
Upplýsingar með ársreikningi
Kennitala: Nafn:

611010-0280 Sunshine Press Productions ehf

Reikningsár: Reikningstegund: Dagsetning aðalfundar:

2010 Ársreikningur 7.3.2013

Stjórnarmenn

Kennitala Nafn

030771-3039 Julian Paul Assange

250571-2919 Ingi Ragnar Ingason

250662-5219 Kristinn Hrafnsson

Endurskoðendur/skoðunarmenn

Kennitala Nafn

4301901999 Grant Thornton endurskoðun ehf

Erlendir hluthafar

Nafn Heimili Hlutur %

Julian Paul Assange Ástralía 94
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Samandreginn ársreikningur

Sunshine Press Productions ehf.

2010

KT. 611010-0280

270 MOSFELLSBÆR
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Grant Thornton 



Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og hluthafa Sunshine Press Productions ehf.

Við höfum ekki endurskoðað ársreikninginn og látum því ekki í  ljós álit á honum.

Reykjavík, 7. mars 2013

Grant Thornton endurskoðun ehf.

Theodór S. Sigurbergsson

löggiltur endurskoðandi

Á grundvelli upplýsinga sem stjórnendur hafa veitt okkur höfum við aðstoðað við gerð ársreiknings

Sunshine Press Productions ehf. fyrir árið 2010. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,

rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar. 

Í samræmi við lög um ársreikninga eru stjórnendur ábyrgir fyrir gerð ársreikningsins og framsetningu.

Þeim ber því að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu

ársreikninga þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi

eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og

reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður hverju sinni.

Sunshine Press Productions ehf. - Ársreikningur 2010 2

Ekki t
il e

ndurs
ölu



Skýrsla stjórnar

Aðalstarfsemi félagsins er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni.

Hluthafar við stofnun félagsins sem og í lok árs voru 4 að tölu.

Hlutafé félagsins skiptist þannig:

Julian Paul Assange  ............................................................................. 470.000 94,0%

Kristinn Hrafnsson  .............................................................................. 10.000 2,0%

Ingi R. Ingason  ..................................................................................... 10.000 2,0%

Gavin MacFadyen  ................................................................................ 10.000 2,0%

500.000 

Reykjavík, 7. mars 2013

Stjórn:

Stjórn Sunshine Press Productions ehf. staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2010 með

undirritun sinni.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam rekstrartap félagsins 1,2 millj.kr. á árinu. Eigið fé félagsins í lok árs

var neikvætt um 668 þús.kr. Stjórn félagsins leggur til að rekstrartapi ársins verði ráðstafað til næsta

árs. Að öðru leyti vísast til ársreikningsins varðandi fjárhagsstöðu félagsins og rekstur þess á liðnu

ári.

Engar launagreiðslur voru hjá félaginu á árinu.

Félagið var stofnað þann 8. október 2010 og því er um fyrsta starfsár félagsins að ræða.
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Samandreginn rekstrarreikningur ársins 2010

2010

 (659.629)

0

 (659.629)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur............................................................................................................................................... 512

Bankakostnaður......................................................................................................................................  (508.858)

 (508.346)

( 1.167.975)Tap ársins...........................................................................................................................

Tap fyrir afskriftir..........................................................................................................................................

Afskriftir..........................................................................................................................................................

Tap fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)............................................................................................
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Samandreginn efnahagsreikningur ársins 2010
 

Eignir

2010

Veltufjármunir

 

Skammtímakröfur:

Aðrar skammtímakröfur................................................................................................................. 336.971

Sjóður og bankareikningar............................................................................................................. 18.083.796

Veltufjármunir 18.420.767

Eignir samtals 18.420.767

Skuldir og eigið fé

2010

Eigið fé

Hlutafé...................................................................................................................................................... 500.000

Ójafnað tap..............................................................................................................................................  (1.167.975)

Eigið fé samtals  (667.975)

Skammtímaskuldir

Erlend skammtímaskuld........................................................................................................................ 19.088.742

Skuldir samtals 19.088.742

 

Skuldir og eigið fé samtals 18.420.767
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Sjóðstreymi ársins 2010

Handbært fé til rekstrar

2010

Frá rekstri:

Tap af reglulegri starfsemi  .................................................................................................................. ( 1.167.975)

 ( 1.167.975)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

     Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)  .......................................................................................... ( 336.971)

( 336.971)

Handbært fé frá rekstrar ( 1.504.946)

Fjármögnunarhreyfingar

Erlend skammtímaskuld; hækkun  .....................................................................................................  19.088.742

Innborgað hlutafé  .................................................................................................................................  500.000

Fjármögnunarhreyfingar  19.588.742

Hækkun á handbæru fé  ..............................................................................................  18.083.796

Handbært fé í ársbyrjun  ......................................................................................................................  0

Handbært fé í árslok  ...................................................................................................  18.083.796
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Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

 

1.

