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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for K 2 Projekt A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vildbjerg, den 3. februar 2011

Direktion

Keld Korshøj

Bestyrelse

Hans Vestergaard

Charlotte Korshøj

Keld Korshøj

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 8/2 2011.

Dirigent
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til aktionæren i K 2 Projekt A/S
Vi har revideret årsregnskabet for K 2 Projekt A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, samt ledelsesberetning. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af
vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik
på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer
revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en
retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets
interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er
anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er
rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Herning, den 3. februar 2011
Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Tommy H. Andersen
statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet
Selskabets aktivitet består i salg af totalentrepriser.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for K 2 Projekt A/S for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som det foregående år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som
følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelsen
Der er i resultatopgørelsen foretaget sammendrag af posterne nettoomsætning, ændring i lagre af
færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer samt omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer samt andre eksterne omkostninger til nettotallet “Bruttofortjeneste eller bruttotab”.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har
fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter
i forbindelse med salget.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Igangværende arbejde for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske
fordele herunder betalinger vil tilgå selskabet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer m.v.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.
Skat af årets resultat
K 2 Projekt A/S er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Den aktuelle danske
selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige
indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede
virksomheder indgår i acontoskatteordningen.
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives
lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider,
der er vurderet til 3 - 5 år.
Aktiver med en kostpris på under 12 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Leasingkontrakter
Ydelser i forbindelse med leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende leasingkontrakter og lejeaftaler oplyses
under eventualposter m.v.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for
indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller
aktivgruppen.
Finansielle anlægsaktiver
Børsnoterede værdipapirer måles til statusdagens kurs. Andre værdipapirer måles til kostpris eller
en lavere værdi, såfremt den lavere værdi ikke er af midlertidig karakter.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder
Igangværende arbejder måles til direkte henførbare og medgåede omkostninger tillagt en forsigtig
vurderet andel af den forventede avance, som opgøres forholdsmæssigt på basis af færdiggørelsesgraden. Acontofakturering vedrørende igangværende arbejder er modregnet i værdien af igangværende
arbejde.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital - Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået
udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver.
Udskudte skatteaktiver, herunder værdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske enhed. Eventuelle
udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat
som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2010
Bruttofortjeneste

1

1.385.406

4.410.562

(1.018.582)

(3.598.057)

Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

(62.009)

(141.688)

Resultat af primær drift

304.815

670.817

Andre finansielle indtægter

274.792

391.690

Andre finansielle omkostninger

(98.375)

(281.389)

Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver

609.666

1.264.089

1.090.898

2.045.207

Personaleomkostninger

Resultat før skat
2

2009

Skat af årets resultat

(275.234)

ÅRETS RESULTAT

(244.351)

815.664

1.800.856

Overføres til overført overskud

315.664

1.300.856

Udbytte for regnskabsåret

500.000

500.000

I alt

815.664

1.800.856

Forslag til resultatdisponering
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BALANCE 31. DECEMBER
Note

2010

2009

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
3

4

Goodwill

0

0

Immaterielle anlægsaktiver

0

0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

0

39.845

Materielle anlægsaktiver

0

39.845

Aktier

4.678.139

4.079.436

Finansielle anlægsaktiver

4.678.139

4.079.436

ANLÆGSAKTIVER I ALT

4.678.139

4.119.281

2.061.003

719.128

15.862

12.000

3.377

371.615

120.584

0

0

83.238

Tilgodehavender

2.200.826

1.185.981

Likvide beholdninger

2.818.284

2.021.527

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

5.019.110

3.207.508

AKTIVER I ALT

9.697.249

7.326.789

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender fra salg
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavende hos moderselskab
Tilgodehavende merværdiafgift
Udskudt skatteaktiv

- 12 -

BALANCE 31. DECEMBER
Note

2010

2009

PASSIVER
EGENKAPITAL
Selskabskapital

1.000.000

1.000.000

Overført overskud

4.746.793

4.431.129

500.000

500.000

6.246.793

5.931.129

Hensættelser til udskudt skat

190.084

0

Hensættelser til garantiforpligtelser

200.000

200.000

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT

390.084

200.000

2.259.239

207.769

Forudbetaling vedrørende igangværende arbejder

675.000

476.500

Anden gæld

126.133

511.391

Kortfristede gældsforpligtelser

3.060.372

1.195.660

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

3.060.372

1.195.660

PASSIVER I ALT

9.697.249

7.326.789

Foreslået udbytte for regnskabsåret
5

EGENKAPITAL I ALT
HENSATTE FORPLIGTELSER

GÆLDSFORPLIGTELSER
Leverandører af varer og tjenesteydelser

6

Eventualposter m.v.

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Nærtstående parter
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NOTER
Note
1

2010

2009

PERSONALEOMKOSTNINGER
De samlede personaleomkostninger udgør:
Løn og gager

900.614

2.275.509

Pensioner

100.000

1.274.860

17.968
1.018.582

47.688
3.598.057

1

4

0

4.658.925

Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
2

SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst

3

Regulering af udskudt skat

273.322

Regulering af skat vedrørende tidligere år

1.912
275.234

1.350
244.351

GOODWILL
Kostpris 1. januar 2010

150.000

Tilgang

0

Kostpris 31. december 2010

150.000

Afskrivninger 1. januar 2010

150.000

Årets afskrivninger

0

Afskrivninger 31. december 2010

150.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010

4

(4.415.924)

0

ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR
Kostpris 1. januar 2010

524.600

Tilgang

0

Afgang

(524.600)

Kostpris 31. december 2010

0

Afskrivninger 1. januar 2010

484.755

Årets afskrivninger

0

Tilbageførsel af afskrivning på
afhændede aktiver

(484.755)

Afskrivninger 31. december 2010

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010

0
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NOTER
Note
5

31/12 2010

31/12 2009

EGENKAPITAL
Selskabskapital ved stiftelsen

125.000

125.000

875.000

875.000

Selskabskapital

1.000.000

1.000.000

Overført overskud 1. januar

4.431.129

3.130.273

315.664

1.300.856

4.746.793

4.431.129

500.000

7.000.000

(500.000)

(7.000.000)

Overført fra overført overskud i forbindelse
med omdannelse til aktieselskab 26. april 2007

Henlæggelse af årets resultat
Overført overskud 31. december
Foreslået udbytte for sidste regnskabsår
Udbetalt udbytte

6

Henlæggelse af årets resultat

500.000

500.000

Foreslået udbytte for regnskabsåret

500.000

500.000

6.246.793

5.931.129

EVENTUALPOSTER M.V.
Eventualaktiver og eventualforpligtelser
Udstedte arbejdsgarantier fra selskabets pengeinstitutter udgør pr. 31/12 2010 tkr. 7.247.
Udover garantier knyttet til selskabets normale aktivitet er der herudover ingen eventualforpligtelser.

7

PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER
Til sikkerhed for eventuel gæld til selskabets pengeinstitutter er deponeret værdipapirer
til en bogført værdi på tkr. 2.238 samt spærret bankkonto på tkr. 12.
Selskabet har herudover ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

8

NÆRTSTÅENDE PARTER
Bestemmende indflydelse
K2 Holding ApS, Rugvænget 5, 7480 Vildbjerg, der er moderselskab.
Keld Korshøj, Rugvænget 5, 7480 Vildbjerg, der er hovedanpartshaver i K2 Holding ApS.
Ejerforhold
Følende aktionærer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller
minimum 5% af aktiekapitalen:
K2 Holding ApS
Rugvænget 5
7480 Vildbjerg
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