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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Bankforbindelse

FELIUS Design IVS
Gl. Tved 25D
6000 Kolding
e-mailadresse:

info@felius.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:

37526444
01/01/2019 - 31/12/2019

Middelfart Sparekasse
Buen 7
6000 Kolding
DK Danmark
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Ledelsespåtegning
Ledelsens regnskabspåtegning:

Direktionen for Felius Design ApS har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten
for 2019 med tilhørende årsberetning.
Direktionen indstiller årsrapporten 2019 med tilhørende årsberetning til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den

Direktion

Jesper Magnus Høilund

Godkendt på den ordinære generalforsamling,
den

Dirigent

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.
, den
Direktion

Jesper Magnus Høilund
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Ledelsesberetning
Ledelsens årsberetning:

Generelt:
Selskabets formål er designhandel med husholdnings- og boligudstyr m.v.

Økonomisk udvikling:
Selskabet har haft en faldende omsætning og uændrede omkostninger.
Regnskabsåret 2019 udviser et underskud på kr. 348.183.
Årets resultat betegner ledelsen som utilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:
Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor
vurdering af selskabets forhold.

I øvrigt:
Selskabet har fravalgt revision.
Vi bruger Revisionsfirmaet Kurt Pedersen, Kolding ApS - Revisor FDR til gennemgang
af bilag og bogføring samt til opstilling af årsregnskabet.

Resultatanvendelse:
Årets resultat overføres til de frie reserver.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Anvendt regnskabspraksis:
Vi har aflagt årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne for
klasse B virksomheder. Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Regnskabsprincipperne er uændrede fra sidste år.

Resultatopgørelsen:
Resultatopgørelsen er funktionsopdelt.

Periodisering af indtægter og omkostninger:
Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk
er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.
Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori
indtægter fra salget er medtaget.

Skat af årets resultat:
Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen.
Selskabet er med i á conto skatteordningen.

Balancen:
Anlægsaktiver:
Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris. Der afskrives med lige store årlige
beløb over aktivernes forventede brugstid.
Afskrivninger er fratrukket i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel
værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Øvrige tilgodehavender vedrører tilgodehavender, som ikke kan relateres til selskabets
omsætning.

Periodeafgrænsningsposter:
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedr. efterfølgende regnskabsår.
Anvendt regnskabspraksis:
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Passiver:
Udskudt skat:
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser.
Ændring i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt
en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser:
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel
værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019
Note

2019
kr.

2018
kr.

631.988

841.411

-557.501

-694.252

-18.293

-6.801

-349.547

-355.827

-293.353

-215.469

Andre finansielle indtægter ............................................................
Øvrige finansielle omkostninger ....................................................

-11.462

2.511
-1.151

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

-304.815

-214.109

-43.368

43.966

-348.183

-170.143

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

-348.183

-170.143

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

-348.183

-170.143

Bruttofortjeneste/Bruttotab .........................................................
Personaleomkostninger ...................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
.........................................................................................................
Andre driftsomkostninger ...............................................................

1

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

Skat af årets resultat ........................................................................
Årets resultat .................................................................................

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2019
Aktiver
Note
Råvarer og hjælpematerialer ..........................................................

2019
kr.
266.415

2018
kr.
141.772

Varebeholdninger i alt .................................................................

266.415

141.772

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..................................
Tilgodehavende skat ......................................................................
Andre tilgodehavender ...................................................................

55.137
14.000

92.871

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

69.137

204.296

Likvide beholdninger .....................................................................

1.635

3.578

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

337.187

349.646

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

337.187

349.646
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Balance 31. december 2019
Passiver
Note

2019
kr.
8.400
-103.665

2018
kr.
8.400
244.518

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

-95.265

252.918

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

208.561

4.791

173.891

91.937

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

432.452

96.728

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

432.452

96.728

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

337.187

349.646

Registreret kapital mv. ...................................................................
Overført resultat .............................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger
Note 1:

Personaleudgifter:
Der har i regnskabsåret gennemsnitlig været 2 ansat.

2. Skat af årets resultat
Note 2:

Årets skatter:
Der er i regnskabsåret ikke betalt selskabsskat.
Årets skatter specificeres således:
Regulering tidligere år
Årets skatter (negativ skat)

598
43.368
43.966

Negativ skat opførres under tilgodehavender.

3. Registreret kapital mv.
Note 3:

Egenkapital:
Primo
Iværksætterkapital
Overført resultalt

Årets
bevægelser

Årets resultatfordeling

8.400
244.518
252.918

0

-348.183

8.400
-103.665

-348.183

-95.265

Iværksætterkapital oprindelig kr. 8.000. I 2018 tilført kr. 400 til kurs
625.

4. Oplysning om eventualforpligtelser
Note 5:

Eventualforpligtelser:
Selskabet har ikke påtaget sig eventualforpligtelser - ud over
almindelige garantiforpligtelser vedr. varesalg.
Der er indgået leasingaftale.
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5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Note 4:

Kautions- og garantiforpligtelser:
Til sikkerhed for bankgæld er afgivet pant i tilgodehavender, lagre, inventar,
driftsmateriel mv (total virksomhedspan) på tkr. 300.
Gæld pr. 31.12 2019 udgør tkr. 209.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte
Gennemsnitligt antal ansatte ............................................................
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