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Athugasemdir óháðs endurskoðanda:
Við sendum ársreikninginn til löggilts endurskoðanda og báðum um álit.
Þetta er svarið sem kom til baka:

"Þetta er hið skrautlegasta plagg. Félagið hefur selt bíla fyrir 15,6mkr. en
keypt þá fyrir 16.2mkr., svo þeir eru seldiur undir kostnaðarverði.
Þá eiga þeir útistandandi 32,5mkr. þó svo að ekki hafi verið selt meira en
þetta, þ.e. helmingi meira en alla sölu ársins. Gæti hugsast að eitthvað af
þessu séu í raun birgðir (ókomnar í hús) með tilliti til þeirrar fjárhæðar
sem þeir eiga eftir að afhenda bíla fyrir sbr. hér að neðan.
Innborganir á óafhenta bíla nema tæpum 39mkr.
3,9mkr. vantar upp á að félagið eigi fyrir skuldum skv. þessum
ársreikningi. Eigendur skulda félaginu 575þkr. sem bendir til þess að
hlutaféð hafi aldrei verið innborgað."
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Áritun uppgjörsaðila
Til stjórnar og hluthafa Bensínlaus ehf.
Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings fyrir fyrirtækið Bensínlaus ehf. fyrir árið
2020 í samræmi við alþjóðlegan staðal, ISRS 4410, um gerð óendurskoðaðra
reikningsskila. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning,
efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar.
Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum
stjórnenda félagsins.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við
lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur og fyrir því að innleiða innra
eftirlit að því marki sem þeir telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að gera
ársreikning, sem er í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna
sviksemi eða mistaka.
Reykjavík, 21. apríl 2021

Jóel Kristinsson
Viðskiptafræðingur
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Skýrsla stjórnar
Bensínlaus ehf. veitir viðskiptavinum sínum ráðgjöf við kaup og innflutning á
umhverfisvænum bifreiðum og annarri ráðgjöf.
Félagið var stofnað á árinu 2020 og var einn hluthafi í árslok en það var Ólöf Sara
Garðarsdóttir.
Snemma árs 2021 yfirtóku Ívar Máni Garðarsson og Jamie Clark alla hluti Ólöfu Söru
Garðarsdóttur í félaginu. Er hlutum skipt til helminga.
Tap Bensínlaus ehf. á árinu 2020 nam kr. 4.400.761. Samkvæmt efnahagsreikningi
nema eignir félagsins kr. 36.521.882, bókfært eigið fé í árslok er neikvætt um kr.
3.900.761.
Ekki verður greiddur út arður til hluthafa vegna ársins 2020 þar sem eigið fé félagsins er
neikvætt. Vísað er til ársreikningsins um ráðstöfun afkomu og aðrar breytingar á
eiginfjárreikningum.
Að áliti stjórnarmanns og framkvæmdastjóra Bensínlaus ehf. koma fram í ársreikningi
þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í
árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu. Stjórnarmaður og
framkvæmdastjóri Bensínlaus ehf. staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2020
með undirritun sinni.

Reykjavík, 21. apríl 2021

Stjórn og framkvæmdastjóri
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Rekstrarreikningur ársins 2020

Skýr.

2020

Rekstrartekjur
Sala og þjónusta ........................................................................................................

8

Rekstrargjöld

9

15.614.641
15.614.641

Bifreiðakaup ..............................................................................................................

16.188.116

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .........................................................................

663.898

Annar rekstrarkostnaður ..........................................................................................

2.861.774
19.713.788

Rekstrarhagnaður (-tap)

(4.099.147)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur ................................................................................................................

972

Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur .................................................................

(302.586)
(301.614)

Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta
Tekjuskattur ...............................................................................................................

Hagnaður (tap) ársins

Bensínlaus ehf.
Ársreikningur 2020
(Óendurskoðað)

(4.400.761)
0

(4.400.761)
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Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir

Skýr.

2020

Veltufjármunir
Viðskiptakröfur .............................................................................................................

4

Kröfur á tengda aðila ....................................................................................................
Aðrar skammtímakröfur ..............................................................................................
Handbært fé ..................................................................................................................

141.428
574.821

4

32.564.810
3.240.823
36.521.882

Eignir samtals

Bensínlaus ehf.
Ársreikningur 2020
(Óendurskoðað)

36.521.882
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Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eigið fé og skuldir
Eigið fé

Skýr.

2020

3

Hlutafé .........................................................................................................................

500.000

Óráðstafað eigið fé .....................................................................................................

(4.400.761)
(3.900.761)

Skuldir
Skammtímaskuldir:
Viðskiptaskuldir .........................................................................................................

5

132.687

Aðrar skammtímaskuldir ...........................................................................................

5

1.390.956

Fyrirfram innheimtar tekjur ......................................................................................

38.899.000
40.422.643

Skuldir samtals

40.422.643

Eigið fé og skuldir samtals

36.521.882

Bensínlaus ehf.
Ársreikningur 2020
(Óendurskoðað)
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Sjóðstreymi ársins 2020

Skýr.

2020

Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Hagnaður (tap) ársins ..................................................................................................

(4.400.761)

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
(4.400.761)
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur .............................................................

(33.281.059)

Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Skammtímaskuldir ........................................................................................................

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

40.422.643
7.141.584
2.740.823

Fjármögnunarhreyfingar
Innborgað hlutafé .........................................................................................................

