i organisationen.
I både 2020 og 2021 gennemførte vi også eNPS-undersøgelser
(Employee Net Promoter Score), der indikerer, om vores medarbejdere vil anbefale GK som arbejdsgiver udadtil. Undersøgelsen
viste, at GK’s eNPS ligger over den sammenlignelige referenceværdi
for branchen.

GK blev som mange andre selskaber også påvirket af Covid19-pandemien, og i 2021 har driften fortsat været præget af
smitteværnstiltag og usikkerhed på markedet. GK har sørget for
at følge lokale og nationale retningslinjer for smittebeskyttelse
og har arbejdet med kommunikation og informationsformidling.

Udskiftning af personale

I 2021 steg den frivillige personaleudskiftning i alle enheder på
nær i Danmark. Dette skyldes til en vis grad store organisatoriske
ændringer i vores norske og svenske virksomhed, som har skabt
noget usikkerhed blandt ansatte. Vi mener, at udskiftningen blandt
vores ansatte er for høj, og der er derfor igangsat målrettede tiltag
for at få den ned og nå et måltal på 8 procent i 2025.
Land
GK Sverige
GK Danmark
GK Norge
GK Gruppen (moderselskab)
Samlet for GK

2021

2020

22 %

14,0 %

3%

9,9 %

12 %

11,0 %

9%

2,2 %

14 %

11,4 %

Tabel 8: Turnover (ansatte), pr. land og samlet for GK

Data formidles løbende til ledere og afdelinger for at sikre, at der
kan iværksættes målrettede og effektive tiltag.
I Norge er der gennemført en analyse af årsagerne til udskiftning
i 2021, der inkluderer faktorer som køn, stillingskategori og
arbejdsmiljøfaktorer. Denne analyse identificerede – i prioriteret
rækkefølge – “Ledelse”, “Struktur” og “Ordninger” som de tre
vigtigste faktorer for intentionen om at skifte. I Danmark angives
fokus på forudsigelighed og udvikling af medarbejdere ved blandt
andet introduktion af nye karriereveje for ansatte samt bedre
onboarding af nyansatte som de vigtigste grunde til, at udskiftningsgraden er reduceret i 2021.
Andre konkrete tiltag, der er iværksat, er et større fokus på arbejdsmiljø og trivsel, kompetenceprogrammer og intern udvikling samt
implementering af GK’s værdigrundlag. I 2021 blev der blandt andet
gennemført et særskilt afdelingsmøde i alle dele af koncernen
ud fra et fælles oplæg med fokus på vores værdier, INA, samt
efterlevelsen af disse. Der er også påbegyndt en implementering
af et nyt employer branding-koncept samt rekrutteringspolitik og
rekrutteringsproces, der er vigtige elementer for at styrke GK’s
brand som arbejdsgiver og øge stoltheden internt. Det samme
er tydelig ledelse og synlige karriereveje for selskabets ansatte.

For alle virksomheder inkluderer udskiftningen både fuld- og deltidsansatte. Beregningen viser også alle GK’s medarbejderkategorier
samlet med undtagelse af tallene for Danmark, som kun inkluderer
administrative stillinger.
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Mangfoldighed og
ligestilling
GK har en ambition om at være en arbejdsplads for alle. Det
betyder, at vi skal arbejde aktivt på at styrke mangfoldigheden
og kønsbalancen i vores virksomhed, men også være pådriver for
en mere mangfoldig og afbalanceret bygge- og anlægsbranche
generelt.

Der er planlagt aktiviteter i 2022 for at bryde mangfoldighedsagendaen ned og finde ud af, hvad GK skal fokusere på inden for
mangfoldighed samt identificere, hvilke tiltag vi skal arbejde med
i årene fremover.

Bygge- og anlægsbranchen er præget af en høj andel af mænd.
Det er der flere årsager til, men rekrutteringsgrundlaget for
operative stillinger i branchen er lavt blandt kvinder, især inden
for håndværksfagene. Vi arbejder aktivt på at undersøge, hvordan
GK kan tiltrække flere kvinder samt yngre arbejdssøgende og
medarbejdere med de rigtige kompetencer.

For at fungere som pådriver i branchen er GK indstillet på at skulle
udfordre kønssammensætningen i koncernen og blive en mere
attraktiv arbejdsplads for både kvinder og mænd.

Ved at skabe en tryg, udviklende og bæredygtig arbejdsplads og et
godt arbejdsmiljø for unge og kvinder håber vi, at vi kan bidrage til
en mere lige køns- og aldersfordeling i virksomheden og i branchen
som helhed.
GK har nultolerance over for mobning, diskriminering og chikane
uafhængigt af, om det gælder vores egne medarbejdere eller
samarbejdspartnere og knytter sig til køn, alder, etnicitet, nationalitet, religion, seksuel orientering eller lignende.

Kvindeandel totalt
Andel af kvinder i operative stillinger

Kønsbalance

GK har som mål at have en kvindeandel på 20 procent i 2025.
Andelen af kvinder i virksomheden var 10 procent ved udgangen
af 2021, hvilket er på niveau med sammenlignelige virksomheder.
Der er i 2021 en noget højere andel af kvinder i ledende stillinger
(15,9 procent) end i den øvrige virksomhed. Kvindeandelen i
koncernledelsen udgør nu 43 procent, og andelen af kvindelige
ledere på højere organisatoriske niveauer er øget fra 2020 til 2021.
Dette er højere end for byggebranchen generelt, hvor dette tal i
2021 var på 19 procent kvindeandel i ledelsesfunktioner.

At kvindeandelen er højere på lederniveau, både niveau 1 og 2, er
et godt udgangspunkt for også at opnå en højere kvindeandel på
andre niveauer i selskabet i fremtiden. Både fordi disse kvinder
kan bidrage til at udfordre traditionelle rekrutteringsmålgrupper,
og fordi kvinder, der bliver ansat i GK, får kvindelige forbilleder
inden for ledelse.
Kvindeandelen ligger samlet set på samme niveau som sidste
år og foregående år med en meget lille stigning. I 2021 er der
blevet arbejdet aktivt internt med at finde ud af, hvordan vi som
arbejdsgiver er attraktive for kvindelige kandidater, og dette arbejde
bliver implementeret fuldt ud i 2022.
Der er gennemført analyser knyttet til ligeløn, ansættelsesformer
og diskrimination i 2021, og vi har ikke identificeret systematiske
skævheder. Vi arbejder fortsat systematisk med dette område
og vil i 2022 gennemføre interviews med kvinder på tværs af
virksomheden for at få et bedre indblik i, hvordan de oplever
deres hverdag i GK.

Total

Norge

Sverige

Danmark

GK Gruppen
(moderselskab)

10 %

9,56 %

9,80 %

10,80 %

50 %

9,5 %

8,8 %

9,9 %

12,1 %

46,2 %

Andel af kvinder i senior- og lederstillinger - niveau 1 7

12,90 %

7,10 %

12,50 %

0%

66,70 %

Andel af kvinder i senior- og lederstillinger - niveau 2 7

15,10 %

18,10 %

9,30 %

0%

42,90 %

Tabel 9: Kvindendel fordelt på stillingsniveau
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20 procent kvinder inden 2025

Andelen af kvinder inden for de fagområder, der er relevante for
GK, er lav og varierer fra cirka 2,5 procent til over 11 procent. På
baggrund af det eksisterende rekrutteringsgrundlag er det ikke
realistisk, at vi skal kunne øge andelen af kvinder i GK til 20 procent
inden 2025 udelukkende ved at rekruttere faglærte. Den årlige
Universum-undersøgelse viser, at GK i Norge igennem flere år
har været blandt de 100 mest attraktive arbejdspladser for både
mandlige og kvindelige ingeniørstuderende. Tallene fra Universum i
2021 viser, at GK er placeret som nr. 70 blandt ingeniørstuderende.
Et af GK’s initiativer for at øge kvindeandelen i Norge er, at vi tager
aktivt del i flere forskellige initiativer for at fremhæve de gode
kvindelige rollemodeller, som for eksempel Ingeborg-netværket.
Der er bedre muligheder for at ansætte kvindelige ingeniører end
kvindelige faglærte, men også her er der kamp om talenterne og
især om dem med erfaring. På baggrund af rekrutteringsgrundlaget
vil vi arbejde målrettet med at øge andelen af kvinder blandt
faglærte, inden for projektledelse og andre ingeniørrelaterede
fag samt i lederstillinger.
I 2021 har vi arbejdet med at konkretisere og konceptualisere
vores nordiske brand som arbejdsgiver. Implementeringen vil
ske i løbet af 2022, sammen med øget markedsføring af GK som
arbejdsgiver. Målet er også, at den markedsføring vil tiltrække en
større mangfoldighed af kandidater. Vi er i 2021 også påbegyndt
arbejdet med at udvikle en rekrutteringsmetodik, der begrænser
muligheden for fejlansættelser.

Diskriminering og chikane

GK har nultolerance over for diskriminering og chikane og har
velfungerende rutiner til forebyggelse og håndtering af forskelsbehandling og andre kritisable forhold. I vores interne adfærdskodeks
og etiske retningslinjer samt menneskerettighedspolitik tager
vi afstand fra alle former for diskriminering og slår fast, at alle
vores medarbejdere skal have et trygt arbejdsmiljø, både fysisk
og psykosocialt.
GK har gode anmeldelsesrutiner for alle medarbejdere og
samarbejdspartnere, og der er mulighed for at foretage anonyme
anmeldelser via en krypteret tredjepartstjeneste. Via GK Whistle
kan medarbejdere og eksterne partnere anmelde kritisable forhold,
og alle anmeldelser behandles på en sikker og pålidelig måde, så
følsomme data ikke kommer på afveje, og beskyttelsen af den
enkeltes persondata overholdes.

deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. Der vil blive
fulgt op på resultatet af medarbejderundersøgelsen med analyser,
og der vil blive iværksat målrettede tiltag.
Til trods for, at antallet anmeldelser kan betragtes som lavt
i en koncern af vores størrelse, kan vi ud fra fund i medarbejderundersøgelser og pulsmålinger antage, at nogle sager håndteres
af ledere i hverdagen, når de opstår. Denne formodning styrkes
efter det svenske arbejdstilsyn og diskrimineringsombudsmandens
eftersyn af vores virksomhed i Sverige, hvor vi har fået positiv
feedback på vores håndtering af anmeldelser og implementering
af tydelige rutiner og retningslinjer.

Der er modtaget og behandlet to sager om kritisable forhold via
GK Whistle i 2021.
I Norge er der derudover to indrapporterede sager vedrørende
seksuel chikane. Begge disse blev fulgt op i tråd med GK’s definerede rutiner for håndtering af anmeldelser og sanktioner ved
identificerede tilfælde af chikane.
I medarbejderundersøgelsen, der blev gennemført i januar 2021, var
der også spørgsmål om diskriminering for at afdække eventuelle
forhold, som ikke er blevet anmeldt via andre kanaler. 92 procent
af respondenterne svarer, at de ikke har oplevet diskriminering på
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Løn og
kompensation
Lige løn for lige arbejde er et vigtigt princip i GK, og der må ikke
forekomme usaglige lønforskelle.
Alle lande, hvor GK driver virksomhed, er omfattet af krav om
offentliggørelse af data om ligeløn, så løngabet i virksomheden
er kendt, og tiltag er formidlet.
Arbejdet med dybere og mere omfattende analyser og ligelønsvurderinger for samtlige lande i tråd med gældende lovgivning
og de forventede stramninger i EU er påbegyndt. I 2021 er der
gennemført en ligelønsanalyse, der følger ARP-lovgivningen i
2021 for de norske selskaber, og der er ikke fundet systematiske
skævheder i løn mellem kønnene.
I GK Norge er medianlønnen for kvinder 3,7 procent højere end for
mænd. Det hænger sammen med stillingsstrukturen i selskabet,
hvor mænd er overrepræsenteret blandt lærlinge, montører og
serviceteknikere. I den norske virksomhed er der relativt set en
større andel af kvinder i administrative stillinger samt i enkelte
ingeniørstillinger.

I GK Sverige er medianlønnen for kvinder lavere end mændenes løn.
Dette skal analyseres nærmere for at sikre, at der ikke eksisterer
usaglige lønforskelle.
I GK Danmark er medianlønnen for mænd 35 procent højere end
for kvinder. Det skyldes hovedsageligt, at der ikke er nogen kvinder
i ledende stillinger i Danmark.

Lederlønninger

Fri Fagbevegelses undersøgelse af lederlønninger viser, at toplederne i Norges 100 største virksomheder i gennemsnit får udbetalt
næsten 11 gange så meget som en norsk gennemsnitsløn. Løn og
anden kompensation til GK’s koncernchef fremgår af årsregnskabet.
Medianlønnen for ansatte i alle lande var på samme niveau eller
steg moderat i 2021. Forholdet mellem topledernes løn og medianlønnen i GK ligger inden for det norske gennemsnit.

GK Norge (NOK)

GK Sverige (SEK)

GK Danmark (DKK)

GK Gruppen
(moderselskab) (NOK)

Median - kompensation mænd

574 116

456 000

547 475

773 500

Median - kompensation kvinder

595 260

420 000

404 232

760 980

Tabel 10: Gennemsnitsløn (inkl. beregnet bonus) for GKs medarbejdere i Norge, Sverige og Danmark
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Sundhed, miljø
og sikkerhed
Et af de største risikoområder for bygge- og anlægsbranchen er
utilstrækkelige tiltag, når det gælder sundhed, miljø og sikkerhed.
Hos GK arbejder vi hele tiden med sikkerhedskultur og forebyggende arbejde inden for sundhed, miljø og sikkerhed. Denne kultur
er fundamentet for gode økonomiske resultater, der igen bidrager
til, at vi er en attraktiv samarbejdspartner og arbejdsgiver.
Vores vigtigste ressource i dagens og fremtidens GK er dem, der
hver dag arbejder for vores kunder i projekter, på serviceopgaver, i
staben og i ledelsen. Vi er derfor afhængige af, at vores medarbejdere glæder sig til at gå på arbejde, at de trives med deres opgaver,
ansvar og kolleger, og at de kommer sikkert hjem. Sundhed, miljø og
sikkerhed er et prioriteret område, og grundprincippet er, at vores
medarbejdere skal arbejde sikkert eller slet ikke. Koncernledelsen i
GK, i skikkelse af koncerndirektøren for HR, har det endelige ansvar
for at sikre et godt arbejdsmiljø.
For at sikre bedste praksis og efterlevelse af GK’s sikkerhedsarbejde
i hele koncernen blev der i 2020 udarbejdet og publiceret en fælles
koncernpolitik på området. Dokumentet er et led i GK’s arbejde
med at sikre, at ingen af vores aktiviteter resulterer i skader eller

ulykker – hverken for GK’s medarbejdere, vores samarbejdspartnere, andre mennesker, dyr eller miljø. Vores medarbejdere skal
have den nødvendige viden til at træffe de rigtige valg og være
ambassadører for en tryg og sikker arbejdsplads.
Et fælles grundkursus om sundhed, miljø og sikkerhed blev klar
i sommeren 2021. Kurset er et led i at sikre efterlevelsen af GK’s
arbejdsmiljøpolitik gennem øget kompetence og ved at lære af
hændelser og dermed bidrage til en forenende sikkerhedskultur
på tværs af lande og selskaber.
I Sverige er der desuden udviklet et nyt, digitalt arbejdsmiljøkursus
for ledere, og det blev også lanceret i sommeren 2021. Det er et
klart mål, at kurserne skal bidrage til at styrke både det fysiske og
det psykosociale arbejdsmiljø og sikre bedre viden og forståelse
samt opnåelse af vores mål, som er en nulvision for skader,
ulykker og andre kritisable forhold på arbejdspladsen. Et fælles
arbejdsmiljøkursus blev lanceret i Sverige og Norge i efteråret 2021,
mens Danmark lancerer kurset i 2022. 73 procent af den svenske
organisation og 78 procent af de ansatte i Norge har gennemført
kurset pr. 31/12 2021.

