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Reykjavík, 17. febrúar 2021

Í stjórn félagsins:

Gestur Pétursson
Hildigunnur H. H. Thorsteinsson
Erling Freyr Guðmundsson
Gréta María Grétarsdóttir
Daði Már Kristófersson

Framkvæmdastjóri:

Edda Sif Pind Aradóttir

Carbfix ohf. er opinbert hlutafélag sem starfar á grundvelli laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Fyrirtækið stuðlar að frekari
þróun og útbreiðslu Carbfix kolefnisbindingaraðferðarinnar með það að markmiði að draga úr losun
gróðurhúsloftegunda og sporna gegn loftlagsbreytingum.

Að áliti stjórnar og framkvæmdastjóra Carbfix ohf. gefur ársreikningurinn glögga mynd af eignum, skuldum og
fjárhagsstöðu í lok árs og rekstrarafkomu félagsins sem og breytingu á handbæru fé á árinu 2020. 

Stjórn og framkvæmdastjóri Carbfix ohf. staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2020.

 

Hagnaður af rekstri Carbfix ohf. á árinu 2020 nam 1,8 mkr. (2019: tap 257 þús. kr.) Samkvæmt efnahagsreikningi
nema eignir félagsins í lok árs 205,6 milljónum kr. (31.12.2019: 3,7 milljónir kr.). Eigið fé nam 5,5 milljónum kr.
(31.12.2019: 3,7 milljónir kr.) og eiginfjárhlutfall félagsins var 2,7% í lok árs (31.12.2019: 100%).

 Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra

Félagið er að fullu í eigu Orkuveitu Reykjavíkur - Eigna ohf.
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Fyrir hönd Grant Thornton endurskoðunar ehf.

Davíð Arnar Einarsson _________________________
Davíð Arnar Einarsson 
Löggiltur endurskoðandi

Könnunaráritun óháðs endurskoðanda

Til eiganda og stjórnar CarbFix ohf.

Við höfum kannað ársreikning CarbFix ohf. fyrir árið 2020.

Reykjavík, 17. febrúar 2021

Könnun okkar hefur ekkert leitt í ljós sem bendir til annars en að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu og
efnahag á árinu 2020 í samræmi við lög og reglur um ársreikninga.

Ársreikningurinn er byggður á gögnum og upplýsingum frá stjórnendum og starfsmönnum félagsins. Ársreikningurinn
hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar. Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og
framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Ábyrgð okkar felst í ályktun okkar um ársreikninginn
sem byggir á könnuninni.

Könnun okkar var unnin í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2400, sem fjallar um könnun óháðs endurskoðanda á
ársreikningi. Slík könnun felur í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og
reikningsskilum félagsins ásamt greiningum á hinum ýmsu liðum reikningsskilanna og öðrum könnunaraðgerðum.
Könnun felur ekki í sér jafn víðtækar aðgerðir og endurskoðun sem unnin er í samræmi við aljóðlega
endurskoðunarstaðla og er því ekki víst að við fáum vitneskju um öll mikilvæg atriði sem gætu komið í ljós við
endurskoðun. Þar af leiðandi látum við ekki í ljós álit um endurskoðun.

Ályktun

Umfang könnunar
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Skýr. 2020 2019

137.042 0

3 76.481)(        0
57.491)(        257)(             

133.972)(      257)(             

3.070 257)(             

3 0
533)(             0
289)(             0

819)(             0

2.251 257)(             

5 454)(             0

1.797 257)(             

Gengismunur ........................................................................................................

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals ..................................................

Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt......................................................................

Tekjuskattur ..........................................................................................................

Hagnaður (tap) ársins

Rekstrarkostnaður samtals...........................................................................

Rekstrarhagnaður (tap) (EBIT)......................................................................

Rekstrarreikningur 2020

Vaxtagjöld .............................................................................................................

Rekstrartekjur .......................................................................................................

Laun og launatengd gjöld .....................................................................................
Annar rekstrarkostnaður .......................................................................................