Innlausn tekna

2. Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar kröfuréttur myndast.

Lotun gjalda

3. Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

Handbært fé

4. Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis.

Eigið fé

5. Hlutafé félagsins nam 500 þús.kr. í lok ársins.  Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

 Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Ójafnað

Hlutafé tap Samtals

500.000 500.000 

(1.167.975) (1.167.975)

500.000 (1.167.975) (667.975)Eigið fé samtals 31.12. 2010  .......................................................

Aðalstarfsemi Sunshine Press Productions ehf. er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni og er

félagið með aðalstarfsstöð í Reykjavíkurborg.

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

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

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga. 
Ársreikningurinn er byggður á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið 
áður.  Fjárhæðir eru í íslenskum krónum.  
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Skattamál

6.

Uppsafnað skattalegt rekstrartap félagsins til næsta árs nam um 1,2 millj.kr. í lok ársins.

Skattstofnar félagsins sem fram koma í uppgjörinu eru neikvæðir, og kemur því ekki til greiðslu opinberra gjalda á árinu 
2011. 
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Upplýsingar með ársreikningi
Kennitala: Nafn:

611010-0280 Sunshine Press Productions ehf

Reikningsár: Reikningstegund: Dagsetning aðalfundar:

2011 Ársreikningur 3.10.2013

Stjórnarmenn

Kennitala Nafn

250662-5219 Kristinn Hrafnsson

250571-2919 Ingi Ragnar Ingason

030771-3039 Julian Paul Assange

Endurskoðendur/skoðunarmenn

Kennitala Nafn

4301901999 Grant Thornton endurskoðun ehf

Erlendir hluthafar

Nafn Heimili Hlutur %

Julian Paul Assange Ástralía 94
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Samandreginn ársreikningur

Sunshine Press Productions ehf.

2011

KT. 611010-0280

270 MOSFELLSBÆR

Ekki t
il e
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Grant Thornton 



Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og hluthafa Sunshine Press Productions ehf.

Við höfum ekki endurskoðað ársreikninginn og látum því ekki í  ljós álit á honum.

Reykjavík, 3. október 2013

Grant Thornton endurskoðun ehf.

Theodór S. Sigurbergsson

löggiltur endurskoðandi

Á grundvelli upplýsinga sem stjórnendur hafa veitt okkur höfum við aðstoðað við gerð ársreiknings

Sunshine Press Productions ehf. fyrir árið 2011. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,

rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar. 

Í samræmi við lög um ársreikninga eru stjórnendur ábyrgir fyrir gerð ársreikningsins og framsetningu.

Þeim ber því að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu

ársreikninga þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi

eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og

reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður hverju sinni.
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Skýrsla stjórnar

Aðalstarfsemi félagsins er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni.

Hluthafar við stofnun félagsins sem og í lok árs voru 4 að tölu.

Hlutafé félagsins skiptist þannig:

Julian Paul Assange  ............................................................................. 470.000 94,0%

Kristinn Hrafnsson  .............................................................................. 10.000 2,0%

Ingi R. Ingason  ..................................................................................... 10.000 2,0%

Gavin MacFadyen  ................................................................................ 10.000 2,0%

500.000 

Reykjavík, 3. október 2013

Stjórn:

Stjórn Sunshine Press Productions ehf. staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2011 með

undirritun sinni.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam rekstrartap félagsins 147 þús.kr. á árinu. Eigið fé félagsins í lok árs

var neikvætt um 155 þús.kr. en var neikvætt um 8 þús.kr. í byrjun árs. Stjórn félagsins leggur til að

rekstrartapi ársins verði ráðstafað til næsta árs. Að öðru leyti vísast til ársreikningsins varðandi

fjárhagsstöðu félagsins og rekstur þess á liðnu ári.