Skade- og ulykkesstatistik

GK har en nulvision for skader og ulykker. For at kunne arbejde
aktivt med skadeforebyggelse er det imidlertid vigtigt, at vi har det
fulde overblik over skadeomfanget. Der er udarbejdet en intern
indberetningsrutine til indsamling af grunddata knyttet til ulykker
og hændelser, der giver koncernen vigtige tilbagemeldinger i form
af den årlige udvikling i skade- og ulykkesstatistikken. Nøgletal for
arbejdsmiljøet rapporteres til koncernledelsen hvert kvartal og
til ledelsens gennemgang af selskaberne i de enkelte lande i tråd
med ISO 9001.
Det totale sygefravær i GK var 6,64 procent i 2021. GK benytter
sig af såkaldte H- og F-værdier8 for at give et indblik i koncernens
ulykkesstatistik, herunder omfanget af ulykker, der har ført til
sygemelding, og sygemeldingernes varighed. Statistikken inkluderer
ikke hændelser blandt GK’s underentreprenører eller indlejet
personale. Koncernens samlede H1-værdi er faldet fra 2020 til 2021
og ligger nu tættere på Byggenæringens Landsforbunds normtal
for branchen. F-værdien for koncernen er nu lavere end normtallet.

2020

2019

Total

BNLs normtal

2021
Norge

Sverige

Danmark

Total

Total

98,77

111,22

86

13,48

461,29

101,44

84,02

Arbejdsulykker med mindst 1 fraværsdag * 1.000.000 / samlet antal timer (H1-værdi)

8,17

5,41

6,8

4,9

24,54

7,98

11,04

Samlet antal skader, herunder skader, hvor der er brugt tilpasset arbejde/medicinsk
udført behandling (H2-værdi)

15,04

13,12

14,09

24,54

13,19

15,98

Antal fraværsdage på baggrund af skader/hændelser pr. 1.000.000 arbejdede timer (F-værdi)

Tabel 11: Skades- og ulykkesstatistik (H- og F-værdier) for GK i Sverige, Danmark og Norge.

8

Se bæredygtighedsnote 8.
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GK gør en stor indsats på tværs af landene for at forbedre
datagrundlaget for skader og ulykker i selskabet. GK’s koncernplan
for arbejdsmiljø har haft særligt fokus på øget indberetning, navnlig
for nærvedulykker samt farlige/risikofyldte forhold.
I efteråret 2021 har vi derfor påbegyndt udrulningen af et nyt
rapporteringsværktøj til dette formål. Øget rapportering vil give
os større viden om hændelser, og det kan danne grundlag for
målrettede tiltag. I Danmark var der i 2021 en stigning i de indberettede, mindre alvorlige tilfælde. Det kan indikere, at rutinerne
for indberetning er forbedret. Der arbejdes med en årsagsanalyse
for at nedbringe antallet af tilfælde.
GK er meget bevidste om forebyggelse af arbejdsulykker og andre
negative konsekvenser for arbejdsmiljøet. I 2021 blev der indført
forbedret oplæring med et nyt, fælles arbejdsmiljøkursus for hele
koncernen. I Sverige blev der også i 2021 arrangeret den årlige
Sikkerhetsveckan, der bidrager til et yderligere kompetenceløft
inden for arbejdsmiljø, risikovurdering og indberetning. I løbet 2022
bliver der satset yderligere på forebyggende og bevidstgørende
tiltag som arbejdsmiljøuger og samlinger med sikkerhedsrepræsentanterne i selskaberne.
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Menneskerettigheder
GK støtter FN’s menneskerettighedserklæring og Den internationale arbejdsorganisation ILO’s arbejdsretskonvention.
Rettighederne omfatter både vores ansatte og indlejet personale,
underentreprenører samt leverandører af de materialer og
tjenester, der anskaffes.
GK må under ingen omstændigheder bidrage til, forårsage eller
blive associeret med negativ påvirkning af menneskerettigheder
som følge af sine aktiviteter eller relationer.
I 2020 blev der vedtaget og implementeret en politik for menneskerettigheder for hele koncernen og vores relationer. Dette dokument
omfatter arbejdsrettigheder, etik og forbud mod børne- og tvangsarbejde. Der er sat et arbejde i gang med revidering af eksisterende
rutiner for at varetage god risikokortlægning, risikohåndtering og
efterlevelse af GK’s politik for menneskerettigheder i tråd med de
nye lovkrav, der følger af åbenhedsloven.
De skandinaviske lande har en stærk lovgivning på dette område,
og GK har gode procedurer til at sikre, at der ikke forekommer
børne- eller tvangsarbejde internt i virksomheden. GK har
også implementeret et adfærdskodeks (code of conduct) for
leverandører, hvor der indgår ansvar for menneskerettigheder
og forbud mod børne- og tvangsarbejde.
Indkøbsprocessen er et vigtigt område for arbejdet med
menneskerettigheder, og i indkøbsvurderingen bliver der fulgt

op på risiko for børne- og tvangsarbejde. GK er klar over, at der
findes risikoprodukter, hvor uregelmæssigheder kan forekomme
i vores værdikæde og blandt underleverandører. Arbejdet med
risikokortlægning og leverandørevaluering er startet op i 2021.
GK har taget systemplatformen Worldfavor i brug til dataindsamling
og rapportering knyttet til leverandørevalueringer. Leverandører
til GK skal svare og give oplysninger inden for følgende områder:
Generel information, økonomi, kvalitetsledelse, miljøledelse,
arbejdsmiljø, socialt og samfundsmæssigt ansvar samt signering
af GK’s adfærdskodeks for leverandører. Baseret på svarene
analyserer systemet risikoprofilen på leverandøren og giver hver
enkelt en score.
Leverandørevalueringen blev sendt til knap 900 af GK’s største og
væsentligste leverandører i løbet af efteråret 2021. Hos omkring 2/3
af disse anfører systemet et behov for opfølgning, og arbejdet på
det område fortsætter her i 2022. Systemet hjælper os også med
en analyse af, hvilke leverandører der har behov for, at vi foretager
fysiske besøg for at sikre, at vores krav efterleves.
Målet om at gennemføre due diligence hos mindst 10 leverandører
med de højeste risikoprofiler i 2021 blev ikke nået, men arbejdet
fortsætter i 2022 med et mål om at have gennemført en lignende
proces for minimum 50 leverandører inden 2025 med særligt fokus
på menneskerettigheder i tråd med nye lovkrav.
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Ejerstyring og
virksomhedsledelse
GK er en familieejet koncern med aktiviteter i hele Skandinavien. GK Gruppen
ejes af familien Karlsen, og koncernbestyrelsen er øverste ansvarlige organ for
koncernen. Solid virksomhedsstyring er afgørende for GK’s værdiskabelse, tillid
og omdømme. Vi er optagede af at være en ansvarlig virksomhed, som tager
både kunder, medarbejdere og samfundet alvorligt, og vi vælger derfor at udøve
vores virksomhedsstyring i overensstemmelse med norske og internationale
principper om god ejerstyring og virksomhedsledelse.
GK Gruppens ejerstyring og virksomhedsledelse er baseret på vores adfærdskodeks (code of conduct), etiske retningslinjer og værdigrundlag og skal bidrage
til, at virksomheden når sine mål, indfrier sine ambitioner og realiserer vores
mission om at bygge bæredygtige samfund for kommende generationer.
Derudover følger vi den norske lov om aktieselskaber (“aksjeloven”) og øvrig
skandinavisk lovgivning.
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Ejerstyring og virksomhedsledelse
GK Gruppens principper for ejerstyring og selskabsledelse blev
vedtaget af koncernbestyrelsen 31. august 2020.

Formål
Solid virksomhedsstyring er afgørende for virksomhedens
værdiskabelse, pålidelighed og omdømme.
GK Gruppen AS er en familieejet, international koncern. Vi sætter
en ære i at være en ansvarlig virksomhed, som tager både kunder,
ansatte og samfundet alvorligt, og vi vælger derfor at udøve vores
virksomhedsstyring i tråd med norske og internationale principper
om god ejerstyring og virksomhedsledelse.
Vi er åbne i vores kommunikation, og på mange områder går
vi længere, end loven kræver. GK Gruppen har et sæt virksomhedsdokumenter med principper for, hvordan virksomheden skal
drives. De gælder for alle enheder i GK Gruppen og er godkendt
af koncernbestyrelsen. Ud over disse virksomhedsdokumenter
publicerer vi hvert år en års- og bæredygtighedsrapport, som
dokumenterer vores aktiviteter og resultater og viser, hvordan vi
arbejder med miljø, hvordan vi tager socialt og samfundsmæssigt
ansvar, og hvordan vi driver vores virksomhed.
GK Gruppens ejerstyring og virksomhedsledelse er baseret på
vores adfærdskodeks (code of conduct), etiske retningslinjer og
værdigrundlag og skal bidrage til, at virksomheden når sine mål,
indfrier sine ambitioner og realiserer vores mission om at bygge
bæredygtige samfund for kommende generationer.
Derudover følger vi den norske lov om aktieselskaber (“aksjeloven”)
og øvrig skandinavisk lovgivning.

Ansvar
Det er koncernbestyrelsen, der vedtager GK Gruppens principper
for ejerstyring og selskabsledelse i GK.

Bestyrelsesmedlemmer til koncernbestyrelsen vælges normalt for
to år ad gangen. Begge køn skal være repræsenteret i bestyrelsen,
og GK Gruppen har en målsætning om, at mindst 40 procent af
bestyrelsesmedlemmerne skal være kvinder.

Principper for ejerstyring og selskabsledelse
Formålet med principper for ejerstyring og selskabsledelse i
koncernen GK Gruppen er at klarlægge rollefordelingen mellem
aktionærer, generalforsamling, bestyrelser og daglig ledelse ud
over det, der følger af lovgivningen i det enkelte land, hvor GK
Gruppen driver virksomhed.
Al virksomhed i GK Gruppen skal være baseret på åbent samspil
og samhørighed mellem koncernens aktionærer, bestyrelserne i
de forskellige selskaber i koncernen, ledelsen og de ansatte samt
over for kunder, leverandører, samarbejdspartnere, offentlige
myndigheder og samfundet generelt.

Koncernbestyrelsen har defineret instrukser for sit arbejde og den
daglige ledelse af GK Gruppen (instruks til koncernchef).

Datterselskaber
Det er koncernchefen, der indkalder til generalforsamling i direkte
ejede datterselskaber. Den daglige leder/administrerende direktør
i direkte ejede datterselskaber indkalder til generalforsamling i
lokalt ejede datterselskaber.
De punkter, der skal behandles af generalforsamlingen i direkte
ejede datterselskaber, og som er af usædvanlig eller væsentlig art,
skal behandles af koncernbestyrelsen i forvejen.

Koncernstruktur
GK Gruppen AS er et norsk aktieselskab, som er moderselskab
for nationale datterselskaber i Norge, Sverige og Danmark. Lokale
datterselskaber konsolideres i de nationale datterselskaber eller
i GK Gruppen.

Bestyrelsessammensætning
Koncernbestyrelsen er ansvarlig for selskabets virksomhed. I
henhold til selskabets vedtægter skal bestyrelsen i GK Gruppen
bestå af 3-5 personer.
Koncernchefen kan ikke være medlem af koncernbestyrelsen, og
målet er, at mere end halvdelen af medlemmerne i koncernbestyrelsen er uafhængige.

Bestyrelsen i direkte ejede datterselskaber skal bestå af koncernchef
som bestyrelsesformand og en eller flere repræsentanter fra
koncernledelsen som bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderrepræsentanter vælges ind i bestyrelsen, hvis dette enten er
lovpligtigt eller er aftalt med repræsentanter for medarbejderne.
Den administrerende direktør for datterselskabet kan normalt ikke
være medlem af bestyrelsen i sit eget selskab.
Den administrerende direktør i direkte ejede datterselskaber vælger
bestyrelse i lokalt ejede datterselskaber i samråd med koncernchefen. Medarbejderrepræsentanter vælges ind i bestyrelsen, hvis
dette enten er lovpligtigt eller er aftalt med repræsentanter for
medarbejderne.
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GK’s bestyrelse
og ledelse
Det overordnede, styrende organ i GK er koncernbestyrelsen.
Det er den, der vedtager principperne for ejerstyring og
selskabsledelse i GK og er ansvarlig for selskabets aktiviteter.
Koncernbestyrelsen har defineret instrukser for sit arbejde og
den daglige ledelse af GK Gruppen.
Alle datterselskaber i GK Gruppen har deres egne bestyrelser
baseret på de nationale regler for aktieselskaber. I 2021 er der
etableret en fælles bestyrelsesinstruks for alle datterselskaber.

Bestyrelsens uafhængighed

Mangfoldighed i bestyrelsen

GK driver virksomhed i en traditionelt mandsdomineret branche.
Dette afspejler sig i kvindeandelen blandt medarbejdere (10
procent) og kvindeandelen i koncernbestyrelsen (20 procent). Både
bestyrelsen og selskabets ledelse er bevidste om de samfundsmæssige forventninger til ligestilling, og landene, som GK opererer i, har
alle store ambitioner på området. GK har sat et mål om at have en
40 procent kvindeandel i koncernbestyrelsen inden udgangen af
strategiperioden (2025). Dette er også nedfældet i vores principper
for ejerstyring og selskabsledelse.

GK’s koncernbestyrelse består af i alt fem bestyrelsesmedlemmer,
hvoraf fire er eksterne. Kun bestyrelsesformand og ejer, John-Erik
Karlsen, er i dag ansat i GK Gruppen. Andelen af uafhængige
bestyrelsesmedlemmer er 80 procent, og koncernbestyrelsen
opfylder dermed en høj grad af uafhængighed. GK har som mål, at
over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige,
og bestyrelsesinstrukserne for både koncern og datterselskaber
forbyder den daglige leder at fungere som bestyrelsesformand i
eget selskab.
I 2021 forlod et medlem bestyrelsen (Arne Ramberg), og generalforsamlingen har indvalgt Sturla Magnus som nyt bestyrelsesmedlem.
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Kompensation og
overenskomster
GK har formelle og faste rutiner til rekruttering og lønfastsættelse. Alle medarbejdere skal have arbejdsforhold i overensstemmelse med national og lokal lovgivning samt ILO-standarderne,
som vi har forpligtet os til at følge. Det indebærer et anstændigt
arbejdsmiljø, lige løn for lige arbejde, og at alle skal behandles
fair og med respekt for de ansattes rettigheder. Vi anerkender
og støtter vores medarbejderes ret til at organisere sig og indgå
overenskomster. Vores relationer til arbejdstagerorganisationer,
fagforeninger og arbejdstagerrepræsentanter skal være positive
og gensidigt respektfulde.