Hækkun (lækkun) á handbæru fé
Handbært fé í byrjun tímabils .....................................................................................

Handbært fé í árslok

Bensínlaus ehf.
Ársreikningur 2020
(Óendurskoðað)

500.000
500.000
3.240.823
0
3.240.823
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Skýringar
1.

Almennar upplýsingar

Tilgangur Bensínlaus ehf. er aðstoð við kaup og innflutning bifreiða, með áherslu á rafmagnsbifreiðar og
tengdur rekstur auk þess að starfa sem eignarhaldsfélag um fasteignir og
verðbréf.
Bensínlaus ehf. er með heimilisfesti á Íslandi. Skráð aðsetur félagsins er að Laugavegi 178, 105 Reykjavík.

2.
2.1

Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskila

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Gerð er grein fyrir helstu
reikningsskilaaðferðum sem í meginatriðum eru þær sömu og árið á undan að öðru leyti en því sem fram
kemur hér á eftir.
Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði og gefa sér forsendur um mat á eignum,
skuldum, tekjum og gjöldum. Þó svo möt þessi séu samkvæmt bestu vitund stjórnenda geta raunveruleg
verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir reynst önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.
2.2

Skráning tekna

Tekjur af vörusölu og þjónustu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið í samræmi við lög og settar
reikningsskilareglur. Vörusala er skráð þegar vörur eru afhentar og eignarréttur hefur færst yfir til
kaupanda Þjónustutekjur eru færðar þegar þjónustan hefur verið innt af hendi Sala er sýnd í
rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.
Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.
2.3

Erlendir gjaldmiðlar

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gildandi gengi þess dags sem viðskiptin fara fram.
Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi í lok reikningstímabils.
Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.
Viðskipti í öðrum myntum en íslenskum krónum eru umreiknuð yfir í ÍSK á gengi viðskiptadags.
Gengismunur sem myndast við greiðslu skulda og innheimtu krafna er færður í rekstrarreikning sem og
áfallinn gengismunur á eignir og skuldir í árslok.
2.4

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur eru færðar á nafnverði að frádreginni niðurfærslu til að mæta
þeim kröfum sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati á tapsáhættu gagnvart einstökum kröfum
og kröfum í heild. Kröfur sem eru endanlega tapaðar eru færðar út úr bókum félagsins.
2.5
Handbært fé
Handbært fé og jafngildi þess eru færð í efnahagsreikning á kostnaðarverði. Handbært fé samkvæmt
sjóðstreymi samanstendur af sjóði, óbundnum bankainnstæðum, skammtímaverðbréfum til skemmri tíma
en 3ja mánaða að frádregnum yfirdrætti á bankareikningum. Yfirdrættir á bankareikningum eru sýndir
meðal skammtímaskulda í efnahagsreikningi.
2.6

Hlutafé

Almennt hlutafé er flokkað sem eigið fé.
2.7

Viðskiptaskuldir

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði.
Bensínlaus ehf.
Ársreikningur 2020
(Óendurskoðað)
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Skýringar
3.

Eigið fé

Hlutafé
Heildarhlutafé félagsins nam í árslok 2020 kr. 500.000.
Eitt atkvæði fylgir hverjum krónu hlut af nafnverði.
Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum

Hlutafé

Ójafnað tap

Eigið fé
samtals

Innborgað hlutafé .................................................................

500.000

0

500.000

Hagnaður (tap) ársins ..........................................................

0

(4.400.761)

(4.400.761)

Staða í árslok .........................................................................

500.000

(4.400.761)

(3.900.761)

Hreyfingar 2020:

4.

Aðrar peningalegar eignir

Viðskiptakröfur
Innlendar viðskiptakröfur .......................................................................................................

2020
141.428
141.428

Aðrar skammtímakröfur

2020

Fjármagnstekjuskattur .............................................................................................................

212

Fyrirfram greitt kreditkort .......................................................................................................

482.513

Innborganir vegna innkaupa bifreiða ....................................................................................

32.082.085
32.564.810

Bensínlaus ehf.
Ársreikningur 2020
(Óendurskoðað)
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Skýringar
5.

Aðrar peningalegar skuldir

Viðskiptaskuldir
Innlendar viðskiptaskuldir ......................................................................................................

2020
132.687
132.687

Aðrar skammtímaskuldir

2020

Ógreiddur virðisaukaskattur ..................................................................................................
Ógreidd opinber gjöld .............................................................................................................

160.004
17.800

Ógreiddur VSK í tolli ...............................................................................................................

1.213.152
1.390.956

6.

Tekjuskattur

Ekki kemur til álagningar tekjuskatts á árinu 2021 vegna taps á árinu 2020. Yfirfæranlegt skattalegt
tap í árslok greinast þannig:

Tap ársins 2020, nýtanlegt til ársloka 2030 .........................................................................

4.182.262
4.182.262

7.

Ábyrgðir og önnur mál

Engar ábyrgðir hvíla á félaginu utan efnahagsreiknings í árslok.

Bensínlaus ehf.
Ársreikningur 2020
(Óendurskoðað)
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Skýringar
8.

Rekstrartekjur
2020
15.614.641

9.

Rekstrargjöld

Bifreiðakaup sundurliðast þannig:

2020
16.188.116

Skrifstofu og stjórnunarkostnaður sundurliðast þannig:
663.898
Annar rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
2.861.774

Bensínlaus ehf.
Ársreikningur 2020
(Óendurskoðað)
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