Engar launagreiðslur voru hjá félaginu á árinu.
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Samandreginn rekstrarreikningur ársins 2011

2011 2010

0 0

0 0

0 0

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur..................................................................................................... 23.914 512

Bankakostnaður.............................................................................................  (171.054)  (508.858)

 (147.140)  (508.346)

( 147.140) ( 508.346)Tap ársins.........................................................................................

Hagnaður fyrir afskriftir......................................................................................

Afskriftir.................................................................................................................

Hagnaður fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).......................................

Sunshine Press Productions ehf. - Ársreikningur 2011
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Samandreginn efnahagsreikningur ársins 2011

 

Eignir

2011 2010

Veltufjármunir

 

Skammtímakröfur:

Aðrar skammtímakröfur....................................................................... 126.035 336.971

Sjóður og bankareikningar.................................................................... 31.689.274 18.083.796

Veltufjármunir 31.815.309 18.420.767

Eignir samtals 31.815.309 18.420.767

Skuldir og eigið fé

2011 2010

Eigið fé

Hlutafé............................................................................................................ 500.000 500.000

Ójafnað tap....................................................................................................  (655.486)  (508.346)

Eigið fé samtals  (155.486)  (8.346)

Skammtímaskuldir

Erlend skammtímaskuld.............................................................................. 31.895.844 18.429.113

Ýmsar skammtímaskuldir............................................................................ 74.951 0

Skuldir samtals 31.970.795 18.429.113

  

Skuldir og eigið fé samtals 31.815.309 18.420.767

Sunshine Press Productions ehf. - Ársreikningur 2011
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Sjóðstreymi ársins 2011

Handbært fé frá (til) rekstrar

2011 2010

Frá rekstri:

Tap af reglulegri starfsemi  ......................................................................... ( 147.140) ( 508.346)

 ( 147.140) ( 508.346)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

     Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)  ................................................  210.936 ( 336.971)

     Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)  ................................................  74.951  0

 285.887 ( 336.971)

Handbært fé frá (til) rekstrar  138.747 ( 845.317)

Fjármögnunarhreyfingar

Erlend skammtímaskuld; hækkun  ............................................................  13.466.731  18.429.113

Innborgað hlutafé  .......................................................................................  0  500.000

Fjármögnunarhreyfingar  13.466.731  18.929.113

Hækkun á handbæru fé  ............................................................  13.605.478  18.083.796

Handbært fé í ársbyrjun  .............................................................................  18.083.796  0

Handbært fé í árslok  .................................................................  31.689.274  18.083.796
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Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

 

1.

Innlausn tekna

2. Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar kröfuréttur myndast.

Lotun gjalda

3. Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

Handbært fé

4. Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis.

Eigið fé

5. Hlutafé félagsins nam 500 þús.kr. í lok ársins.  Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

 Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Ójafnað

Hlutafé tap Samtals

500.000 (1.167.975) (667.975)

659.629 659.629 

500.000 (508.346) (8.346)

(147.140) (147.140)

500.000 (655.486) (155.486)

Flutt frá fyrra ári  ...........................................................................

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

Eigið fé samtals 31.12. 2011  .......................................................

Aðalstarfsemi Sunshine Press Productions ehf. er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni og er

félagið með aðalstarfsstöð í Reykjavíkurborg.

Endurgreiðsla á rekstrarkostnaði 2010  .....................................

Leiðrétt staða í ársbyrjun  .............................................................

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga. 
Ársreikningurinn er byggður á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið 
áður.  Fjárhæðir eru í íslenskum krónum.  
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Skattamál

6.

Uppsafnað skattalegt rekstrartap félagsins til næsta árs nam um 655 þús.kr. í lok ársins.

Skattstofnar félagsins sem fram koma í uppgjörinu eru neikvæðir, og kemur því ekki til greiðslu opinberra gjalda á árinu 
2012. 
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Upplýsingar með ársreikningi
Kennitala: Nafn:

611010-0280 Sunshine Press Productions ehf

Reikningsár: Reikningstegund: Dagsetning aðalfundar:

2012 Ársreikningur 6.1.2016

Stjórnarmenn

Kennitala Nafn

250571-2919 Ingi Ragnar Ingason

030771-3039 Julian Paul Assange

250662-5219 Kristinn Hrafnsson

Endurskoðendur/skoðunarmenn

Kennitala Nafn

4301901999 Grant Thornton endurskoðun ehf

Innlendir hluthafar

Kennitala Nafn Hlutur %

010140-2269 Gavin Hall Macfadyen 2

250571-2919 Ingi Ragnar Ingason 2

250662-5219 Kristinn Hrafnsson 2

Erlendir hluthafar

Nafn Heimili Hlutur %

0307713039 Ástralía 94
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Samandreginn ársreikningur

Sunshine Press Productions ehf.