Præstationsbaseret incitamentsordning

En række ESG-nøgletal anvendes som KPI’er i GK’s forretningsledelse, og fremskridt måles som led i strategiopfølgningen.
GK i Norge indførte i 2021 et pilotprojekt for en resultatlønsordning, hvor der også blev taget hensyn til bæredygtighedsarbejdet i
resultatlønsgrundlaget. Ordningen indeholder en KPI for forbedret
præstation på mindst 10 af de i alt 30 parametre i denne ESGrapport i forhold til året før, og ved en målopfyldelse belønnes
alle medarbejdere. Der er ikke sat kvantitative forbedringsmål for
hver af parametrene.

Overenskomstforhandlinger

I Skandinavien har vi fuld organisationsfrihed sikret blandt andet
gennem den europæiske menneskerettighedskonvention, der er
vedtaget ved lov i de skandinaviske lande. Det er også generelt høj
dækning af ansatte, der omfattes af lønaftaler og dermed indgår i
overenskomstforhandlingerne. Det gælder også for GK’s ansatte
i Norge, Danmark og Sverige. I disse lande er der derudover ved
lov indført mindstesatser for løn i de forskellige kategorier, og
arbejdstagerrettighederne står stærkt.
Udbredelsen af overenskomster betyder, at alle ansatte i virksomheden kan siges at være omfattet af en overenskomst.
GK deltager aktivt i en dialog med fagforeningerne og ansatte for
at fremme gode arbejdsvilkår. Der er fuld åbenhed om den type
forhandlinger i GK.

Erfaringerne fra præstationsbaserede incitamenter knyttet til
bæredygtighed i GK Norge bliver evalueret, og der bliver i løbet
af 2022 igangsat et arbejde med at vurdere, hvilken type resultatlønsordning GK Gruppen skal have i fremtiden. Det er naturligt,
at flere af ESG-nøgletallene indgår som KPI’er i sådan en ordning.
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Forretningsetik
GK’s adfærdskodeks definerer, hvordan vi skal optræde som
medarbejdere og som selskab over for hinanden, kunder, samarbejdspartnere, leverandører og samfundet generelt. Adfærdskodekset skal sikre, at vores værdier og etiske retningslinjer er
integreret i alle selskaber i GK-koncernen.
Vores etiske retningslinjer understøttes af alle lovbestemte
krav, der gælder for vores virksomhed, samt mere detaljerede
politikker og aftaler med principperne og forventningerne, som
indgår i adfærdskoden, nærmere beskrevede. Vi har nultolerance
for korruption, bestikkelser, konkurranceforvridende praksis,
diskriminering, chikanering og lovbrud.
De etiske principper, der er beskrevet i adfærdskodekset samt i
de love og regler, vi er omfattet af, udgør fundamentet for GK’s
virksomhedsdrift.

Antikorruption

Bygge- og anlægsbranchen bliver anset for at være branchen med
størst korruption i Norge, og arbejdet med etik og antikorruption
står derfor højt på dagsordenen for GK.
GK har via sit medlemskab af FN Global Compact forpligtet sig til at
overholde FN’s 10 principper for mere ansvarlig virksomhedsdrift,
der omhandler menneskerettigheder, arbejdsliv, miljø og antikorruption. Derudover bakker vi op om alle menneskerettigheder,
som de er beskrevet i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder og i ILO-konventionerne. Vi tilslutter os desuden
principperne, der støttes af Det Verdensøkonomiske Forums
initiativ PACI (Partnering Against Corruption Initiative).

GK opdaterede og implementerede i 2020 et nyt adfærdskodeks
(værdier og etiske retningslinjer), der klart definerer principperne
for vores forretningsmæssige adfærd – som enkeltmedarbejdere
og som organisation.
Der er etableret et obligatorisk oplæringsprogram for medarbejdere i GK’s adfærdskodeks. Næsten 60 procent af alle ansatte
gennemførte kurset i 2021, men målet om, at 100 procent af
GK’s medarbejdere skal bekræfte, at de overholder GK’s etiske
retningslinjer, blev ikke nået. Der er iværksat tiltag for at sikre, at
alle medarbejdere gennemfører det obligatoriske kursus, og at
det indgår som en del af onboarding af alle nye medarbejdere.

Rapportering

GK inviterer til åbenhed og værdsætter dem, der siger fra, hvis de
observerer eller oplever noget, der ikke er i overensstemmelse med
vores værdier eller etiske retningslinjer. Vi lægger stor vægt på, at
rapportering ikke skal udgøre en risiko for den, der indberetter et
problem, og at der sikres en hensigtsmæssig udredningsproces.
Vores rapporteringssystem “GK Whistle” sikrer anonym og fortrolig
indberetning via en krypteret tredjepartsløsning. Løsningen er
både tilgængelig for ansatte via GK’s intranet og for eksterne via
GK’s websider i alle tre lande.

Adfærdskodeks for leverandører

GK har en kompleks og omfattende leverandørkæde. I Norge
er der vedtaget – og i EU foreslået – love om obligatorisk due
diligence i forsyningskæden, og større virksomheder er forpligtede
til at arbejde aktivt for at finde og håndtere eventuelle negative
indvirkninger på menneskerettigheder og arbejdsforhold hos deres
leverandører.
GK indførte i 2020 en adfærdskodeks for leverandører. Den stiller
tydeligere krav til vores leverandører og muliggør etablering af
analyser, due diligence og risikohåndtering i leverandørkæden
på vigtige områder som menneskerettigheder, arbejdsforhold,
miljø, korruption, risici knyttet til produkter og andre væsentlige
bæredygtighedstemaer. Adfærdskodekset bidrager til øget fokus
på risici i vores værdikæde og danner udgangspunkt for vores
pålagte due diligence-processer i leverandørkæden i alle tre lande,
hvor vi driver forretning.
Totalt har kun omkring halvdelen af vores leverandører i
leverandørregisteret underskrevet vores adfærdskodeks i 2021,
og vi er fortsat et stykke fra målet om, at alle leverandører i GK’s
register skal bekræfte, at de opfylder vores adfærdskodeks.
Der blev i 2021 indført en ny leverandørevaluering i hele koncernen
i tråd med de nye lovkrav om åbenhed og due diligence i
leverandørkæden. Målet om at evaluere 50 leverandører for
bæredygtighedsrisici og efterlevelse af adfærdskodekset for
leverandører inden 2025 står fortsat ved magt.
Arbejdet med evaluering og opfølgning af leverandørkæden
fortsætter i 2022.
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Datasikkerhed
Digitalisering har ført til øget opmærksomhed om personbeskyttelse, rettigheder og datasikkerhed. Virksomheder skal
vise, at de kan håndtere data på en sikker måde.
Som et selskab i bygge- og anlægsbranchen er GK en del af
en arbejdsintensiv og kompleks branche med mange aktører.
Samhandel med andre aktører sker i høj grad på samme måde
i dag som for flere årtier siden. Det indebærer mange manuelle
arbejdsprocesser med stor risiko for fejl og med medarbejdere,
der bruger uhensigtsmæssig meget tid på at gennemføre deres
arbejdsopgaver.
Samtidig bliver informationsteknologi stadig mere integreret i
bygninger, og brugen af teknologi i GK går fra primært at være
knyttet til administrative systemer til at være en integreret del
af kerneforretningen i form af digitale tjenester til kunderne.
Fremover vil både traditionelle og nye typer teknologi være en
del af vores tjenester.
Digitalisering øger kravene til informationssikkerhed og tryg
håndtering af persondata for at opretholde tillid på markedet,
og ambitionsniveauet for digitalisering vil være afgørende for
fremdriften af professionaliseringen på området.

GK blev i sommeren 2021 udsat for et hackerangreb. Angrebet
ramte primært GK’s interne systemer. Kundeløsninger på særskilte
netværk blev ikke berørt. GK’s operationelle virksomhed over for
kunderne blev derfor kun i lille grad påvirket af dataangrebet. De
berørte systemer var tilbage i normal drift efter 2-3 uger.

Databeskyttelse

Angrebet var et forsøg på ransomware, og der blev stjålet data med
informationer om ansatte fra lønsystemet i GK’s norske virksomhed. Ansatte og tidligere ansatte i GK i Norge blev derfor varslet
om, at deres persondata var på afveje. Der blev lagt stor vægt på
at give de ansatte god information om mulige konsekvenser af
datatyveriet samt råd og hjælp om, hvordan man kan reducere
risikoen for eventuelt identitetstyveri. Det er ikke afdækket, om
de data, der blev stjålet fra os i angrebet, er blevet lækket.

Vi respekterer de ansattes ret til fortrolighed og sørger for, at
kun autoriseret personale har adgang til personoplysningerne.
Vores medarbejdere skal kun have adgang til personoplysninger
til specifikke forretningsformål og må ikke søge efter data til andre
formål.

Dataangrebet intensiverede vores arbejde med informationssikkerhed og rutiner for behandling af persondata. I fjerde kvartal
2021 blev der gennemført en intern revision af håndteringen af
persondata i de norske selskaber, inkl. GK Gruppen AS. Revisionen
viste, at de overordnede rutiner knyttet til håndtering af persondata
i GK er i orden, og der blev ikke afdækket nogen alvorlige brud.
Revisionen pegede på nogle forbedringsområder, og der er iværksat
flere tiltag for at forbedre sikkerheden og sikre korrekt håndtering
af persondata både internt og i kundesammenhæng.

GK skal sikre, at alle personoplysninger og brug af sådanne
oplysninger til registrering, sammenstilling, lagring og sletning
behandles fortroligt og med integritet i overensstemmelse med
de gældende love og regler inklusive GDPR-forordningen.

I løbet af 2020 blev der etableret en ny politik for personbeskyttelse og informationssikkerhed, og der har været stort fokus
på den operationelle it-sikkerhed i selskabet. I 2021 blev arbejdet
påbegyndt med at implementere en styringsmodel og de nødvendige rutiner for efterlevelse af den etablerede politik. Dette arbejde
fortsætter i 2022. Målet om at etablere en rutine med systemstøtte,
der kan måle, at 100 procent af GK’s ansatte bekræfter, at de
kender og efterlever GK’s politik om informationssikkerhed og
personbeskyttelse, blev ikke nået, men arbejdet med at få sådan
en løsning på plads fortsætter.

Derudover er det vigtigt, at vores ansatte har tillid til, at GK som
arbejdsgiver overholder gældende lovgivning, og at vi har etableret
styringsmekanismer og rutiner til varetagelse af persondata og
den ansattes personbeskyttelse.
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Rapporteringspraksis
GK rapporterer årligt om bæredygtighed. Vi tager bæredygtighed
alvorligt, og for at sikre, at vores arbejde bliver en integreret del
af vores drift og styring, vælger vi at kortlægge og rapportere
om en række nøgletal for miljø, samfundsansvar og virksomhedsstyring (ESG). Samme nøgletal bruges som KPI’er for vores
generelle strategi- og virksomhedsopfølgning i GK.
Vores rapporteringspraksis sikrer åbenhed om relevante bæredygtighedsrisici og deres betydning for koncernen.

ESG-rapportering og publiceringspraksis

GK som koncern er på nuværende tidspunkt ikke ved lov pålagt at
udarbejde en bæredygtighedsrapport eller rapportere i tråd med
en ESG-ramme. Men ved at underskrive UN Global Compact, FN’s
netværk for bæredygtigt erhvervsliv, har GK forpligtet sig til at følge
FN’s 10 principper for et ansvarligt erhvervsliv og årligt rapportere
om overholdelse af principperne og fremskridt i arbejdet med de
af FN’s Verdensmål, der er fundet relevante for virksomheden at
bidrage til.
Der er mere og mere lovgivning under udvikling både i Norge og
i EU om dokumentation og formidling af, hvordan virksomheder
arbejder med bæredygtighed. Det forventes, at også GK fremover
vil blive underlagt mere lovgivning på området, og vores arbejde
med ESG-rapportering er en god forberedelse på nye lovkrav.
GK er medlem af Skift – erhvervslivets klimaledere – og derigennem
har vi blandt andet forpligtet os til at udarbejde drivhusgasregnskaber iht. GHG-protokollen. Arbejdet med at kortlægge og
rapportere på såkaldte scope 3-udledninger er startet op i 2021
med bl.a. en væsentlighedsanalyse over, hvilke kategorier i scope

3 der er mest relevante for GK. Vores drivhusgasregnskab for 2021
vil indeholde beregnede udledninger fra de største leverandører i
vores leverandørkæde, og arbejdet med at inkludere flere kategorier af udledningskilder vil fortsætte i 2022.

Tredjepartsvurdering

I 2022 er det desuden et mål at starte arbejdet med at opstille
verificerbare mål for udledningsreduktioner i overensstemmelse med 1,5 graders målsætningen og rapportere om faktisk
målopfyldelse (videnskabsbaserede mål), samt kortlægning og
rapportering af klimarisici for GK i tråd med TCFD-rammen (Task
Force on Climate-Related Financial Disclosures).

GK har med bistand fra eksterne bæredygtighedskonsulenter over
de seneste år kortlagt vores forbedringspotentiale og implementeret væsentlige elementer i vores strategi, virksomhedsstyring og
rapporteringspraksis. Med reference til Global Reporting Initative
(GRI) og brug af FN’s SDG Action Manager har GK gennemført en
væsentlighedsanalyse med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål.

GK bruger Nasdaqs ESG-guide som ramme for rapporteringen.
Disse rammer følger alle internationale standarder, love, reguleringer og best practice. Rammerne omfatter i alt 30 indikatorer, og
rapporteringen kræver en betydelig dataindsamling og beregning
af effekter. Store dele af organisationen har været engageret i at
kortlægge og fremskaffe de nødvendige data og informationer i
forbindelse med rapporteringsarbejdet.

For GK er det vigtigt at være transparent og åben om bæredygtighedsarbejdet, både gennem vores egen rapportering og
ESG-vurderinger foretaget af tredjepart, og vores mål er, at vores
rapportering for 2022 skal gennemgås af en ekstern revisor eller
anden uafhængig tredjepart. Rapporten for 2021 har ikke været
igennem en vurdering af en uafhængig tredjepart.

GK har i 2021 gennemført et omfattende arbejde for at styrke
ESG-rapporten som styringsværktøj for vores bæredygtighedsarbejde og som kommunikationsværktøj til interessenter.

Indhentning af data er fortsat præget af meget tidskrævende og
manuel sammenstilling, og forskelligheder på tværs af de lande, vi
opererer i, vanskeliggør systematisering og sammenstilling af data.
Denne ESG-rapport er nummer tre i rækken for GK, og vores
bæredygtighedsmålinger og -rapportering er stadig under udvikling.
Alligevel er vi i 2021 kommet endnu et stykke vej og kan fremvise
forbedringer og fremskridt på en række parametre. Det skaber
intern motivation og stolthed, og samtidig ser mange et behov
for at videreudvikle interne systemer, der kan øge kvaliteten af
datagrundlaget.
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Note 1 - Rammerne for
bæredygtighedsrapportering

GK benytter Nasdaqs “ESG Reporting Guide 2.0” som ramme
for vores bæredygtighedsrapportering. GK er i dag ikke ved lov
pålagt at rapportere om bæredygtighed, og selskabet falder ikke ind
under regnskabslovens definition af store selskaber og § 3-3 c om
“Redegørelse for samfundsansvar”. GK vælger alligevel at integrere
bæredygtighed samt måling og rapportering på ESG-nøgletal i
sin virksomhedsstyring med udgangspunkt i Nasdaqs ramme for
børsnoterede selskaber. Hvor det er relevant, sætter GK sine egne
målsætninger knyttet til nøgletallene, og dette kan være både
engangsmål og udviklingsmål.
Se note 9 for ESG-indekser for klima og miljø (E), socialt og
samfundsmæssigt ansvar (S) og virksomhedsstyring (G) og GK’s
rapportering på de forskellige nøgletal.
Nasdaqs ESG-guide tager udgangspunkt i internationalt anerkendte
standarder, principper og rammer for rapportering som The Global
Reporting Initiative (GRI), The Sustainability Accounting Standard
Board (SASB), Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD),
UN Global Compact og FN’s Verdensmål.
Se note 10 for at få en oversigt over, hvordan de forskellige rammer
er koblet til Nasdaqs ESG-nøgletal.