Vaxtatekjur ............................................................................................................
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Skýr. 31.12.2020 31.12.2019

Eignir
6 29.915 0
7 135.385 0

Fastafjármunir samtals 165.300 0

9 14.924 0
9 21.168 3.744

10 4.226 0

Veltufjármunir samtals 40.318 3.744

Eignir samtals 205.617 3.744

Eigið fé
4.000 4.000

108.308 0
180 0

106.946)(               257)(                       

Eigið fé samtals 5.541 3.744

Skuldir
8 454 0

Langtímaskuldir og skuldbindingar samtals 454 0

11 22.425 0
11 177.198 0

Skammtímaskuldir samtals 199.623 0
 

Skuldir samtals 200.077 0

Eigið fé og skuldir samtals 205.617 3.744

Ójafnað eigið fé .....................................................................................

Tekjuskattsskuldbinding ........................................................................

Viðskiptaskuldir .....................................................................................

Aðrar skammtímakröfur ........................................................................
Handbært fé ..........................................................................................

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

Lögbundinn varasjóður .........................................................................

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

Bundið eigið fé vegna þróunarkostnaðar ..............................................

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Varanlegir rekstrarfjármunir ..................................................................

Viðskiptakröfur ......................................................................................

Óefnislegar eignir ..................................................................................
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Bundið

eigið fé vegna Lögbundinn Ójafnað Samtals

Árið 2020 Hlutafé þróunarkostn. varasjóður eigið fé eigið fé

4.000 0 257)(             3.744
135.385 135.385)(      0
27.077)(           27.077 0

180 180)(             0
1.797 1.797

4.000 108.308 180 106.946)(      5.541

Árið 2019

4.000 0 0 0 4.000
257)(             257)(             

4.000 0 0 257)(             3.744

Eiginfjáryfirlit 2020

Eigið fé 1. janúar 2020 ...............................

Hagnaður ársins .........................................

Eigið fé 31. desember 2020 .......................

Eigið fé 31. desember 2019 .......................

Innborgað hlutafé við stofnun félags ..........

Fært á bundið eigið fé ................................
Tekjuskattsáhrif af bundnu fé .....................

Tap ársins ...................................................

Framlag í lögbundinn varasjóð ...................
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Skýr. 2020 2019

Rekstrarhreyfingar
1.797 257)(                     

Leiðrétt fyrir:
819 0

5 454 0
Veltufé frá (til) rekstrar 3.070 257)(                     

32.349)(                3.744)(                  

44.977 0
Handbært fé frá (til) rekstrar án vaxta og skatta 15.699 4.000)(                  

3 0
533)(                     0

Handbært fé frá (til) rekstrar 15.169 4.000)(                  
 

Fjárfestingarhreyfingar
29.915)(                0

135.385)(              0

Fjárfestingarhreyfingar 165.300)(              0

Fjármögnunarhreyfingar
0 4.000

154.357 0

Fjármögnunarhreyfingar 154.357 4.000

4.226 0
0 0

4.226 0

 
Aðrar upplýsingar

1.759 257)(                     

Veltufé frá rekstrar greinist þannig:

1.797 257)(                     

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á sjóðstreymi:

39)(                       0
1.759 257)(                     

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

Tekjuskattur ............................................................................................

Handbært fé í ársbyrjun .........................................................................

Handbært fé í árslok ..............................................................................

Skammtímalán frá tengdum félögum .....................................................

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ..........................................................

Fjárfesting í óefnislegum eignum ...........................................................
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ..........................................

Innborgaðar vaxtatekjur .........................................................................

Tekjuskattsskuldbinding .........................................................................

Skammtímakröfur, hækkun ....................................................................

Skammtímaskuldir, hækkun ...................................................................

Greidd vaxtagjöld  ..................................................................................

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

Sjóðstreymisyfirlit 2020

Veltufé frá (til) rekstrar ............................................................................

Veltufé frá (til) rekstrar ............................................................................

Hækkun á handbæru fé .........................................................................

Hagnaður (tap) ársins ............................................................................
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1. Félagið

2. Grundvöllur reikningsskilanna

a. Reikningsskilaaðferðir

b. Matsaðferðir

c. Starfrækslu- og framsetningargjaldmiðill

d. Mat og ályktanir við beitingu reikningsskilaaðferða

3. Laun og launatengd gjöld
2020 2019

82.313 0

9.965 0

7.137 0

99.414 0

Laun og launatengd gjöld eru þannig færð í rekstrareikninginn:

76.481 0

22.933 0

99.414 0

5,2 0 

Mótframlag í lífeyrissjóð ...........................................................................................