2012

KT. 611010-0280

270 MOSFELLSBÆR

Ekki t
il e
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ölu

Grant Thornton 



Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og hluthafa Sunshine Press Productions ehf.

Við höfum ekki endurskoðað ársreikninginn og látum því ekki í  ljós álit á honum.

Reykjavík, 6. janúar 2016

Grant Thornton endurskoðun ehf.

Theodór S. Sigurbergsson

löggiltur endurskoðandi

Á grundvelli upplýsinga sem stjórnendur hafa veitt okkur höfum við aðstoðað við gerð ársreiknings

Sunshine Press Productions ehf. fyrir árið 2012. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,

rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar. 

Í samræmi við lög um ársreikninga eru stjórnendur ábyrgir fyrir gerð ársreikningsins og framsetningu.

Þeim ber því að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu

ársreikninga þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi

eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og

reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður hverju sinni.
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Skýrsla stjórnar

Aðalstarfsemi félagsins er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni.

Ársreikningurinn er í öllum meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Hluthafar í byrjun sem og í lok árs voru 4 að tölu. Hlutafé félagsins skiptist þannig:

Julian Paul Assange  ............................................................................. 470.000 94,0%

Kristinn Hrafnsson  .............................................................................. 10.000 2,0%

Ingi R. Ingason  ..................................................................................... 10.000 2,0%

Gavin MacFadyen  ................................................................................ 10.000 2,0%

500.000 

Reykjavík, 6. janúar 2016

Stjórn:

Stjórn Sunshine Press Productions ehf. staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2012 með

undirritun sinni.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam hagnaður félagsins 10 þús.kr. á árinu. Eigið fé félagsins í lok árs var

neikvætt um 145 þús.kr. en var neikvætt um 155 þús.kr. í byrjun árs. Stjórn félagsins leggur til að

hagnaði ársins verði ráðstafað til næsta árs. Að öðru leyti vísast til ársreikningsins varðandi

fjárhagsstöðu félagsins og rekstur þess á liðnu ári.

Engar launagreiðslur voru hjá félaginu á árinu.
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Samandreginn rekstrarreikningur ársins 2012

2012 2011

 (18.800) 0

0 0

 (18.800) 0

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur..................................................................................................... 168.573 23.914

Bankakostnaður.............................................................................................  (139.774)  (171.054)

28.799  (147.140)

 9.999 ( 147.140)Hagnaður (tap) ársins......................................................................

Tap fyrir afskriftir.................................................................................................

Afskriftir.................................................................................................................

Tap fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..................................................
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Samandreginn efnahagsreikningur ársins 2012

 

Eignir

2012 2011

Veltufjármunir

 

Skammtímakröfur:

Aðrar skammtímakröfur....................................................................... 571.371 126.035

Sjóður og bankareikningar.................................................................... 33.664.670 31.689.274

Veltufjármunir 34.236.041 31.815.309

Eignir samtals 34.236.041 31.815.309

Skuldir og eigið fé

2012 2011

Eigið fé

Hlutafé............................................................................................................ 500.000 500.000

Ójafnað tap....................................................................................................  (645.487)  (655.486)

Eigið fé samtals  (145.487)  (155.486)

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir............................................................................................. 3.170.247 0

Erlend skammtímaskuld.............................................................................. 30.583.030 31.895.844

Ýmsar skammtímaskuldir............................................................................ 628.251 74.951

Skuldir samtals 34.381.528 31.970.795

  

Skuldir og eigið fé samtals 34.236.041 31.815.309
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Sjóðstreymi ársins 2012

Handbært fé frá (til) rekstrar

2012 2011

Frá rekstri:

Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi  .....................................................  9.999 ( 147.140)

  9.999 ( 147.140)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

     Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)  ................................................ ( 445.336)  210.936

     Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)  ................................................  3.723.547  74.951

 3.278.211  285.887

Handbært fé frá (til) rekstrar  3.288.210  138.747

Fjármögnunarhreyfingar

Erlend skammtímaskuld; hækkun  ............................................................ ( 1.312.814)  13.466.731

Fjármögnunarhreyfingar ( 1.312.814)  13.466.731

Hækkun á handbæru fé  ............................................................  1.975.396  13.605.478

Handbært fé í ársbyrjun  .............................................................................  31.689.274  18.083.796

Handbært fé í árslok  .................................................................  33.664.670  31.689.274
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Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

 

1.