Note 2 - Opdatering af tal fra sidste års
klimaregnskab/ny metode for beregning af
drivhusgasudledning, inklusive omregning af
tal fra tidligere rapporteringsperioder
I overensstemmelse med GK’s mål om at rapportere i henhold
til GHG-protokollen har GK i 2021 etableret systemstøtte til
klimaregnskaber, der indebærer ændringer i beregningsmetoder, de benyttede udledningsfaktorer og præsentationen af
klimaregnskabet.
I 2020 indberettede GK den samlede udledning med resultatet
præsenteret som en blanding af CO2-ækvivalenter og CO2. I 2021
er dette opdateret, og selskabet rapporterer i CO2-ækvivalenter i
henhold til GHG-protokollens scope 1, 2 og 3. Metoden til beregning
af scope 2 er lokationsbaseret (Location Based).
For 2021 er udledning fra affald specificeret i scope 3, tidligere år
har disse udledninger været en del af kategorien “Andet”. Affald
udgør kun en lille andel (12 ton) af selskabets totale udledning.
I sammenhæng med beregningerne ved hjælp af ny metode, samt
genberegning af udledningerne for 2019 og 2020, er der afdækket
og rettet brug af forkerte udledningsfaktorer for udledning fra
GK’s biler i 2020.

Note 3 - Energiforbrug, energiintensitet og
energimiks

Datagrundlaget og -fangstmetoderne er forskellige for hhv. Norge,
Sverige og Danmark. I Sverige indhentes data fra bygningernes
ejere/udlejere. I Norge bruges grundlaget fra Miljøfyrtårnsrapporteringen kombineret med en oversigt over det totale areal i
gældende lejeaftaler. I Danmark kommer varmeforbrug fra ejer/
udlejer og elforbrug fra Eloverblik.
Datagrundlaget for arealer, der huser GK’s virksomhed, er forbedret
i løbet af 2021 og opdateret i henhold til dette.

Note 4 - Usikkerhed ved forbrugsbaserede
udledningsfaktorer

Der er brugt forbrugsbaserede udledningsfaktorer i beregningen af udledninger i GK’s leverandørkæde. Forbrugsbaserede
udledningsfaktorer har en høj grad af usikkerhed, da der er flere
usikkerhedsmomenter mellem de faktiske udledninger og de
aktivitetsdata, der er brugt i beregning af udledninger som direkte
udledning, sektor, målingen af sektorens økonomiske størrelse.
Andre faktorer, der bidrager til usikkerhed, er f.eks. det faktum,
at udledningsfaktorerne er baseret på globale niveauer, der ikke
opdateres hvert år. Da GK har sin virksomhed i Norden, kan forbruget af disse udledningsfaktorer alligevel anses som konservativt.
Dette er vigtigt, fordi udledninger altid bør overvurderes og ikke
undervurderes, når der er usikkerhed.
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Note 5 - Vandforbrug

Note 8 - H- og F-værdier

Note 6 - Tiltag for at reducere
drivhusgasudledning i kundeporteføljen

H2-værdien inkluderer H1-værdiens antal skader med fravær ud
over én dag samt skader/hændelser, hvor en af følgende faktorer
er til stede: (1) Tilpasset arbejde efter en skade/hændelse, og (2)
Konkret undersøgelse eller behandling af medicinsk personale,
der ikke medfører fravær ud over én dag.

Vand anses ikke for at være en knap ressource i Norge, Sverige
og Danmark, og GK rapporterer ikke om vandforbrug i denne
rapporteringsperiode. Klimaændringerne påvirker imidlertid også
vandsystemer og grundvandsniveauer i de skandinaviske lande, og
det vil fremover aktualisere opfølgning på denne indikator.

Enkelte tidligere rapporterede delmål og tiltag for at nå GK’s
overordnede mål om, at halvdelen af porteføljen skal være
klimaneutral i 2035, er justeret eller faset ud. Det gælder
blandt andet mål om antal bygninger med Energimærke A og
flere bygninger registreret i GK Cloud samt egne mål om Wellprojekter. Der er i stedet igangsat et særskilt projekt for at
konkretisere, hvad målet om en grønnere kundeportefølje skal
betyde for GK, og hvordan vi bedst kan hjælpe vores kunder med
overgangen til en netto-nuludledning.

Note 7 - Lederniveauer

H1-værdien viser hyppigheden af arbejdsulykker, der er så alvorlige,
at de medfører minimum én dags fravær fra arbejdspladsen.

Begge H-værdier beregnes ved hjælp af følgende formel: H =
(arbejdsulykker x 1.000.000)/det samlede antal timers udført
arbejde.
F-værdien viser fraværsomfanget og beregnes ud fra antal fraværsdage på baggrund af skader/hændelser pr. 1.000.000 arbejdede
timer.
Både H- og F-værdier beregnes for rullende 12-månedersperioder.

Senior- og lederniveau 1 er defineret som koncernledelse,
firmaledelse og ledergrupper. Senior- og lederniveau 2 er defineret
som andre ledere med personale- eller resultatansvar. Definitionen
af niveau 1 og 2 er ændret fra 2020.
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Note 9 - ESG-indekser
ESG-indeks - Miljø
#

Indikator

E1

Drivhusgasudslip
E1.1) Total mængde, i ton CO2-ækvivalenter, scope 1

E2

E3

GKs målformulering

9.107

8.538

4.257

GK's egne udledninger skal reduceres med 50 % inden 2030 i forhold til 2019.

E1.3) Total mængde, i ton CO2-ækvivalenter, scope 3

2.674

Halvdelen af kundeporteføljen skal være klimaneutral inden 2035 9.

Udledningsintensitet
E2.1) Total GHG-udslip pr. netto produktionsvolumen (kg CO2 /1000 NOK)

1,73

1,57

1,23

E2.2) Total non-GHG-udslip pr. netto produktionsvolumen (kg CO2 /1000 NOK)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

5 926 206

7 744 437

8 454 027

125

130

131

Elektricitet:
65,4 %

Elektricitet:
72,4%

Elektricitet:
70, 6%

Fjernvarme:
21,2 %

Fjernvarme:
19,5 %

Fjernvarme:
25,6 %

Pellets:
12,4 %

Pellets:
4,7 %

Pellets:
0,7 %

Korn:
0%

Korn:
2,1 %

Korn:
1,8 %

Naturgass:
0,4 %

Naturgass:
0,8 %

Naturgass:
0,0 %

Fossil olje:
0,5 %

Fossil olje:
0,5 %

Fossil olje:
0,7 %

E6.1) Total mængde vandforbrukg

n/a

n/a

n/a

E6.2) Total mængde vand genvundet

n/a

n/a

n/a

Reducere 25 % af egne udledninger (scope 1) pr. omsat krone inden 2025 i forhold til
2019.

Energiforbrug

Alle GK’s erhvervsbygninger skal have energi- og driftsopfølgning, fortrinsvis ved hjælp
af GK Cloud.

Energiintensitet
Totalt energiforbrug (kWh/m2)
Energimiks
Procentvis energiforbrug pr. energikilde

E6

2021

192

E3.2) Totalt forbrug indirekte energi (kWh)

E5

2020

E1.2) Total mængde, i ton CO2-ækvivalenter, scope 2

E3.1) Totalt forbrug direkte produceret energi

E4

2019

100 % af energikilderne til el- og varmeaftaler skal være kortlagte inden 2021.
100 % af energikilderne i varmeaftaler skal være fossilfrie ved fornyelse, og eksisterende
aftaler opgraderes om muligt.

Vandforbruk

Baseret på Nasdaq ESG Reporting Guide 2.0
9

Se bæredygtighedsnote 6.
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Note 9 - ESG-indekser
ESG-indeks - Miljø
#

Indikator

E7

Miljøledelse og -styring

E8

2019

2020

2021

E7.1) Har selskabet en formel miljøpolitik? (ja/nej)

Nej

Ja

Ja

Hele GK's virksomhed skal være ISO 14001-certificeret i 2025.

E7.2) Følger selskabet specifikke affalds-, vand-, energi- og/eller genanvendelsesregler? (ja/nej)

Nej

Ja

Ja

Alle kontorer skal kildesortere mindst 60 % i 2022 og mindst 80 % i 2025.

E7.3) Benytter selskabet et anerkendt energistyringssystem? (ja/nej)

Nej

Ja

Ja

Nej

Delvis

Delvis

Fra 2020 skal GK have en jævnlig bæredygtighedsorientering med årlig klima- og
miljørisikoanalyse i koncernbestyrelsen.

Nej

Delvis

Delvis

Fra 2020 skal GK have en jævnlig bæredygtighedsorientering med årlig klima- og
miljørisikoanalyse i Koncernledelsen.

5,65 MNOK

7 MNOK

21,9 MNOK

Klima- og miljøoversigt – bestyrelsen
Kontrollerer og/eller styrer selskabets bestyrelse klimarelaterede risici? (ja/nej)

E9

Klima- og miljøoversigt – ledelsen
Overvåger og/eller styrer ledelsen klimarelaterede risici?

E10

GKs målformulering

Begrænsning af klimarisici
Årlig totalt investeret beløb i klimarelateret infrastruktur, bæredygtighedsrobusthed og produktudvikling.

GK skal støtte vidensudvikling på området gennem aktiv deltagelse i relevante FoUprojekter.

Baseret på Nasdaq ESG Reporting Guide 2.0
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Note 9 - ESG-indekser
ESG-indeks - Social
#

Indikator

S1

CEO-løn

S2

2019

2020

2021

S1.1) Forholdet mellem løn til CEO og ansattes lønmedian

n/a

n/a

n/a

S1.2) Rapporterer selskabet forholdstallet? (ja/nej)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

S3.1) Udskiftningsgrad fuldtidsansatte

20 %

11,4 %

14 %

S3.2) Udskiftningsgrad deltidsansatte

n/a

n/a

n/a

S3.3) Udskiftningsgrad midlertidige ansatte

n/a

n/a

n/a

9,7 %

9,9 %

10 %

Ligeløn
Lønkompensation for mænd sammenlignet med kvinder

S3

S4

Udskiftning af personale

S6

S4.2) Andel kvinder i operative stillinger

n/a

n/a

9,5 %

S4.3) Andel kvinder i senior- og lederstillinger (niveau 1)10

n/a

10,9 %

12,9 %

S5.1) Andel deltidsansatte

n/a

2,9 %

2,4 %

S5.2) Andel midlertidigt ansatte

n/a

n/a

7,8 %11

Ja

Ja

Ja

H1=11,04
F=84,02

H1=7,98
F=101,44

H1=8,17
F=108,23

Nei

Ja

Ja

S9.1) Har selskabet en politik mod børne- og tvangsarbejde? (ja/nej)

Nei

Ja

Ja

S9.2) Hvis ja, gælder politikken så også leverandører? (ja/nej)

Nei

Ja

Ja

S10.1) Har selskabet en politik om opretholdelse af menneskerettigheder? (ja/nej)

Nei

Ja

Ja

S10.2) Hvis ja, gælder politikken så også leverandører? (ja/nej)

Nei

Ja

Ja

Diskriminering og chikane

Skade- og ulykkesstatistik
Antal skader og ulykker

S8

S10

Børne- og tvangsarbejde

Menneskerettigheder

Baseret på Nasdaq ESG Reporting Guide 2.0
10

GK arbejder mod så lave H- og F-værdier som muligt og har som mål og minimum at nå
BNL’s normtal i hvert gældende år12.

Sundhed og sikkerhed
Følger selskabet en politik for sundhed, miljø og sikkerhed? (ja/nej)

S9

GK har som mål at øge kvindeandelen i selskabet til 20 % inden 2025.

Midlertidigt ansatte

Har selskabet varslingsrutiner for seksuel chikane og /eller anden form for diskriminering? (ja/nej)
S7

Frivillig udskiftning i GK skal ikke være højere end 8 %.

Kønsbalance
S4.1) Andel kvinder totalt i organisationen

S5

GKs målformulering

Se bæredygtighedsnote 7.

11

Lærlinge udgør 86 % af de midlertidigt ansatte

12

Se bæredygtighedsnote 8.
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Note 9 - ESG-indekser
ESG-indeks - Governance
#

Indikator

G1

Mangfoldighed i bestyrelsen

G2

2019

2020

2021

GKs målformulering

G1.1) Andel kvinder i bestyrelsen

20 %

20 %

20 %

40 % kvindeandel i koncernbestyrelsen inden 2025.

G1.2) Andel kvindelige bestyrelsesformænd

0%

0%

0%

Bestyrelsens uafhængighed
G2.1) Forbyder selskabet den daglige leder at fungere som bestyrelsesformand? (ja/nej)

Ja

Ja

Ja

80 %

80 %

80 %

n/a

Nej

Nej

80 %

100 %

100 %

Nej

Ja

Ja

n/a

50 %

50 %

G6.1) Følger selskabet en etik- og/eller antikorruptionspolitik? (ja/nej)

n/a

Ja

Ja

G6.2) Hvis ja, hvilken procentandel af arbejdsstyrken har formelt bekræftet, at de overholder
retningslinjerne?

n/a

49,7 %

59,2 %

n/a

Ja

Ja

n/a

Nej

Ja

G8.1) Offentliggør selskabet en bæredygtighedsrapport? (ja/nej)

Ja

Ja

Ja

G8.2) Er bæredygtighedsdata inkluderet i selskabets formelle rapportering til myndighederne? (ja/nej)

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

GK skal rapportere årlig fremgang inden for bæredygtighedsdata til UN Global Compact.

G2.2) Andel uafhængige bestyrelsesmedlemmer
G3

Bliver ledere formelt incentiveret af bæredygtighedsindikatorer? (ja/nej)
G4

Adfærdskodeks for leverandør
G5.1) Er selskabets leverandører pålagt at følge et adfærdskodeks (code of conduct)? (ja/nej)
G5.2) Hvis ja, hvilken procentandel af leverandørerne har formelt bekræftet, at de opfylder dette kodeks?

G6

G7

Alle ansatte samt tredjeparter skal bekræfte, at de efterlever GK’s politik for
datasikkerhed og personbeskyttelse.

ESG-rapportering

Publiceringspraksis
G9.1) Leverer selskabet bæredygtighedsdata inden for rammerne af bæredygtighedsrapporteringen? (ja/nej)

G10

100 % af arbejdsstyrken skal bekræfte, at de overholder GK’s etiske retningslinjer/code
of conduct.