Fjöldi ársverka ..........................................................................................................

Laun og launatengd gjöld gjaldfærð í rekstrarreikningi ............................................

Önnur launatengd gjöld ............................................................................................

Eignfært á framkvæmdir ...........................................................................................

Laun til stjórnar og framkvæmdastjóra á árinu 2020 námu 25.163 þúsund kr.

Reikningsskil félagsins eru gerð í íslenskum krónum, sem er starfrækslugjaldmiðill þess. Allar fjárhæðir eru birtar í
þúsundum króna nema annað sé tekið fram. 

Laun .........................................................................................................................

Reikningsskil félagsins byggja á upphaflegu kostnaðarverði.

Skýringar

Carbfix ohf. er opinbert hlutafélag sem starfar á grundvelli laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Fyrirtækið stuðlar að
frekar þróun og útbreiðslu CarbFix kolefnisbindingaraðferðarinnar með það að markmiði að draga úr losun
gróðurhúsloftegunda og sporna gegn loftlagsbreytingum. Höfuðstöðvar félagsins eru í Bæjarhálsi 1 í Reykjavík.
Félagið er að fullu í eigu Orkuveitu Reykjavíkur - Eigna ohf. og er hluti af samstæðuársreikningi Orkuveitu
Reykjavíkur.

Gerð ársreikningsins krefst þess að stjórnendur taki ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á
beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna, skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að
vera frábrugðnar þessu mati.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður en
þeim er lýst í skýringu 12.
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Skýringar

4. Þóknun greidd til endurskoðanda
2020 2019

175 0

175 0

5. Tekjuskattur
2020 2019

Tekjuskattur færður í rekstrarreikning greinist þannig:

0 0 

454 0

454 0

Virkt skatthlutfall greinist þannig: 2020 2019

2.251 257)(               

20,0% 450 20,0% 51)(                 

0,0% 0 20,0%)(           51

0,2% 4 0,0% 0

20,2% 454 24,8% 0

6. Varanlegir rekstrarfjármunir 

Framleiðslukerfi 31.12.2020 31.12.2019

Heildarverð

0 0

29.915 0

29.915 0

Bókfært verð

0 0

+ 29.915 0

Breyting á frestuðum tekjuskatti ...............................................................................

Hagnaður (tap) ársins fyrir tekjuskatt ................................................

Engar afskriftir eru færðar á árinu þar sem eignir félagsins eru ekki tilbúnar til notkunar.

Áhrif samsköttunar ...................................................

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

Bókfært verð í ársbyrjun ...........................................................................................

Bókfært verð í lok tímabilsins ...................................................................................

Tekjuskattur til greiðslu ............................................................................................

Gjaldfærður tekjuskattur ...........................................................................................

Staða í ársbyrjun ......................................................................................................

Viðbætur á árinu .......................................................................................................

Þóknun vegna endurskoðunar ársreiknings og könnunar ársuppgjöra ....................

Samtals þóknun greidd til endurskoðanda ...............................................................

Tekjuskattur samkvæmt gildandi skatthlutfalli  .........

Aðrir liðir ...................................................................

Virkur tekjuskattur .....................................................
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Skýringar

7. Óefnislegar eignir

Þróunarkostnaður 31.12.2020 31.12.2019

Heildarverð

0 0

135.385 0

135.385 0

Bókfært verð

0 0

+ 135.385 0

8. Tekjuskattsskuldbinding

31.12.2020 31.12.2019

0 0

454 0

454 0

Tekjuskattsskuldbinding greinist þannig á einstaka liði efnahagsreiknings:

6.599)(             0

39 0

6.107 0

454)(                0

31.12.2020 31.12.2019

30.533 0

30.533 0

Tekjuskattsskuldbinding í ársbyrjun .........................................................................

Tekjuskattsskuldbinding í árslok ..............................................................................

Reiknaður tekjuskattur ársins ...................................................................................

Félagið er samskattað með móðurfélagi sínu.