Innlausn tekna

2. Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar kröfuréttur myndast.

Lotun gjalda

3. Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

Handbært fé

4. Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis.

Eigið fé

5. Hlutafé félagsins nam 500 þús.kr. í lok ársins.  Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

 Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Ójafnað

Hlutafé tap Samtals

500.000 (655.486) (155.486)

9.999 9.999 

500.000 (645.487) (145.487)

Skattamál

6.

Uppsafnað skattalegt rekstrartap félagsins til næsta árs nam um 627 þús.kr. í lok ársins.

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

Eigið fé samtals 31.12. 2012  .......................................................

Aðalstarfsemi Sunshine Press Productions ehf. er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni og er

félagið með aðalstarfsstöð í Reykjavíkurborg.

Flutt frá fyrra ári  ...........................................................................

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga.
Ársreikningurinn er byggður á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið
áður. Fjárhæðir eru í íslenskum krónum.

Skattstofnar félagsins sem fram koma í uppgjörinu eru neikvæðir, og kemur því ekki til greiðslu opinberra gjalda á árinu
2013.
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Upplýsingar með ársreikningi
Kennitala: Nafn:

611010-0280 Sunshine Press Productions ehf

Reikningsár: Reikningstegund: Dagsetning aðalfundar: Ársverk:

2013 Ársreikningur 6.1.2016 0

Stjórnarmenn

Kennitala Nafn

030771-3039 Julian Paul Assange

250662-5219 Kristinn Hrafnsson

250571-2919 Ingi Ragnar Ingason

Endurskoðendur/skoðunarmenn

Kennitala Nafn

4301901999 Grant Thornton endurskoðun ehf

0604593049 Theodór Siemsen Sigurbergsson

Tíu stærstu hluthafar

Kennitala Nafn Heimili Hlutur % Hlutafé

030771-3039 Julian Paul Assange   94 470.000

250662-5219 Kristinn Hrafnsson   2 10.000

250571-2919 Ingi Ragnar Ingason   2 10.000

010140-2269 Gavin Hall Macfadyen   2 10.000
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Hluthafar

Kennitala Nafn Heimili Hlutur % Hlutafé

010140-2269 Gavin Hall Macfadyen   2 10000

250571-2919 Ingi Ragnar Ingason   2 10000

030771-3039 Julian Paul Assange   94 470000

250662-5219 Kristinn Hrafnsson   2 10000
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Samandreginn ársreikningur

Sunshine Press Productions ehf.

2013

KT. 611010-0280

270 MOSFELLSBÆR

Ekki t
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ndurs
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Grant Thornton 



Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og hluthafa Sunshine Press Productions ehf.

Við höfum ekki endurskoðað ársreikninginn og látum því ekki í  ljós álit á honum.

Reykjavík, 6. janúar 2016

Grant Thornton endurskoðun ehf.

Theodór S. Sigurbergsson

löggiltur endurskoðandi

Á grundvelli upplýsinga sem stjórnendur hafa veitt okkur höfum við aðstoðað við gerð ársreiknings

Sunshine Press Productions ehf. fyrir árið 2013. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,

rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar. 

Í samræmi við lög um ársreikninga eru stjórnendur ábyrgir fyrir gerð ársreikningsins og framsetningu.

Þeim ber því að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu

ársreikninga þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi

eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og

reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður hverju sinni.
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Skýrsla stjórnar

Aðalstarfsemi félagsins er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni.

Ársreikningurinn er í öllum meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Hluthafar í byrjun sem og í lok árs voru 4 að tölu. Hlutafé félagsins skiptist þannig:

Julian Paul Assange  ............................................................................. 470.000 94,0%

Kristinn Hrafnsson  .............................................................................. 10.000 2,0%

Ingi R. Ingason  ..................................................................................... 10.000 2,0%

Gavin MacFadyen  ................................................................................ 10.000 2,0%

500.000 

Reykjavík, 6. janúar 2016

Stjórn:

Stjórn Sunshine Press Productions ehf. staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2013 með

undirritun sinni.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam hagnaður félagsins 1,5 millj.kr. á árinu. Eigið fé félagsins í lok árs

var jákvætt um 1,4 millj.kr. en var neikvætt um 145 þús.kr. í byrjun árs. Stjórn félagsins leggur til að

hagnaði ársins verði ráðstafað til næsta árs. Að öðru leyti vísast til ársreikningsins varðandi

fjárhagsstöðu félagsins og rekstur þess á liðnu ári.

