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Virksomhetens art og hvor den drives 

GL Prosjektservice AS driver med ingeniør- og entreprenørvirksomhet. Selskapet har 
fonetningsadresse i Fotvegen 12, 4250 Kopervik. 

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling 

Omsetningen i 2021 ble NOK 492 953 239 sammenlignet med 379 951 139 i forrige år. 
Årsresultatet for 2021 ble et overskudd på NOK 4 858 136, sammenlignet med et overskudd på 
NOK 1 725 714 i 2020. Dette tilsvarer en resultatmargin etter skatt på hhv. 1,0% og 0,5%. 

Styret og daglig leder er ikke fornøyd med årsresultatet i 2021 og forventer bedring i resultatene i 
2022, som følger av høy ordrereserve og flere grep tatt for å styrke prosjektgjennomføring i 
selskapet ila. 2020 og 2021. 

Årets resultat på NOK 4 858 136 foreslås overført til annen egenkapital. 

Bokført verdi av selskapets eiendeler var NOK 186 550 128 per 31.12.2021, sammenlignet med 
NOK 143 695 790 ved årsslutt 2020. Økningen skyldes i hovedsak økt likviditet. Den økte 
likviditeten er i stor grad lånt til selskapets morselskap. I tillegg er kundefordringer økt som følge 
av økt omsetning. 

Egenkapitalen per 31.12.2021 var NOK 26 503 545, hvilket tilsvarer en egenkapitalandel på 14,2%, 
sammenlignet med NOK 21 645 408 og egenkapitalandel på 15,1% i 2020. 

Den likviditetsmessige stillingen vurderes som tilfredsstillende, da selskapet har en 
kontantbeholdning på NOK 39 714 300. Konsernet har fornyet sitt låneengasjement med banken, 
hvilket sikrer tilstrekkelig fri likviditet til konsernets entreprenørvirksomheter fremover. Konsernet 
har i tillegg gjennomført en kapitalforhøyelse på NOK 10,0 mill. i starten av 2022. 

Finansiell risiko 

GL Prosjektservice AS driver entreprenørvirksomhet i Nord-Rogaland, og selskapets eiendeler er 
derfor eksponert for konjunktursvingninger i regionen, samt tilbud og etterspørsel etter bolig, 
næring og offentlige bygg. Selskapet har vært til stede i regionen i 30 år og har opparbeidet 
betydelig erfaring innen planlegging og utførelse av større entrepriser og gode kunderelasjoner. 

Selskapet hadde ved utgangen av året en svært høy ordreserve som representerer en balansert 
portefølje av bolig, næring og offentlige bygg, og som gir forutsigbarhet de neste par årene. 
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Forsknings- og utviklingsaktiviteter 

Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2021. 

Fortsatt drift 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne 
forutsetning. 

Likestilling og diskriminering 

Kjønnsfordeling i % blant bedriftens ansatte: Kvinner 6,8 % 
Menn 93,2 % 

Kjønnsfordeling i % i bedriftens styre: Kvinner 0,0 % 
Menn 100,0 % 

Aktiviteten innenfor entreprenøryrket har tradisjonelt hatt en overrepresentasjon av menn, og dette 
er også tilfelle for GL Prosjektservice AS. Redegjørelse rundt selskapets statistikk og aktivitetsplikt 
iht. likestillingsloven finnes under årsrapporter på konsernets nettsider (glgruppen.no). 

Arbeidsmiljø 

Selskapet hadde per 31.12.2021 73 egne ansatte. 

Arbeidsmiljøet oppfattes som godt og, iht. gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt 
over sykefravær blant ansatte. Selskapet hadde i 2021 et sykefravær på 3,2%. Noe av sykefraværet 
kan tilskrives Covid-19 utbruddet. 

Selskapet leier administrasjonskontorer i moderne driftsmessige lokaler. Selskapet har lagt alt til 
rette for å skape sikkerhets- og trivselsmessige forhold blant de ansatte, som befinner seg ute på de 
enkelte byggeplasser. Det er lagt opp til best mulig miljømessig, sikkerhet og trivselsmessige 
forhold for alle ansatte. 

Selskapet har iverksatt tilfredsstillende tiltak i tråd med gjeldende forskrift om internkontroll 
— helse, miljø og sikkerhet. I tillegg har selskapet ansatt egen HMS ansvarlig som primært vil 
ha sine oppgaver rettet mot oppfølging og kontinuerlig forbedring av virksomhetens HMS 
arbeider. I den forbindelse har selskapet lagt vesentlig arbeid ned i utarbeidelse av 
kvalitetssikrings- og internkontroll håndbøker knyttet til verne- og miljøsikring. Ansvar og 
myndighet for arbeidsmiljøet er nærmere beskrevet i disse håndbøker. 

Selskapet har i driftsåret 2021 hatt 3 skader som har forårsaket enkelte sykefraværsdager. Styret 
kan ikke se at det foreligger generelle svakheter ved arbeidsmiljøet eller de ansattes sikkerhet. 
Selskapets sikkerhetsrutiner blir til enhver tid nøye fulgt opp og overvåket. 
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Ytre miljø og bærekraft 

GL Prosjektservice AS er en godkjent Miljøfyrtårnbedrift og rapporterer årlig iht. denne. Selskapet 
har også en strategi om å bidra og påvirke til oppnåelse av FNs definerte bærekraftsmål på de 
områder hvor vår virksomhet har mulighet til å påvirke. Tiltakene er først og fremst tilknyttet 
Miljøfyrtårn-sertifisering, men er i tillegg også basert på Entreprenørforeningen Bygg og Anleggs 
definerte bærekraftsmål og klart definerte tiltak i denne sammenheng. 

Selskapet skal være en foregangsbedrift innen HMS i bransjen, og har som mål å drive en sunn og 
bærekraftig virksomhet med fokus på og ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet. Selskapet har 
fokus på forsvarlig behandling av avfall, på gjenbruk, samt resirkulering, og skal benytte produkter 
som medfører lavest mulig miljøbelastning. Som del av selskapets Miljøfyrtårn-sertifisering har 
selskapet instrukser og rutiner for innkjøp, avfall, sortering og energibruk mtp. å minimere det 
miljømessige fotavtrykket. 

Deponering av avfallsstoffer i selskapets virksomhet sorteres og kjøres på offentlige fyllplasser. 
Avfallet representerer i svært liten grad noen fare for det ytre miljø. Det foreligger således minimal 
forurensning fra konsernets side hva angår det ytre miljø. 

Styreforsikring 

Det er tegnet en felles styreansvarsforsikring som gjelder for alle konsernets selskap, herunder også 
GL Prosjektservice AS. 

Hendelser etter balansedato 

I tråd med reglene i NRS 3 om hendelser etter balansedagen henviser selskapets styre og ledelse til 
Covid-19 utbruddet og krigen i Ukraina. Selskapet er, som nær alle næringsdrivende selskaper, 
påvirket av disse hendelsene. Selskapet kan etter styrets vurdering bli påvirket i form av redusert 
aktivitet og redusert omsetning, samt økte priser på innsatsfaktorer som følge av disse 
makrohendelsene. På tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet er det foreløpig ikke mulig å 
foreta et pålitelig estimat for hvilke konsekvenser dette vil ha for selskapets økonomiske stilling 
fremover. 
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