Personbeskyttelse og datasikkerhed

G7.2) Har selskabet lanceret tiltag for at overholde GDPR-reglerne?

G9

100 % af selskaberne i GK’s leverandørregister skal bekræfte, at de overholder vores
adfærdskodeks for leverandører.

Etik og antikorruption

G7.1) Følger selskabet en politik for personbeskyttelse og datasikkerhed? (ja/nej)

G8

GK skal indføre præstationsbaseret incitamentsordning for ESG-indikatorer og
bæredygtighed.

Kollektive forhandlinger
Andel ansatte i selskabet som er dækket af overenskomst

G5

Over 50 % uafhængige bestyrelsesmedlemmer i koncernbestyrelsen.

Incitamenter

G9.2) Fokuserer selskabet på specifikke FN Verdensmål (SDG)? (ja/nej)

Ja

Ja

Ja

GK vil analysere, hvilke bæredygtighedsmål vi særligt kan bidrage til.

G9.3) Sætter selskabet mål og rapporterer fremdriften for FN's Verdensmål? (ja/nej)

Nej

Nej

Ja

GK skal rapportere den årlige progression inden for FN's Verdensmål.

n/a

Nej

Nej

GK’s datagrundlag knyttet til bæredygtighed skal vurderes af en uafhængig tredjepart.

Tredjepartsvurdering
Bliver selskabets bæredygtighedsrapportering verificeret af tredjepart? (ja/nej)

Baseret på Nasdaq ESG Reporting Guide 2.0
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Note 10 - Nasdaq ESG Reporting Guide
Connections to Frameworks

Environmental data
E1. GhG Emissions

E1.1 Total amount, in CO2 equivalents, for Scope 1 (if applicable)
E1.2 Total amount, in CO2 equivalents, for Scope 2 (if applicable)
E1.3 Total amount, in CO2 equivalents, for Scope 3 (if applicable)

P
P
P
P

GRI: 305-1, 305-2, 305-3
UNGC: Principle 7
SASB: General Issue / GHG Emissions (See also: SASB Industry Standards)
TCFD: Metrics & Targets (Disclosure B) Industry Standards)

E2. Emissions Intensity

E2.1 Total GhG emissions per output scaling factor
E2.2 Total non-GhG emissions per output scaling factor

P
P
P
P

GRI: 305-4
SDG: 13
UNGC: Principle 7, Principle 8
SASB: General Issue / GHG Emissions, Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E3. Energy Usage

E3.1 Total amount of energy directly consumed
E3.2 Total amount of energy indirectly consumed

P
P
P
P

GRI: 302-1, 302-2
SDG: 12
UNGC: Principle 7, Principle 8
SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E4. Energy Intensity

Total direct energy usage per output scaling factor

P
P
P
P

GRI: 302-3
SDG: 12
UNGC: Principle 7, Principle 8
SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E5. Energy Mix

Percentage: Energy usage by generation type

P GRI: 302-1
P SDG: 7
P SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E6. Water Usage

E6.1. Total amount of water consumed

P GRI: 303-5
P SDG: 6
P SASB: General Issue / Water & Wastewater Management (See also: SASB Industry Standards)

E6.2. Total amount of water reclaimed

E7. Environmental Operations

E7.1. Does your company follow a formal Environmental Policy? Yes, No
E7.2. Does your company follow specific waste, water, energy, and/or recycling polices? Yes/No
E7.3. Does your company use a recognized energy management system? Yes/No

P
P
P
P

E8. Climate Oversight / Board

Does your Board of Directors oversee and/or manage climate-related risks? Yes/No

P GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31
P SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systemic Risk Management
(See also: SASB Industry Standards)
P TCFD: Governance (Disclosure A)

E9. Climate Oversight / Management

Does your Senior Management Team oversee and/or manage climate-related risks? Yes/No

P GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31
P SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systemic Risk Management
(See also: SASB Industry Standards)
P TCFD: Governance (Disclosure B)

E10. Climate Oversight / Management

Total amount invested, annually, in climate-related infrastructure, resilience,

P
P
P
P

and product development.

GRI: 302-1, 302-2
SDG: 12
UNGC: Principle 7, Principle 8
SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

UNGC: Principle 9
SASB: General Issue / Physical Impacts of Climate Change, Business Model Resilience (See also: SASB
Industry Standards)
TCFD: Strategy (Disclosure A)
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Note 10 - Nasdaq ESG Reporting Guide
Connections to Frameworks

Social data
S1. CEO Pay Ratio

S1.1. Ratio: CEO total compensation to median FTE total compensation
S1.2. Does your company report this metric in regulatory filings? Yes/No

P GRI: 102-38
P UNGC: Principle 6

S2. Gender Pay Ratio

E2.1 Total GhG emissions per output scaling factor
E2.2 Total non-GhG emissions per output scaling factor

P GRI: 405-2
P UNGC: Principle 6
P SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

S3. Employee Turnover

S3.1. Percentage: Year-over-year change for full-time employees
S3.2. Percentage: Year-over-year change for part-time employees
S3.3. Percentage: Year-over-year change for contractors and/or consultants

P GRI: 401-1b
P UNGC: Principle 6
P SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)

S4. Gender Diversity

S4.1. Percentage: Total enterprise headcount held by men and women

P GRI: 102-8, 405-1
P UNGC: Principle 6
P SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

S4.2. Percentage: Entry- and mid-level positions held by men and women
S4.3. Percentage: Senior- and executive-level positions held by men and women
S5. Temporary Worker Ratio

S5.1. Percentage: Total enterprise headcount held by part-time employees
S5.2. Percentage: Total enterprise headcount held by contractors and/or consultants

P GRI: 102-8
P UNGC: Principle 6

S6. Non-Discrimination

Does your company follow a sexual harassment and/or non-discrimination policy? Yes/No

P GRI: 103-2 (See also: GRI 406: Non-Discrimination 2016)
P UNGC: Principle 6
P SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

S7. Injury Rate

Percentage: Frequency of injury events relative to total workforce time

P GRI: 403-9
P SDG: 3
P SASB: General Issue / Employee Health & Safety (See also: SASB Industry Standards)

S8. Global Health & Safety

Does your company follow an occupational health and/or global health & safety policy? Yes/No

P GRI: 103-2 (See also: GRI 403: Occupational Heath & Safety 2018)
P SDG: 3
P SASB: General Issue / Employee Health & Safety (See also: SASB Industry Standards)

S9. Child & Forced Labor

S9.1. Does your company follow a child and/or forced labor policy? Yes/No

P GRI: 103-2 (See also: GRI 408: Child Labor 2016, GRI 409: Forced or Compulsory Labor, and GRI 414:
Supplier Social Assessment 2016)
P SDG: 8
P UNGC: Principle 4,5
P SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)

S9.2. If yes, does your child and/or forced labor policy See also: cover suppliers and vendors? Yes/No

S10. Human Rights

S10.1. Does your company follow a human rights policy? Yes/No
S10.2. If yes, does your human rights policy See also: cover suppliers and vendors? Yes/No

P
P
P
P

GRI: 103-2 (See also: GRI 412: Human Rights Assessment 2016 & GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)
SDG: 4, 10, 16
UNGC: Principle 1, 2
SASB: General Issue / Human Rights & Community Relations (See also: SASB Industry Standards)
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Note 10 - Nasdaq ESG Reporting Guide
Connections to Frameworks

Governance metrics
G1. Board Diversity

G2. Board Independence

G1.1. Percentage: Total board seats occupied by women (as compared to men)
G1.2. Percentage: Committee chairs occupied by women (as compared to men)

P GRI: 405-1
P SDG: 10
P SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

G2.1. Does company prohibit CEO from serving as board chair? Yes/No

P GRI: 102-23, 102-22

G2.2. Percentage: Total board seats occupied by independents
G3. Incentivized Pay

Are executives formally incentivized to perform on sustainability? Yes/No

P GRI: 102-35

G4. Collective Bargaining

Percentage: Total enterprise headcount covered by collective bargaining agreement(s)

P
P
P
P

G5. Supplier Code of Conduct

G5.1. Are your vendors or suppliers required to follow a Code of Conduct? Yes/ No

P GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016 & GRI 414:
Supplier Social Assessment 2016)
P SDG: 12
P UNGC: Principle 2, 3, 4, 8
P SASB: General Issue / Supply Chain Management (See also: SASB Industry Standards)

G5.2. If yes, what percentage of your suppliers have formally certified their compliance with the code?

G6. Ethics & Anti-Corruption

G6.1. Does your company follow an Ethics and/or Anti-Corruption policy? Yes/No
G6.2. If yes, what percentage of your workforce has formally certified its compliance with the policy?

G7. Data Privacy

G8. ESG Reporting

G7.1. Does your company follow a Data Privacy policy? Yes/No

GRI: 102-41
SDG: 8
UNGC: Principle 3
SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)

P GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 205: Anti-Corruption 2016)
P SDG: 16
P UNGC: Principle 10

G7.2. Has your company taken steps to comply with GDPR rules? Yes/No

P GRI: 418 Customer Privacy 2016
P SASB: General Issue / Customer Privacy, Data Security (See also: SASB Industry Standards)

G8.1. Does your company publish a sustainability report? Yes/No

P UNGC: Principle 8

G8.2. Is sustainability data included in your regulatory filings? Yes/No
G9. Disclosure Practices

G9.1. Does your company provide sustainability data to sustainability reporting frameworks? Yes/No

P UNGC: Principle 8

G9.2. Does your company focus on specific UN Sustainable Development Goals (SDGs)? Yes/No
G9.3. Does your company set targets and report progress on the UN SDGs? Yes/No
G10. External Assurance

Are your sustainability disclosures assured or validated by a third party? Yes/No

P GRI: 102-56
P UNGC: Principle 8
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Årsregnskab og noter
GK-koncernen og moderselskabet GK Gruppen AS rapporterer i henhold til norsk regnskabslovgivning.
Årsregnskaber og noter for koncernen og moderselskab er derfor kun tilgængeligt på norsk.
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Resultatregnskap
NOK 1000

Note

2021

2020

2, 3

5 763 820

6 033 753

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

23 778

16 861

5 787 599

6 050 614

Varekostnad

3, 4

2 861 346

2 770 839

Lønnskostnad

5, 6

2 282 806

2 351 531

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

10, 11

48 518

68 563

Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

10, 11

0

4

5, 7

549 938

771 010

5 742 608

5 961 947

44 991

88 666

Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt

8

1 523

101

Annen finansinntekt

8

4 806

3 782

Annen rentekostnad

8

1 903

1 763

Annen finanskostnad

8

3 407

2 465

1 019

-345

46 009

88 321

12 229

21 943

33 780

66 378

-603

73

Resultat av finansposter
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad

9

Årsresultat
Minoritetens andel
Overføringer og disponeringer
Avsatt til utbytte
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

18

0

10 000

34 384

56 305

34 384

66 305
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Balanse
NOK 1000
EIENDELER

Note

31.12.2021

31.12.2020

Anleggsmidler

NOK 1000
EIENDELER

Note

31.12.2021

31.12.2020

15, 20

36 312

37 307

3, 16, 20

1 221 514

1 218 861

Omløpsmidler

Immaterielle eiendeler

Varelager

Forskning og utvikling

10

11 147

729

Goodwill

10

19 462

31 672

Fordringer

Andre immaterielle eiendeler

10

63 426

23 750

Kundefordringer

94 035

56 151

Andre kortsiktige fordringer

143 149

146 783

Sum kortsiktige fordringer

1 364 663

1 365 644

Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
11

62 752

51 544

Investeringer

11, 20

19 348

25 677

Markedsbaserte aksjer

13

159

29

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

11

15 190

24 979

13

32

32

Påkostning leide lokaler

11

23 958

25 279

Andre markedsbaserte finansielle
instrumenter

121 247

127 481

191

61

219 631

351 271

Sum omløpsmidler

1 620 797

1 754 283

Sum eiendeler

1 882 878

1 952 658

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Maskiner og anlegg

Sum varige driftsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap

12

39 187

551

Investeringer i aksjer og andeler

13

421

13 510

Andre langsiktige fordringer

14

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Sum investeringer

7 191

682

46 800

14 743

262 082

198 375

17
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Balanse
NOK 1000
EGENKAPITAL OG GJELD

Note

31.12.2021

31.12.2020

18, 19

98 274

98 274

Overkurs

18

150 617

150 617

Annen innskutt egenkapital

18

24 904

24 904

273 795

273 795

68 213

55 583

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

68 213

55 583

Annen langsiktig gjeld

Innskutt egenkapital
Aksjekapital

Note

31.12.2021

31.12.2020

Gjeld

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

NOK 1000
EGENKAPITAL OG GJELD

Avsetning for langsiktige forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

6

2 084

1 899

Utsatt skatt

9

46 487

68 739

48 570

70 638

0

9 000

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser
Annen langsiktig gjeld

18

Sum opptjent egenkapital

7, 17

Sum annen langsiktig gjeld
Minoritetsinteresser

18

19 202

19 805

Sum egenkapital

18

361 211

349 184

10 869

0

10 869

9 000

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Betalbar skatt

9

Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

3

19 000

0

442 006

481 092

21 236

3 632

230 944

240 983

749 042

798 130

Sum kortsiktig gjeld

1 462 228

1 523 837

Sum gjeld

1 521 668

1 603 475

Sum egenkapital og gjeld

1 882 878

1 952 658

26. april 2022
Oslo, Norge

John-Erik Karlsen
Styreleder

Kaare M. Krane
Nestleder

Amund Skarholt
Styremedlem

Sturla Magnus
Styremedlem

Birte K. W. Sjule
Styremedlem

Kim R. Lisø
Konsernsjef
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Kontantstrøm
NOK 1000

Note

2021

2020

46 009

88 321

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt

9

-3 632

-416

11

-6 899

-3 333

-1 726

0

Ordinære avskrivninger

10, 11

48 518

68 563

Nedskrivning anleggsmidler

Tap(+) / gevinst(-) ved salg av anleggsmidler
Tap(+) / gevinst(-) ved salg av datterselskap

10, 11

0

4

Endring i varelager

15

995

2 211

Endring i kundefordringer

16

-2 653

205 825

-39 086

-72 530

Endring i leverandørgjeld
Resultatandel fra tilknyttet selskap

12

1 024

0

-51 424

-104 903

-8 875

183 742

11

13 102

88 752

10, 11

-88 090

-36 514

12

-26 686

-17 760

Endring i andre tidsavgrensingsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Salg av varige driftsmidler
Kjøp av varige driftsmidler og immaterieller eiendeler
Kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
Endringer i andre investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-40

132

-101 713

34 610

20 000

1 046

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Opptak av ny langsiktig gjeld
Mottatt utbytte

0

104

Utbytte til aksjonærer

-20 000

0

Nedbetaling av aksjonærlån

-21 052

0

0

30 002

-21 052

31 152

-131 641

249 504

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

351 271

101 767

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

219 631

351 271

Kapitaltilskudd / kapitalforhøyelse
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
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Noter
Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet presenterer samlet økonomisk stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer for morselskapet GK Gruppen AS og tilhørende datterselskaper. Datterselskaper er alle
enheter som konsernet har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt
når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll
over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner og mellomværende
mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper,
ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Datterselskaper
konsolideres fra det tidspunkt kontroll er oppnådd i konsernet og frem til det tidspunkt kontroll
eventuelt opphører.
Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som
er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås
og inntil kontroll opphører.
Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i
datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi av
eiendeler i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til
innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke
eiendeler, representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom
den økonomiske levetiden for goodwill ikke kan anslås pålitelig, avskrives goodwill over maksimalt ti
år. Nedskriving av goodwill reverseres ikke.
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig, men ikke bestemmende innflytelse
over den finansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %).
Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter
egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører.
Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets
balanseførte verdi til null og ytterligere tap bokføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse
til å dekke dette tapet.

Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen
av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av
årsregnskapet i tråd med god regnskapsskikk.
Tilvirkningskontrakter innregnet over tid
GKs virksomhet består i stor grad av utførelse av prosjekter med inntektsføring som innregnes over tid.
Inntektsføring over tid baseres på estimater og vurderinger som er foretatt etter ledelsens beste skjønn.
Estimatene med størst påvirkning på inntektsføring knytter seg til vurdering av sluttprognose, fremdrift,
variabelt vederlag og eventuelle tvister eller uenigheter med oppdragsgiver. Vurderingenes omfang
og kompleksitet medfører at faktisk dekningsbidrag ved prosjektenes avslutning kan avvike fra de
vurderinger som er gjort ved årsslutt.
Dekningsgrad i prosjektene vurderes ved hver regnskapsperiode etter et beste estimat basert på
ledelsens skjønn og erfaring. Konsernets prinsipp er å ta en lavere andel av forventet inntekt i begynnelsen av prosjektet når usikkerheten er størst, og en tilsvarende høyere andel av forventet inntekt
mot slutten av prosjektet. Formålet er inntektsføring i tråd med god regnskapsskikk, og betingede
eiendeler. Vurderingen av dekningsgraden vil påvirke inntektsføringen i perioden.
Fremdrift vurderes etter input- eller output-metoden, avhengig av kontraktene. Fremdrift er et estimat,
og vil påvirke periodisering på prosjekter som inntektsføres over tid.
Variabelt vederlag er et estimat som inngår i forventet transaksjonspris, og er vanlig i tilvirkningskontrakter. Konsernets prinsipp er å innregne variabelt vederlag i transaksjonsprisen etter et forsiktig
beste estimat når det er rimelig sikkert at det ikke vil reverseres. Vurderingen av variabelt vederlag
påvirker fremdriftsvurderingen i de tilfellene man har en outputbasert fremdriftsmåling og estimert
dekningsgrad i prosjektene.
Tvister og uenigheter med kontraktsmotpart innregnes etter et forsiktig beste estimat i konsernregnskapet.
Goodwill
Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Vurdering av om goodwill må nedskrives
krever et estimat av gjenvinnbart beløp. Ved årsslutt er gjenvinnbart beløp basert på bruksverdien til
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de kontantgenererende enhetene som goodwill er allokert til. Bruksverdiberegningen krever at ledelsen
estimerer fremtidige kontantstrømmer som forventes å oppstå fra den kontantgenererende enheten
og en passende diskonteringsrente for å beregne nåverdi.

Valuta
Konsernets presentasjonsvaluta er norske kroner, som også er presentasjonsvaluta og funksjonell
valuta for morselskapet.

Progresjon i leveringsforpliktelsen (fullføringsgraden) beregnes som utført produksjon i forhold
til avtalt produksjon. Det benyttes inputbasert vurdering av fullføringsgrad. Inputbasert beregning
av ferdigstillelsesgrad tar utgangspunkt i påløpte kostnader på balansedagen i forhold til estimerte
totalkostnader i leveringsforpliktelsen. Det gjøres en overordnet rimelighetsvurdering av ferdigstillelsesgraden mot kjente faktorer for å sikre at denne ikke ville blitt vesentlig annerledes ved bruk av en
annen metode. Metoden som benyttes er vurdert å gi det beste estimatet på fullføring i prosjektene
basert på de observerbare faktorene som er tilgjengelig i prosjektet på rapporteringstidspunktet.

Transaksjoner i andre valutaer enn den funksjonelle valutaen
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i
utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som
måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen
på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta,
omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i
regnskapsperioden under andre finansposter.

Transaksjonsprisen inkluderer både faste og variable elementer. Variabelt vederlag inkluderes i forventet
transaksjonspris etter et forsiktig beste estimat når det er rimelig sikkert at det ikke vil reverseres.

Valutaeffekter i konsolideringen
Balansen til datterselskaper med en annen funksjonell valuta enn norske kroner omregnes til valutakursen ved regnskapsårets slutt, mens resultatregnskapet omregnes til den årlige gjennomsnittskursen.
Valutakursdifferansene som oppstår som følge av omregningen, føres direkte mot egenkapitalen.
Ved salg eller annen avhendelse av et utenlandsk selskap resultatføres den påløpte akkumulerte
omregningsdifferansen sammen med gevinst eller tap som følge av salget eller avhendelsen.

Salg av tjenester
Forventet vederlag for teknisk drift, service, vedlikehold og energirådgivning og -ledelse inntektsføres
over tid da kunden mottar og forbruker fordelene ved foretakets ytelser etter hvert som leveringsforpliktelsen oppfylles. Fremdrift i denne typen kontrakter måles etter en inputbasert metode (f.eks. antall
timer). Dette vurderes som et godt estimat på overføring av tjenesten til kunden da innsatsfaktorene
i prosjektene er målbare og påløper jevnt i forhold til overlevering av leveringsforpliktelsen.

Salgsinntekter

Salg av varer
Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og
avkastning er overført.

Konsernet er en ledende totalteknisk entreprenør og servicepartner som sørger for at bygg fungerer
optimalt gjennom hele livsløpet. Konsernet bidrar til energieffektive løsninger i nye, så vel som eksisterende bygninger og jobber med alt fra rådgivning og design til installasjon, drift og service. Konsernets
tjenester inkluderer enfaglig, flerfaglig og totalteknisk entreprise, teknisk drift, service og vedlikehold
samt energirådgivning og -ledelse.
Langsiktige tilvirkningsprosjekter
Inntekter fra salg av entrepriseprosjekter resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet
av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Leveringsforpliktelsen i en tilvirkningskontrakt
blir vanligvis overført til kunden over tid, og prosjektinntekter innregnes i resultatet løpende i takt
med fullføringsgraden og estimert transaksjonspris for leveringsforpliktelsene.

Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil
det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet. Det gjøres avsetninger for konstaterte
og påregnelige garantiarbeider.

Skatt
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet
på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er
beregnet med gjeldende skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen
av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan
bli utnyttet.
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Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene
relaterer seg til poster ført direkte mot egenkapitalen.
Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Tilknyttet selskap
Konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper bokføres første gang til kostpris og rapporteres deretter
etter egenkapitalmetoden. Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet har betydelig innflytelse.
Investeringer i tilknyttede selskaper balanseføres til anskaffelseskost, med tillegg av eventuelle endringer
i konsernets andel av det tilknyttede selskapets netto eiendeler. Resultatet reflekterer konsernets andel
av resultatet til de tilknyttede selskapene.
Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være
forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Ytterligere tap etter at investeringen
er redusert til null avsettes kun i den grad konsernet har en rettslig eller selvforskyldt forpliktelse til
å dekke tapene. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Varebeholdninger
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet
til utvikling av en identifiserbar immaterielle eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall
kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid.
Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik
avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives
i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi
foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og
verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å
generere. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Leasing/leieavtaler
Driftsmidler finansiert med finansiell leasing aktiveres og avskrives over driftsmiddelets gjenværende
levetid. Gjelden klassifiseres som langsiktig gjeld og rentekostnadene som finanskostnader. Leieavtaler
som i henhold til god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing kostnadsføres løpende under
driftskostnader.

Varelager balanseføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert
salgspris ved ordinær drift etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget.
Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO-metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av
varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Egentilvirkede ferdigvarer
og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig
ukurans.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres
som annen finansinntekt.

Pensjoner
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres etter hvert som de påløper.
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Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som
regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.

Kontantstrømoppstilling

Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over
antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Eventuelle planendringsgevinster som oppstår
i forbindelse med ubetingede planendringer benyttes til å redusere ikke-innregnede estimatavvik.
Pensjonsopptjening, rentekostnad og forventet avkastning for gjenværende del av regnskapsperioden
fastsettes basert på forutsetninger per planendringstidspunkt.

Hendelser etter balansedagen

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Hendelser etter balansedagen som tilfører selskapet ny informasjon om forhold som eksisterte på
balansedagen, og som underbygger en fornyet vurdering av en eiendels- eller gjeldspost, er ført i
årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets finansielle stilling ved
utgangen av rapporteringsperioden, men som vil påvirke konsernets finansielle stilling i fremtiden,
opplyses dersom de er vesentlige.

Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene
ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10 %-grensen ved årets
begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.
Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.
Gevinster eller tap som oppstår i forbindelse med oppgjør eller vesentlig avkortning av pensjonsordninger resultatføres ved oppgjøret eller avkortningen. Pensjonsopptjening, rentekostnad og
forventet avkastning for gjenværende del av regnskapsperioden fastsettes basert på forutsetninger
per avkortningstidspunkt.
GK Gruppen AS har en ytelsesbasert pensjonsordning som er sikret med bankinnskudd.
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Note 2 - Salgsinntekter
Forretningsområde
NOK 1000
Rørleggervirksomhet

Note 3 - Anleggskontrakter
2021

2020

1 227 113

1 367 508

520 616

498 390

0

18 523

Eiendomsdrift

11 379

11 866

Totalteknisk virksomhet

41 688

0

Ventilasjon, kulde og byggautomasjon

3 963 024

4 137 465

Sum

5 763 820

6 033 753

Elektrovirksomhet
Sikkerhetstjenester

Geografisk fordeling av salgsinntekter
NOK 1000
Norge
Danmark

NOK 1000
Inntektsført på igangværende prosjekter

2021

2020

6 719 539

7 458 169

Kostnader knyttet til opptjent inntekt

6 072 143

6 881 412

Netto resultatført på igangværende prosjekter

647 396

576 757

Opptjente ikke fakturerte inntekter på igangværende
anleggskontrakter inkludert i kundefordringer

165 569

135 778

Forskuddsfakturert produksjon inkludert i annen kortsiktig gjeld

220 207

345 354

58 248

42 629

Innvilget eller mottatt offentlig tilskudd til forsknings- og utviklingsaktiviteter
NOK 1000
2021
1 593
GK Norge AS

2020

Gjenværende produksjon i tapsprosjekter
2021

2020

3 739 774

3 763 941

553 500

593 687

Sverige

1 470 546

1 676 124

Sum

5 763 820

6 033 753

Note 4 - Forsknings- og utviklingsaktiviteter

GK Gruppen AS
Sum

321

0

251

1 593

572

Tilskuddene for 2020 er mottatt. Tilskuddet for 2021 er innvilget, men ikke mottatt.

87

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP KONSERN

Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.
Lønnskostnader
NOK 1000
Lønn

Note 6 - Pensjon

2021

2020

1 775 174

1 868 532

Arbeidsgiveravgift

317 054

305 363

Pensjonskostnader

136 206

117 117

54 372

60 518

2 282 806

2 351 531

2 904

3 010

Annen personalkostnad
Sum
Antall ansatte pr. 31.12.
Lønn og godtgjørelse til konsernsjef og konsernstyret
NOK 1000
Konsernsjef
Konsernstyret (utbetalt styrehonorar)

Lønn
4 404

Bonus
2 184

Pensjonskostnader
2 232

Annen
godtgjørelse

Sum

165

8 985

1 250

1 250

Selskapet har inngått en egen pensjonsavtale med konsernsjefen. Konsernsjefen er også med i den
ordinære kollektive ordningen. I tillegg er det avtalt 12 måneder etterlønn ved fratredelse. Det er også
avtalt avgangsordninger eller godtgjørelser for andre i konsernledelsen i GK Gruppen AS enn det som
fremkommer over. Det er ikke ytet lån til konsernsjefen eller konsernstyrets medlemmer. Se note 6
for ytterligere informasjon om pensjonsavtalen til tidligere konsernsjef.
Honorar til revisor
NOK 1000
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester

2021
5 890
144

Andre tjenester

1 328

Sum honorar til revisor

7 363

Alle ansatte i GK Gruppen AS og de norske datterselskapene er med i selskapenes innskuddsbaserte
pensjonsordninger som reguleres i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Selskapenes pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at arbeidsgiver innbetaler årlige innskudd til en kollektiv
pensjonsordning. Innskuddenes størrelse og avkastning på disse utgjør pensjonskapitalen. Når den
ansatte oppnår pensjonsalderen, utbetales årlige ytelser som avhenger av pensjonskapitalens størrelse.
Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at selskapet ikke gir løfte om fremtidig pensjon av en
bestemt størrelse, og avsetter derfor heller ikke for fremtidige utbetalinger. Innskuddspensjonen
kostnadsføres direkte.

Antall ansatte omfattet av pensjonsordningen

2021

2020

2 903

3 079

Tidligere konsernsjef har en tilleggspensjon utover generell ordning. Denne tilleggspensjonen er
ytelsesbasert. I tillegg har man en ytelsesordning i ML 33 Drift AS. Denne ordningen er under avvikling.
Forpliktelsene og forutsetningene for disse ordningene er listet opp nedenfor.
NOK 1000
Nåverdi av årets pensjonsopptjening

2021

2020

169

82

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

334

445

Avkastning på pensjonsmidler

-54

-37

Administrasjonskostnader

45

47

Arbeidsgiveravgift

70

76

Resultatført aktuaruelt planavvik/estimatendringer
Netto pensjonskostnad

-9

-19

555

593

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
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Note 6 - Pensjon

Note 7 - Transaksjoner med nærstående parter

NOK 1000
Opptjente pensjonsforpliktelser pr. 31.12.

2021

2020

23 387

23 156

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12.

23 387

23 156

935

916

3 595

3 458

-142

-3

Sum netto pensjonsmidler(-)/pensjonsforpliktelser(+)

18 999

18 785

Sum pensjonsmidler på sperret bankinnskudd

16 915

16 886

Sum pensjonsforpliktelser i balansen

18 999

18 785

2 084

1 899

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12.
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Arbeidsgiveravgift

Netto pensjonsforpliktelse i balansen
Økonomiske foutsetninger
Diskonteringsrente
Antall personer i ordningen

2021

2020

1,50 %

1,70 %

2

2

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når
det gjelder demografiske faktorer og avgang. Se note 5 for totale pensjonskostnader i 2021.

Oversikt over datterselskaper er presentert i note 10 for morselskapet og tilknyttede selskaper er
presentert i note 12 i konsernregnskapet. Godtgjørelse til konsernstyret og konsernsjefen er opplyst
i note 5. Transaksjoner med datterselskaper er eliminert og representerer ikke transaksjoner med
nærstående parter.
Det er kjøpt konsulenttjenester innen eiendomsutvikling på TNOK 1 272 i 2021 (TNOK 1 316 i 2020)
eks. mva. fra et styremedlem i GK Gruppen AS. Aksjonærene har gitt et ansvarlig langsiktig lån på
TNOK 10 000 til GK Gruppen AS i 2021. Konsernet har ingen øvrige transaksjoner med aksjonærer,
tilknyttede selskaper, minoritetsaksjonærer i datterselskaper eller selskaper som kan anses knyttet til
styremedlemmer eller ledende ansatte.