Engar launagreiðslur voru hjá félaginu á árinu.
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Samandreginn rekstrarreikningur ársins 2013

2013 2012

1.426.880  (18.800)

0 0

1.426.880  (18.800)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur..................................................................................................... 106.161 168.573

Gengismunur................................................................................................. 443.653 0

Bankakostnaður.............................................................................................  (262.598)  (139.774)

287.216 28.799

  1.714.096 9.999

Tekjuskattur...................................................................................................  (215.482) 0

 1.498.614  9.999Hagnaður ársins...............................................................................

Hagnaður fyrir afskriftir......................................................................................

Afskriftir.................................................................................................................

Hagnaður (tap) fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld................................

Hagnaður fyrir skatta...........................................................................................
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Samandreginn efnahagsreikningur ársins 2013

 

Eignir

2013 2012

Veltufjármunir

 

Skammtímakröfur:

Erlendar kröfur....................................................................................... 1.779.953 0

Aðrar skammtímakröfur....................................................................... 1.062.348 571.371

Sjóður og bankareikningar.................................................................... 303.755 33.664.670

Veltufjármunir 3.146.056 34.236.041

Eignir samtals 3.146.056 34.236.041

Skuldir og eigið fé

2013 2012

Eigið fé

Hlutafé............................................................................................................ 500.000 500.000

Óráðstafað eigið fé (ójafnað tap)............................................................... 853.127  (645.487)

Eigið fé samtals 1.353.127  (145.487)

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir............................................................................................. 501.889 3.170.247

Erlend skammtímaskuld.............................................................................. 0 30.583.030

Ýmsar skammtímaskuldir............................................................................ 1.075.558 628.251

Reiknaðir skattar ársins................................................................................ 215.482 0

Skuldir samtals 1.792.929 34.381.528

  

Skuldir og eigið fé samtals 3.146.056 34.236.041
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Sjóðstreymi ársins 2013

Handbært fé frá (til) rekstrar

2013 2012

Frá rekstri:

Hagnaður af reglulegri starfsemi  ..............................................................  1.498.614  9.999

  1.498.614  9.999

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

     Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)  ................................................ ( 2.270.930) ( 445.336)

     Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)  ................................................ ( 2.005.569)  3.723.547

( 4.276.499)  3.278.211

Handbært fé frá (til) rekstrar ( 2.777.885)  3.288.210

Fjármögnunarhreyfingar

Erlend skammtímaskuld; hækkun  ............................................................ ( 30.583.030) ( 1.312.814)

Fjármögnunarhreyfingar ( 30.583.030) ( 1.312.814)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé  ............................................ ( 33.360.915)  1.975.396

Handbært fé í ársbyrjun  .............................................................................  33.664.670  31.689.274

Handbært fé í árslok  .................................................................  303.755  33.664.670
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Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

 

1.

Erlendir gjaldmiðlar

 

2.

Innlausn tekna

3. Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar kröfuréttur myndast.

Lotun gjalda

4. Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

Handbært fé

5. Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis.

Eigið fé

6. Hlutafé félagsins nam 500 þús.kr. í lok ársins.  Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

 Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Óráðstafað

Hlutafé eigið fé Samtals

500.000 (645.487) (145.487)

1.498.614 1.498.614 

500.000 853.127 1.353.127 

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

Eigið fé samtals 31.12. 2013  .......................................................

Aðalstarfsemi Sunshine Press Productions ehf. er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni og er

félagið með aðalstarfsstöð í Reykjavíkurborg.

Eignir og skuldir, sem bundnar eru verðlagsvísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla eru færðar í ársreikninginn miðað við

verðlag eða gengi í lok ársins. Verðbætur og gengismunur sem myndast eru færð í rekstrarreikning.

Flutt frá fyrra ári  ...........................................................................

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga.
Ársreikningurinn er byggður á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið
áður. Fjárhæðir eru í íslenskum krónum.
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Skattamál

7.

Félagið greiðir tekjuskatt að fjárhæð 215 þús.kr. á árinu 2014 vegna ársins 2013.