Yfirfæranlegt skattalegt tap félagsins sem ekki nýtist á móti hagnaði innan tíu ára frá því það myndaðist fellur
niður. Yfirfæranlegt skattalegt tap í lok ársins er nýtanlegt sem hér segir:

Ójafnað skattalegt tap ársins 2020, nýtanlegt til ársins 2030 ...................................

Varanlegir rekstrarfjármunir ......................................................................................

Staða í ársbyrjun ......................................................................................................

Viðbætur á árinu .......................................................................................................

Frestaður gengismunur ............................................................................................

Yfirfæranlegt tap .......................................................................................................

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

Bókfært verð í lok tímabilsins ...................................................................................

Engar afskriftir eru færðar á árinu þar sem eignir félagsins eru ekki tilbúnar til notkunar.

Bókfært verð í ársbyrjun ...........................................................................................
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Skýringar

9. Aðrar peningalegar eignir

31.12.2020 31.12.2019

14.924 0

14.924 0

1 0

20.414 0

0 3.744

125 0

20.540 3.744

10. Handbært fé

11. Aðrar skuldir  
31.12.2020 31.12.2019

22.425 0

154.357 0

22.841 0

177.198 0

12. Viðskipti við tengda aðila

Skilgreining tengdra aðila

Viðskipti við tengda aðila

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

Inneign virðisaukaskatts ...........................................................................................

Viðskiptakröfur greinast þannig í árslok:

Ógreidd laun og launatengdir liðir ............................................................................

Skuldir við tengd félög ..............................................................................................

Viðskiptaskuldir ........................................................................................................

Aðrar skammtímaskuldir:

Reykjavíkurborg, stofnanir og félög undir stjórn hennar, félög í samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur og stjórnarmenn
og lykilstjórnendur í samstæðu Orkuveitunnar eru skilgreindir sem tengdir aðilar félagsins. Makar þessara aðila
og ófjárráða börn falla einnig undir skilgreininguna, ásamt fyrirtækjum í eigu eða undir stjórn þessara aðila.

Neðangreindir aðilar hafa átt í viðskiptum við félagið á tímabilinu. Skilyrði og skilmálar viðskiptanna voru
sambærileg og við ótengda aðila.

Viðskiptakröfur .........................................................................................................

Aðrar skammtímakröfur greinast þannig í lok ársins:

Fyrirframgreiddur kostnaður .....................................................................................

Aðrar kröfur ..............................................................................................................

Handbært fé í árslok samanstendur af bankainnstæðum. 
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Skýringar

12. Viðskipti við tengda aðila, frh.

121.579 0

109.381)(         0

12.198 0

517)(                0

517)(                0

31.12.2020 31.12.2019

Skuldir við tengd félög

143.402 0

10.955 0

154.357 0

13. Önnur mál

Covid-19

Félagið hefur ekki þegið neina opinbera styrki eða nýtt önnur úrræði stjórnvalda vegna COVID-19. Þá hefur ekki
verið endursamið um neina lánaskilmála vegna faraldursins. Áhrif hans á fjármálagerninga félagsins, virðisrýrnun
eigna og gangvirðismat eigna og skulda ógna ekki rekstri eða efnahag félagsins um fyrirsjáanlega framtíð.

Sala til tengdra aðila í samstæðu Orkuveitunnar......................................................

Skuld við systurfélag, Orku náttúrunnar ohf..............................................................

Upplýsingar um viðskipti tengdra aðila vegna hefðbundins heimilisreksturs eru ekki meðtaldar.

Faraldur COVID-19 sem geisað hefur á árinu 2020 hefur haft áhrif á efnahagslíf Íslands og alls heimsins.
Faraldurinn hefur haft óveruleg áhrif á rekstur félagsins. Sjóðsstaða þess er sterk um þessar mundir og félagið er
vel rekstrarhæft og getur vel tekið á sig áföll um fyrirsjáanlega framtíð.

Skuld við móðurfélag, Orkuveitu Reykjavíkur............................................................

Upplýsingar um laun stjórnenda má finna í skýringu 3.

Kaup á þjónustu og efni frá tengdum aðilum í samstæðu Orkuveitunnar.................