Note 8 - Finansposter
Spesifikasjon av finansielle poster:
NOK 1000

2021

2020

0

104

Gevinst ved salg av datterselskap

1 726

0

Annen renteinntekt

1 523

101

Annen finansinntekt

2 949

3 678

Finansielle inntekter
Inntekt på investering i tilknyttet selskap

Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler

130

0

6 328

3 883

0

1

Resultatandel fra investering i tilknyttet
selskap
Annen rentekostnad

1 024

0

1 903

1 763

Annen finanskostnad

2 382

2 464

Sum

5 309

4 228

Netto finansposter

1 019

-344

Sum
Finansielle kostnader
Verdireduksjon markedsbasert omløpsmidler
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Note 9 - Skatt
Årets skattekostnad fordeler seg på:
NOK 1000
Betalbar skatt

2021

2020

21 236

3 632

Spesifikasjon på grunnlag for utsatt skatt:
NOK 1000
Forskjeller som utlignes:

31.12.2021

31.12.2020

Endring

-22 252

18 311

Anleggsmidler

-32 808

-91 844

59 035

Ikke balanseført utsatt skattefordel i fjor

13 245

0

Omløpsmidler

320 206

496 646

-176 439

Sum skattekostnad

12 229

21 943

1 483

1 854

-371

Endring i utsatt skatt

Gevinst- og tapskonto
Andre avsetninger/gjeld

2021

2020

46 009

83 322

Permanente forskjeller

13 097

16 284

Endring midlertidige forskjeller

48 545

87 838

-10 998

-170 934

Årets skattegrunnlag

96 653

16 510

Beregnet betalbar skatt (22 %)

21 264

3 692

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt:
NOK 1000
2021
10 122
22 % skatt av resultat før skatt

18 331

Anvendelse av fremførbart underskudd

-62 631

-68 082

5 451

99 812

110 600

-10 788

Fremførbart underskudd

-113 306

-136 723

23 417

Sum

212 756

312 450

-99 694

Utsatt skatt

46 487

68 739

Netto utsatt skatt i balansen

46 487

68 739

Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/skattefordel

Beregning av årets skattegrunnlag og betalbar skatt:
NOK 1000
Resultat før skattekostnad

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

22 % skatt av permanente forskjeller
Skattesats utenfor Norge annet enn 22 %
Beregnet skattekostnad

2 881

2020
3 583

-774

30

12 229

21 943
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Note 10 - Immaterielle eiendeler
NOK 1000
Anskaffelseskost pr. 01.01.2021

Forskning og utvikling

Goodwill

Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

1 554

94 513

145 419

241 486

Tilgang immaterielle eiendeler

10 813

0

47 881

58 694

-532

-7 789

-120 000

-128 321

Avgang / utrangering immaterielle eiendeler
Valutaeffekter

-22

-3 784

0

-3 806

11 814

82 940

73 299

168 053

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 01.01.2021

825

62 842

121 668

185 335

Årets avskrivninger

393

11 111

8 205

19 709

Anskaffelseskost pr. 31.12.2021

Avgang / utrangering immaterielle eiendeler

-532

-7 789

-120 000

-128 321

Valutaeffekter

-20

-2 685

0

-2 705

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 31.12.2021

667

63 478

9 873

74 018

11 147

19 462

63 426

94 035

Bokført verdi pr. 31.12.2021

Lisenser avskrives lineært over 7 år. Forskning og utvikling avskrives over 2-3 år.
Immaterielle eiendeler relateres til ERP-prosjekt, strategiprosjekt G-Kraft, i tillegg til lisenser.
Goodwill avskrives lineært over 2-10 år.
Det er goodwill knyttet til oppkjøpet av GK Elektro Lillehammer AS som er avskrevet med 10 år. Avskrivningstid over 5 år bygger på forventning om positive kontantstrømmer utover 5 år, da selskapet er
godt etablert i området, og er en selvstendig enhet i konsernet.
Goodwill spesifisert pr. virksomhetskjøp
NOK 1000
Selskap

Land

Goodwill på
oppkjøpstidspunktet

Bokført verdi pr.
31.12.2021

GK Elektro Lillehammer AS

Norge

11 166

5 583

ML 33 Drift AS

Norge

-406

-20

Anvendia Elektro AS

Norge

617

62

Entek Harstad AS

Norge

2 300

383

AET - Arbeidsmiljø og energiteknikk

Norge

GK Rör AB

Sverige

Bokført verdi pr. 31.12.2021

4 316

2 805

65 025

10 649
19 462
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Note 11 - Varige driftsmidler
Tomter, bygninger
og annen eiendom

Maskiner og
transportmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy mv.

Påkostning i
leide lokaler

Sum varige
driftsmidler

52 608

140 919

154 683

51 595

399 805

0

-4 633

-5 996

26

-10 603

11 986

8 639

4 550

4 221

29 396

Avgang solgte driftsmidler/utrangering

0

-34 603

-95 171

-4 442

-134 217

Valutaeffekter

0

-441

-1 500

-143

-2 084

64 595

109 880

56 566

51 256

282 297

1 064

115 240

129 703

26 316

272 324
-10 602

NOK 1000
Anskaffelseskost pr. 01.01.2021
Reklassifiseringer
Tilgang kjøpte driftsmidler

Anskaffelseskost pr. 31.12.2021
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 01.01.2021
Reklassifiseringer
Årets avskrivninger
Avgang solgte driftsmidler/utrangering
Valutaeffekter

0

-4 633

-5 995

26

779

12 224

10 559

5 246

28 809

0

-31 956

-91 850

-4 209

-128 014

0

-344

-1 042

-81

-1 467

1 843

90 532

41 376

27 298

161 049

62 752

19 348

15 190

23 958

121 247

Netto gevinst (+) / tap (-) ved salg av driftsmidler

0

5 774

656

469

6 899

Leasing- og leiekostnader

0

51 969

7 914

116 002

175 885

Gjenstående terminleie på leie- og leasingkontrakter
pr. 31.12.2021 i nominelle verdier

0

104 713

2 359

713 643

820 716

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 31.12.2021
Bokført verdi pr. 31.12.2021

Konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:					
Bygninger og annen fast eiendom

25 år

Maskiner og transportmidler

2-5 år

Driftsløsøre, inventar, verktøy mv.

2-7 år

Påkostning i leide lokaler avskrives over leieperioden.
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Note 12 - Tilknyttet selskap

Note 13 - Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet har betydelig innflytelse. Vurderingen
av innflytelse er basert på en vurdering av eierskap i kombinasjon av stemmerett og andre
kontraktsmessige ordninger.

Investeringer i aksjer og andeler klassifisert som finansielle anleggsmidler
NOK 1000
Andeler i Elvira Del Sol

Konsernet har eierskap i følgende tilknyttede selskaper per 31.12.2021:
Tilknyttet selskap
Piscada AS

Land
Norge

30,62 %

39 686

BKØ I/S

Danmark

33,33 %

1 343

Piscada AS

BKØ I/S

Sum

NOK 1000
Bokført verdi pr. 01.01.2021

Eierandel

Kostpris

551

551

0

13 000

Oppkjøp

26 686

0

26 686

Årets resultatandel

-444

-21

-465

Andre markedsbaserte finansielle
instrumenter

Avskrivning goodwill

-559

0

-559

Sum pr. 31.12.2021

Andel av egenkapitalen pr. 31.12.2021
Goodwill pr. 31.12.2021

0

-25

-25

505

39 187

5 694

505

6 199

32 989

0

32 989

100

134

134

223

186

186

186

571

421

509

Ansaffelseskost

Balanseført verdi

Markedsverdi

138

159

159

32

32

32

170

191

191

Investeringer klasifisert som omløpsmidler

0

38 683

Markedsverdi

100

Sum pr. 31.12.2021

13 000

Bokført verdi pr. 31.12.2021

Balanseført verdi

250

Aksjer i Ejendomsselskabet Den Fynske
Forskerpark A/S
Andre langsiktige aksjer

Reklassifisert fra investeringer i aksjer og andeler

Valutaeffekter

Ansaffelseskost

NOK 1000
Andre markedsbaserte aksjer
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Note 14 - Fordringer med forfall senere enn ett år
NOK 1000
Depositum

Note 17 - Bankinnskudd og bundne midler
31.12.2021

31.12.2020

614

682

Andre fordringer

6 578

0

Sum andre langsiktige fordringer

7 191

682

Note 15 - Varelager
NOK 1000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikater

2021

2020

39 186

38 957

Avsetning ukurans varelager

-2 874

-1 650

Sum varelager

36 312

37 307

Bundne skattetrekksmidler utgjør TNOK 57 566 pr. 31.12.2021 (TNOK 59 724 pr. 31.12.2020). Andre
bundne midler utgjør TNOK 16 915 pr. 31.12.2021 (TNOK 16 886 pr. 31.12.2020) og er rapportert som
pensjonsforpliktelser i balansen (se note 6).						
GK Gruppen AS er eier av konsernkontoordning i Danske Bank med en kredittramme på TNOK 226
900. Kredittrammen er redusert til TNOK 175 000 fra 01.04.2022. GK er pålagt å være i samsvar med
finansielle vilkår (financial covenants) knyttet til minimumskrav til egenkapitalandel, nominell egenkapital
og gearing (netto rentebærende gjeld i forhold til driftsresultat før avskrivninger). Ansvarlig langsiktig
lån fra aksjonærene til GK Gruppen AS på TNOK 10 000 klassifiseres som egenkapital ved beregning
av financial covenants. GK er i overensstemmelse med alle financial covenants pr. 31.12.2021.

Note 16 - Kundefordringer
NOK 1000
Kundefordringer

2021

2020

936 892

990 314

Avsetning tap på kundefordringer

-16 804

-20 803

Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt
Sum kundefordringer

301 426

249 350

1 221 514

1 218 861
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Note 18 - Egenkapital
NOK 1000
Egenkapital pr. 01.01.2021

Aksjekapital

Overkurs

Annen innskutt
egenkapital

98 274

150 617

24 904

Annen opptjent
egenkapital

Minoritetsinteresser

Sum
egenkapital

55 584

19 805

349 184

Tilleggutbytte

-10 000

Årets resultat

34 384

Valutadifferanse

-10 000
-603

33 780

68 213

19 202

361 211

Antall

Pålydende (hele kroner)

Balanseført (hele tusen)

2 720

36 130

98 274

-11 754

-11 754

Egenkapital pr. 31.12.2021

98 274

Resultat pr. aksje (hele kroner)

12 419

150 617

24 904

Note 19 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen i GK Gruppen AS består av:
Ordinære aksjer
Sum
Eierstruktur
Oversikt over aksjonærene i GK Gruppen AS pr. 31.12.2021
John-Erik Karlsen Invest AS

98 274

Ordinære aksjer

Eierandel

Stemmeandel

1 220

44,85 %

44,85 %

CJK Invest AS

500

18,38 %

18,38 %

EKK Holding AS

500

18,38 %

18,38 %

500

18,38 %

18,38 %

2 720

100 %

100 %

Kristine Holding AS
Sum
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Note 20 - Pantstillelser og garantier m.v.

Note 22 - Hendelser etter balansedagen

Konsernet ved GK Gruppen AS, har inngått en felles kredittramme med Danske Bank ASA på
TNOK 226 900. Pr. 31.12.2020 og 31.12.2021 er det ikke trukket av kredittrammen i konsernkontoordningen. Som sikkerhet for kredittrammen stilles til enhver tid pålydende av kundefordringer i GK Gruppen
AS og de norske datterselskapene, begrenset oppad til TNOK 420 000 for hvert sikkerhetsstillende
selskap. I tillegg stilles varelageret, begrenset oppad til TNOK 420 000 i GK Norge AS, GK Rør AS og
GK Elektro AS, og motorvogner og anleggsmaskiner begrenset oppad til TNOK 420 000 i de samme
selskapene.

I mars 2020 ble Norge rammet av Covid 19-utbruddet. Hendelsen har hatt innvirkning på drift og
lønnsomhet i 2021 som følge av myndighetenes omfattende retningslinjer og tiltak, blant annet i form av
høyere sykefravær og derigjennom noe forsinket produksjon. Selskapet følger tett opp konsekvensene
av Covid 19-pandemien og foretar kostnadsbesparende tiltak for å sikre minst mulig tap. Det er ikke
forventet at tiltak for 2022 vil ha innvirkning på avleggelsen av årsregnskapet pr. 31.12.2021.

Entreprenørgarantier i konsernet som ikke er regnskapsført er TNOK 612 514 pr. 31.12.2021 (TNOK
567 506 pr. 31.12.2020). I tillegg har GK Gruppen AS utstedt garantier på vegne av datterselskapene på
TNOK 207 583 pr. 31.12.2021 (TNOK 175 622 pr. 31.12.2020).

I begynnelsen av 2022 har Russlands invasjon i Ukraina skapt usikkerhet knyttet til markedsmessige
og økonomiske ringvirkninger. Det er foreløpig for tidlig å si hvordan dette vil påvirket virksomheten,
men det er ikke noen innvirkning på avleggelsen av årsregnskapet pr. 31.12.2021.

