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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

KAHOMA ApS
Skebjergvej 24
2765 Smørum
CVR-nr:
Regnskabsår:

Revisor

28100175
01/01/2015 - 31/12/2015

REVISIONSFIRMAET BENT RINDOM
Pilekærvej 2
2970 Hørsholm
DK Danmark
CVR-nr:
51229428
P-enhed:
1001963984
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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning
Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015.
Ledelse erklærer:
* at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
* at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og
passiver, finansielle stilling samt resultat.
* Selskabet opfylder betingelserne om fravalg om revision.
Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.
Selskabets opløsning ved betalingserklæring fra anpartshaver
Der er truffet beslutning om, at selskabet i 2016 søges opløst ved en såkaldt "stille lukning", med
anpartshavers udstedte betalingserklæring i overensstemmelse med selskabslovens § 216.

Smørum, den 15/02/2016
Direktion

Kai-Aage Holgersen Madsen
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Revisors erklæring om opstilling af årsrapport
Til kapitalejerne i Kahoma ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Kahoma ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 på grundlag
af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR –
danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af
årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændig-heden af de oplysninger, De har givet os til brug
for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Hørsholm,

Bent Rindom
Registreret revisor FSR - danske revisorer
REVISIONSFIRMAET BENT RINDOM
CVR: 51229428
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Resultatopgørelse
Andre eksterne omkostninger
Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger.

Balance
Gældsforpligtelser
Gæld måles til nominel restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller
kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster fordeles over lånets
løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit).
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Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015
Note
Administrationsomkostninger ..........................................................

2015
kr.
-3.576

2014
kr.
-3.576

Resultat af ordinær primær drift .................................................

-3.576

-3.576

Ordinært resultat før skat .............................................................

-3.576

-3.576

Årets resultat ..................................................................................

-3.576

-3.576

Overført resultat ...............................................................................

-3.576

-3.576

I alt ..................................................................................................

-3.576

-3.576

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2015
Aktiver
Note
Kapitalandele i associerede virksomheder ......................................

2015
kr.
0

2014
kr.
0

Finansielle anlægsaktiver i alt ......................................................

0

0

Anlægsaktiver i alt ........................................................................

0

0

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse ..................

0

0

Tilgodehavender i alt ....................................................................

0

0

Omsætningsaktiver i alt ................................................................

0

0

Aktiver i alt ....................................................................................

0

0
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Balance 31. december 2015
Passiver
Note
Registreret kapital mv. ...................................................................
Overført resultat .............................................................................

2015
kr.
125.000
-131.725

2014
kr.
125.000
-128.149

Egenkapital i alt ...........................................................................

-6.725

-3.149

Skyldig selskabsskat ......................................................................
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring ..................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ............................................

0

0

0

0

6.725

3.149

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ...........................................

6.725

3.149

Gældsforpligtelser i alt ................................................................

6.725

3.149

Passiver i alt .................................................................................

0

0
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Noter
1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Ejer kapitalandele i danske virksomheder

2. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af anpartskapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
Kai-Aage Holgersen Madsen
Skebjergvej 24, 2765 Smørum

Nærtstående parter
Ingen
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