2020 2019

Vaxtagjöld vegna skulda við móðurfyrirtæki..............................................................
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14. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir

a. Erlendir gjaldmiðlar

b. Tekjur

c. Varanlegir rekstrarfjármunir

Færsla og mat

Afskriftir

10 ár

Varanlegir rekstarfjármunir félagsins eru ekki tilbúnir til notkunar og afskrift þeirra ekki hafin.

d. Óefnislegar eignir

Færsla og mat

Afskriftir

10 ár

Þróunarkostnaður félagsins eru ekki tilbúnir til notkunar og afskrift hans ekki hafin.

Skýringar

Tekjur eru skráðar þegar verulegur hluti áhættu og eignarhalds flyst til kaupanda og eru sýndar í
rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.  Tekjur eru ekki færðar ef veruleg óvissa er um innheimtu þeirra.

Framleiðslukerfi .............................................................................................................................

Þróunarkostnaður ..........................................................................................................................

Reikningsskilaaðferðum sem lýst er hér á eftir hefur verið beitt með samræmdum hætti á öllum þeim tímabilum 
sem birt eru í ársreikningnum. 

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gengi viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum
gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi á uppgjörsdegi og miðar félagið við miðgengi í dagslok skv.
Seðlabanka Íslands. Aðrar eignir og skuldir, sem metnar eru á gangvirði í erlendri mynt, eru færðar á því gengi
sem var í gildi þegar gangvirði þeirra var ákvarðað. 

Upphaflega eru varanlegir rekstrarfjármunir færðir til eignar á kostnaðarverði sem samanstendur af beinum
kostnaði sem fellur til við kaupin. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna sem fyrirtækið byggir sjálft
innifelur efniskostnað og launakostnað, annan kostnað sem fellur til við að koma eigninni í notkun, auk
kostnaðar sem áætlað er að muni falla til við niðurrif eigna telst vera hluti af kostnaðarverði eignanna. Keyptur
hugbúnaður sem er nauðsynlegur til að unnt sé að nýta vélbúnað er eignfærður sem hluti af þeim tækjabúnaði.

Þegar varanlegir rekstrarfjármunir eru samsettir úr einingum með ólíkan nýtingartíma eru einingarnar
aðgreindar og afskrifaðar miðað við nýtingartímann.

Afskriftir eru reiknaðar línulega sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði eða endurmetnu
kostnaðarverði miðað við áætlaðan nýtingartíma einstakra hluta varanlegra rekstrarfjármuna frá þeim tíma
sem þær eru nýtanlegar. Áætlaður nýtingartími greinist þannig:

Óefnislegar eignir eru einungis eignfærðar þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni
nýtast félaginu og hægt er að meta kostnaðarverð eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Meðal óefnislegra
eigna er þróunarkostnaður. Þróunarkostnaður er færðar á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum
afskriftum og virðisrýrnun. 

Afskriftir eru færðar línulega í rekstrarreikning miðað við áætlaðan nýtingartíma óefnislegra eigna frá þeim degi
sem þær eru nýtanlegar.  Áætlaður nýtingartími greinist þannig:
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Skýringar

e. Tekjuskattur

Tekjuskattseign sem myndast við upphaf skattskyldu er færð á sama tíma, í rekstrarreikning sem tekjur ársins.

Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds
hagnaðar ársins, miðað við gildandi skatthlutfall á uppgjörsdegi, auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna
fyrri ára. Tekjuskattshlutfall er 20% vegna ársins 2020.

Frestaður tekjuskattur er færður vegna tímabundinna mismuna á bókfærðu verði eigna og skulda í
ársreikningnum annars vegar og skattverði þeirra hins vegar. Útreikningur á frestuðum skatti byggir á því
skatthlutfalli sem vænst er að verði í gildi þegar tímabundnir mismunir koma til með að snúast við, miðað við

 gildandi lög á uppgjörsdegi.                                                             

Tekjuskattseign er einungis færð að því marki sem líklegt er talið að skattskyldur hagnaður verði til ráðstöfunar
í framtíðinni, sem unnt verður að nýta eignina á móti. Skatteign vegna yfirfæranlegs taps er færð til lækkunar á
tekjuskattsskuldbindingunni.

Gjaldfærður tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum tekjuskatti. Tekjuskattur er
færður í rekstrarreikning nema þegar hann varðar liði sem eru færðir beint á eigið fé, en í þeim tilvikum er
tekjuskatturinn færður á eigið fé.
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