Note 21 - Betingede utfall
Selskaper i konsernet kan som følge av den ordinære virksomheten fra tid til annen være involvert i
rettstvister og saksbehandling vedrørende omtvistede krav. Kravene er vurdert i samsvar med norsk
regnskapsstandard om betingede utfall. Konsernet erkjenner usikkerheten i rettstvister. Men basert
på den informasjonen som er tilgjengelig for øyeblikket, forventes det at disse sakene blir løst uten
noen vesentlig negativ effekt individuelt eller samlet på konsernets finansielle stilling. Det er følgelig
ikke foretatt særskilt avsetning for slike forhold i regnskapet. For rettstvister hvor konsernet vurderer
det som sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil kreves erstatningsutbetalinger, vil det foretas
avsetninger basert på ledelsens beste estimat.
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Resultatregnskap
NOK 1000

Note

2021

2020

2

181 544

132 265

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

327

258

181 871

132 523
53 805

Lønnskostnad

3, 4

53 887

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

8, 9

11 455

8 065

5

126 312

100 938

191 653

162 808

-9 782

-30 285

Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt

2, 6

5 722

249

Annen finansinntekt

6

66 490

260 584

Annen rentekostnad

2, 6

282

589

Annen finanskostnad

6

582

1 097

Resultat av finansposter

71 348

259 148

Resultat før skattekostnad

61 566

228 863

13 554

10 750

48 011

218 113

Skattekostnad

7

Årsresultat
Overføringer og disponeringer
Avsatt til utbytte
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

13

0

10 000

48 011

208 113

48 011

218 113
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Balanse
NOK 1000
EIENDELER

Note

31.12.2021

31.12.2020

Anleggsmidler

NOK 1000
EIENDELER

Note

31.12.2021

31.12.2020

Omløpsmidler

Immaterielle eiendeler

Fordringer

Forskning og utvikling

8

11 147

667

Andre immaterielle eiendeler

8

59 072

18 689

Andre kortsiktige fordringer

Utsatt skattefordel

7

4 852

18 406

Sum kortsiktige fordringer

75 071

37 762

Sum immaterielle eiendeler

Kundefordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

2, 11

9 837

10 094

2

251 308

432 778

261 145

442 872

98 406

310 416

359 551

753 288

1 073 257

1 184 966

12

Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg

9

756

1 843

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

9

4 161

6 354

4 917

8 197

Sum varige driftsmidler

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap

633 720

385 720

Sum finansielle anleggsmidler

10

633 720

385 720

Sum anleggsmidler

713 707

431 678
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Balanse
NOK 1000
EGENKAPITAL OG GJELD

Note

31.12.2021

31.12.2020

Aksjekapital

13

98 274

98 274

Overkurs

13

150 617

150 617

Annen innskutt egenkapital

13

24 904

24 904

273 795

273 795

Innskutt egenkapital

NOK 1000
EGENKAPITAL OG GJELD

Note

31.12.2021

31.12.2020

4, 12

1 682

1 659

1 682

1 659

15 717

5 145

15 717

5 145

33 149

11 329

Gjeld

Sum innskutt egenkapital

Avsetning for langsiktige forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser
Annen langsiktig gjeld

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

Annen langsiktig gjeld
13

Sum opptjent egenkapital

210 100

172 088

210 100

172 088

483 895

445 884

2

Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Sum egenkapital

13

Leverandørgjeld

2

Skyldig offentlige avgifter

3 590

2 838

535 225

718 113

Sum kortsiktig gjeld

571 964

732 279

Sum gjeld

589 363

739 083

1 073 257

1 184 966

Annen kortsiktig gjeld

2

Sum egenkapital og gjeld

26. april 2022
Oslo, Norge

John-Erik Karlsen
Styreleder

Kaare M. Krane
Nestleder

Amund Skarholt
Styremedlem

Sturla Magnus
Styremedlem

Birte K. W. Sjule
Styremedlem

Kim R. Lisø
Konsernsjef
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Kontantstrøm
NOK 1000

Note

2021

2020

61 566

228 863

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Tap(+) / gevinst(-) ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Endring i kundefordringer

9

-311

-258

8, 9

11 455

8 065

257

17 800

11

Endring i leverandørgjeld

21 820

-3 013

Endring i andre tidsavgrensingsposter

-537 100

-12 179

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-442 313

239 277

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Salg av varige driftsmidler
Kjøp av varige driftsmidler og immaterieller eiendeler
Inn-/ utbetalinger ved utlån
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

9

1 021

350

8, 9

-59 747

-13 449

0

48 514

-58 727

35 416

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Opptak av ny langsiktig gjeld

10 000

0

Mottatt konsernbidrag

320 081

0

Utbytte til aksjonærer

-20 000

0

Nedbetaling av aksjonærlån

-21 052

0

0

30 002

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

289 029

30 002

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

-212 011

304 694

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

310 416

5 722

98 406

310 416

Kapitaltilskudd / kapitalforhøyelse

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt
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Noter
Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.
GK Gruppen AS sine regnskapsprinsipper er i samsvar med regnskapsprinsippene for konsernet, som
beskrevet i note 1 i konsernregnskapet. Der notene for morselskapet er vesentlig forskjellig fra notene
for konsernet, er disse vist nedenfor. For øvrig vises til notene til konsernregnskapet.

Datterselskap
Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene, med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning
til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses
nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning
ikke lenger er til stede.
Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er
avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet / konsernbidraget opptjent resultat i morselskapets eiertid,
representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket
investeringens verdi i balansen til morselskapet.

Note 2 - Transaksjoner med nærstående parter og selskap i samme konsern
NOK 1000
Resultatregnskap
Inntekter fra administrasjonstjenester til foretak i samme konsern
Renteinntekter fra foretak i samme konsern
Rentekostnader fra foretak i samme konsern
NOK 1000
Balanse

2021

2020

181 544

132 265

5 691

156

73

50

31.12.2021

31.12.2020

Kundefordringer til foretak i samme konsern

9 749

10 007

Andre fordringer til foretak i samme konsern

223 512

422 261

Ansvarlig langsiktig lån fra aksjonærer
Lån fra foretak i samme konsern
Leverandørgjeld til foretak i samme konsern
Kortsiktig gjeld til aksjonærer
Annen kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern

10 000

0

4 848

5 145

17 979

1 216

0

30 856

516 335

673 094

Bankkontoer knyttet til GK Gruppen AS sin deltakelse i konsernets cash pool system hos Danske
Bank er presentert som konserninterne fordringer og gjeld i tabellen ovenfor.			
		

103

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP GK GRUPPEN AS

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Antall ansatte omfattet av pensjonsordningen

Lønnskostnader
NOK 1000
Lønn

2021

2020

39 659

41 243

Arbeidsgiveravgift

7 041

5 442

Pensjonskostnader

5 889

5 798

Annen personalkostnad

1 298

1 322

53 887

53 805

29

37

Sum
Antall ansatte pr. 31.12.

Se note 5 i konsernregnskapet for detaljer om lønn og godtgjørelse til styret og konsernsjefen.
Honorar til revisor
NOK 1000
Lovpålagt revisjon
Andre tjenester
Sum honorar til revisor

2021
586
489
1 075

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

2021

2020

29

43

Tidligere konsernsjef har en tilleggspensjon utover generell ordning. Denne tilleggspensjonen er
ytelsesbasert. Forpliktelsene og forutsetningene for denne ordningen er listet opp nedenfor.
NOK 1000
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad

2021

2020

318

425

45

60

362

485

NOK 1000
Opptjente pensjonsforpliktelser pr. 31.12.

2021

2020

21 445

22 220

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12.

21 445

22 220

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

2 847

3 675

Sum netto pensjonsmidler(-) / pensjonsforpliktelser(+)

18 597

18 545

Sum pensjonsmidler på sperret bankinnskudd

16 915

16 886

Sum pensjonsforpliktelser i balansen

18 597

18 545

1 682

1 659

Netto pensjonsforpliktelse i balansen

Note 4 - Pensjon
Alle ansatte i GK Gruppen AS er med i selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning som reguleres i
lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov
om obligatorisk tjenestepensjon.
Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at arbeidsgiver innbetaler årlige innskudd til en
kollektiv pensjonsordning. Innskuddenes størrelse og avkastning på disse utgjør pensjonskapitalen. Når den ansatte oppnår pensjonsalderen, utbetales årlige ytelser som avhenger av pensjonskapitalens størrelse. Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at selskapet ikke gir løfte om
fremtidig pensjon av en bestemt størrelse, og avsetter derfor heller ikke for fremtidige utbetalinger.
Innskuddspensjonen kostnadsføres direkte.

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Antall personer i ordningen

2021

2020

1,50 %

1,70 %

1

1

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring
når det gjelder demografiske faktorer og avgang.
Se note 3 for totale pensjonskostnader i 2021.
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Note 5 - Forsknings- og utviklingsaktiviteter

NOK 1000
Resultat før skattekostnad

Det er ikke innvilget eller mottatt offentlig tilskudd til forsknings- og utviklingsaktiviteter i GK Gruppen
AS i 2021. Det ble mottatt TNOK 251 i 2020.

2021

2020

61 566

228 863

Permanente forskjeller

-65 616

-260 081

Mottatt konsernbidrag

65 661

80 081

-61 360

-11 945

Endring midlertidige forskjeller
Anvendelse av fremførbart underskudd

Note 6 - Finansposter
Spesifikasjon av finansielle poster:
NOK 1000

2021

2020

65 661

259 883

5 691

156

Annen renteinntekt

31

94

Annen finansinntekt

829

701

72 212

260 833

Renteinntekt fra foretak i samme konsern

Sum
Finansielle kostnader
Rentekostnad til foretak i samme konsern

-36 918

0

0

Beregnet betalbar skatt (22 %)

0

0

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt:
NOK 1000
2021
13 544
22 % skatt av resultat før skatt

50 350

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Finansielle inntekter
Inntekt på investering i datterselskap

-251

Årets skattegrunnlag

22 % skatt av permanente forskjeller

-14 435

-57 218

Konsernbidrag med skatteeffekt

14 445

17 618

Beregnet skattekostnad

13 554

10 750

73

0

Annen rentekostnad

209

589

Annen finanskostnad

582

1 097

Spesifikasjon på grunnlag for utsatt skatt:
NOK 1000
Forskjeller som utlignes:

Sum

865

1 686

Anleggsmidler

71 348

259 148

31.12.2021

31.12.2020

Endring

-19 503

-81 106

61 603

-2 551

-2 308

-243

0

-251

251

-22 054

-83 666

61 611

Utsatt skatt (22 %)

-4 852

-18 406

Netto utsatt skatt i balansen

-4 852

-18 406

Andre avsetninger/gjeld
Netto finansposter

Fremførbart underskudd
Sum

Note 7 - Skatt
Årets skattekostnad fordeler seg på:
NOK 1000
Endring i utsatt skatt

2021

2020

13 554

10 750

Sum skattekostnad

13 554

10 750

2020

Beregning av årets skattegrunnlag og betalbar skatt:
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Note 8 - Immaterielle eiendeler
NOK 1000
Anskaffelseskost pr. 01.01.2021

Forskning og utvikling

Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

1 000

140 357

141 357

Tilgang immaterielle eiendeler

10 813

47 089

57 903

0

-120 000

-120 000

11 813

67 447

79 260

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 01.01.2021

333

121 668

122 001

Årets avskrivninger

333

6 706

7 039

0

-120 000

-120 000

666

8 374

9 041

11 147

59 072

70 219

Driftsløsøre, inventar, verktøy m.v.

Maskiner og transportmidler

Sum varige driftsmidler

92 969

3 734

96 702

1 845

0

1 845

-85 516

-1 560

-87 076

9 298

2 173

11 471

86 615

1 891

88 506

4 022

393

4 415

-85 500

-867

-86 367

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 31.12.2021

5 137

1 417

6 554

Bokført verdi pr. 31.12.2021

4 161

756

4 917

Økonomisk levetid

2-7 år

2-5 år

-16

327

Avgang / utrangering immaterielle eiendeler
Anskaffelseskost pr. 31.12.2021

Avgang / utrangering immaterielle eiendeler
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 31.12.2021
Bokført verdi pr. 31.12.2021

Lisenser avskrives lineært over 7 år.

Note 9 - Varige driftsmidler

GK Gruppen AS benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.
NOK 1000
Anskaffelseskost pr. 01.01.2021
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang solgte driftsmidler/utrangering
Anskaffelseskost pr. 31.12.2021
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 01.01.2021
Årets avskrivninger
Avgang solgte driftsmidler/utrangering

Netto gevinst ved salg av driftsmidler

311
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Note 10 - Datterselskap

Foretaksnavn
Hammerfest Kjøleservice AS

Ansaffelsestidspunkt

Land

Forretningskontor

(NOK 1000)
Bokført verdi
31.12.2021

Stemme-/
eierandel

2008

Norge

Oslo

515

100 %

GK Danmark A/S

2005

Danmark

Odense

143 505

100 %

GK Sverige AB

2002

Sverige

Malmø

29 531

100 %

Gunnar Karlsen Inneklimat AB

1998

Sverige

Malmø

2 562

100 %

GK Norge AS

2015

Norge

Oslo

437 606

100 %

GK Gruppen Eiendom AS

2017

Norge

Oslo

20 000

50 %

Sum

NOK 1000
Hammerfest Kjøleservice AS
GK Danmark A/S
GK Sverige AB
Gunnar Karlsen Inneklimat AB
GK Norge AS
GK Gruppen Eiendom AS

633 720

Egenkapital
31.12.2021

Egenkapital
31.12.2020

Årsresultat
2021

Årsresultat
2020

546

546

1

2

42 523

38 454

5 917

7 070

157 527

211 884

8 853

5 306

4 812

5 087

62

75

577 773

174 053

72 046

131 754

42 261

40 960

1 301

857
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Note 10 - Datterselskap

Note 11 - Kundefordringer

Tabellen nedenfor viser GK Gruppen AS sitt eierskap i datterselskaper gjennom sitt eierskap i GK
Danmark A/S, GK Sverige AB, GK Norge AS og GK Gruppen Eiendom AS.

NOK 1000
Kundefordringer
Avsetning tap på kundefordringer
Sum kundefordringer

Aksjer i datterselskap eid gjennom datterselskap
Gunnar Karlsen Inneklimat AB

Land
Sverige

100 %

Hammerfest Kjøleservice AS

Norge

100 %

GK Gruppen Eiendom AS

Norge

50 %

Fiolvegen Tromsø AS

Norge

50 %

Fiolvegen 13 Tromsø AS

Norge

50 %

GK Norge AS

Norge

100 %

GK Norge Utleie AS

Norge

100 %

ML 33 Drift AS

Norge

100 %

GK Rør AS

Norge

100 %

GK Elektro AS

Norge

100 %

GK Elektro Lillehammer AS

Norge

100 %

GK Danmark A/S

Danmark

100 %

Vagns VVS-Comfort A/S

Danmark

100 %

GK Sverige AB

Sverige

100 %

GK Rör AB

Sverige

100 %

Rörcompaniet AB

Sverige

100 %

Aktiebolaget Täby Rör

Sverige

100 %

US Rörteknik AB

Sverige

100 %

2021

2020

9 837

10 094

0

0

9 837

10 094

Eierandel

Note 12 - Bundne midler
Bundne skattetrekksmidler utgjør TNOK 1 985 pr. 31.12.2021 (TNOK 1 767 pr. 31.12.2020). Andre bundne
midler utgjør TNOK 16 915 pr. 31.12.2021 (TNOK 16 886 pr. 31.12.2020) og er rapportert som pensjonsforpliktelser i balansen (se note 4).

GK Gruppen Eiendom AS med tilhørende datterselskaper konsolideres siden konsernet har bestemmende innflytelse over selskapene.

108

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP GK GRUPPEN AS

Note 13 - Egenkapital
NOK 1000
Egenkapital pr. 01.01.2021

Aksjekapital

Overkurs

Annen innskutt
egenkapital

Annen opptjent
egenkapital

Sum
egenkapital

98 274

150 617

24 904

172 089

445 883

Tilleggutbytte

-10 000

-10 000

Årets resultat

48 011

48 011

210 100

483 895

Egenkapital pr. 31.12.2021

98 274

Resultat pr. aksje (hele kroner)

17 651

150 617

24 904

Se note 19 i konsernregnskapet for detaljer om aksjekapital og aksjonærinformasjon.

Note 14 - Pantstillelser og garantier m.v.
Se note 20 i konsernregnskapet for detaljer om kredittramme, pantstillelser og garantier.

Note 15 - Betingede utfall
Se note 21 i konsernregnskapet for detaljer om betingede utfall.

Note 16 - Hendelser etter balansedagen
GK Gruppen AS er ikke kjent med at det har vært noen vesentlige hendelser for selskapet etter balansedagen.
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legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet,
konsernet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Til generalforsamlingen i GK Gruppen AS

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes
misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for GK Gruppen AS som består av selskapsregnskapet og
konsernregnskapet. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember
2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og
plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet i samsvar med
kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med
disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og administrerende direktør (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og
vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende
lovkrav og hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon eller ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav,
er vi pålagt å rapportere det.

•

•
•

•

•

identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer,
og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid,
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert
på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser
eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift.
Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller,
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om
årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at
selskapet og konsernet ikke kan fortsette driften.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene
og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.
innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en
mening om konsernregnskapet. Vi er ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og
gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt ansvar for konklusjonen på revisjonen av
konsernregnskapet.
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Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av selskapets og
konsernets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av deres resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen er konsistent med
årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll
som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
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