Skattar vegna rekstrarársins 2013, sem álagðir verða á árinu 2014 hafa verið reiknaðir og færðir í ársreikninginn.
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Upplýsingar með ársreikningi
Kennitala: Nafn:

611010-0280 Sunshine Press Productions ehf

Reikningsár: Reikningstegund: Dagsetning aðalfundar: Ársverk:

2014 Ársreikningur 6.1.2016 0

Stjórnarmenn

Kennitala Nafn

030771-3039 Julian Paul Assange

250662-5219 Kristinn Hrafnsson

250571-2919 Ingi Ragnar Ingason

Endurskoðendur/skoðunarmenn

Kennitala Nafn

4301901999 Grant Thornton endurskoðun ehf

0604593049 Theodór Siemsen Sigurbergsson

Tíu stærstu hluthafar

Kennitala Nafn Heimili Hlutur % Hlutafé

030771-3039 Julian Paul Assange   94 470.000

250662-5219 Kristinn Hrafnsson   2 10.000

250571-2919 Ingi Ragnar Ingason   2 10.000

010140-2269 Gavin Hall Macfadyen   2 10.000
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Hluthafar

Kennitala Nafn Heimili Hlutur % Hlutafé

010140-2269 Gavin Hall Macfadyen   2 10000

250571-2919 Ingi Ragnar Ingason   2 10000

030771-3039 Julian Paul Assange   94 470000

250662-5219 Kristinn Hrafnsson   2 10000
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Samandreginn ársreikningur

Sunshine Press Productions ehf.

2014

KT. 611010-0280

270 MOSFELLSBÆR
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Grant Thornton 



Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og hluthafa Sunshine Press Productions ehf.

Við höfum hvorki kannað né endurskoðað ársreikninginn og látum því ekki í  ljós álit á honum.

Reykjavík, 6. janúar 2016

Grant Thornton endurskoðun ehf.

Theodór S. Sigurbergsson

löggiltur endurskoðandi

Á grundvelli upplýsinga sem stjórnendur hafa veitt okkur höfum við aðstoðað við gerð ársreiknings

Sunshine Press Productions ehf. fyrir árið 2014. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,

rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar. 

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRS 4410 um gerð og

framsetningu óendurskoðaðra reikningsskila og settar siðareglur. Markmiðið er að aðstoða Sunshine

Press Productions ehf. við að leggja fram ársreikning sem er í samræmi við lög og settar

reikningsskilareglur á Íslandi. Ábyrgð á reikningsskilum hvílir á stjórn félagsins en ársreikningurinn er

byggður á gögnum félagsins og upplýsingum frá stjórnendum þess.
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Skýrsla stjórnar

Aðalstarfsemi félagsins er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni.

Ársreikningurinn er í öllum meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Hluthafar í byrjun sem og í lok árs voru 4 að tölu. Hlutafé félagsins skiptist þannig:

Julian Paul Assange  ............................................................................. 470.000 94,0%

Kristinn Hrafnsson  .............................................................................. 10.000 2,0%

Ingi R. Ingason  ..................................................................................... 10.000 2,0%

Gavin MacFadyen  ................................................................................ 10.000 2,0%

500.000 

Reykjavík, 6. janúar 2016

Stjórn:

Stjórn Sunshine Press Productions ehf. staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2014 með

undirritun sinni.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam rekstrartap félagsins 29 þús.kr. á árinu. Eigið fé félagsins í lok árs

var jákvætt um 1,3 millj.kr. en var um 1,4 millj.kr. í byrjun árs. Stjórn félagsins leggur til að

rekstrartapi ársins verði ráðstafað til næsta árs. Að öðru leyti vísast til ársreikningsins varðandi

fjárhagsstöðu félagsins og rekstur þess á liðnu ári.

Engar launagreiðslur voru hjá félaginu á árinu.

Sunshine Press Productions ehf. - Ársreikningur 2014 3 Óendurskoðaður ársreikningur

Ekki t
il e

ndurs
ölu

../Gátlistar/Gátlisti-skýringar-skýrsla stjórnar.xls


Samandreginn rekstrarreikningur ársins 2014

2014 2013

 (19.400) 1.426.880

0 0

 (19.400) 1.426.880

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur..................................................................................................... 5.161 106.161

Gengismunur................................................................................................. 68.311 443.653

Bankakostnaður.............................................................................................  (59.609)  (262.598)

13.863 287.216

   (5.537) 1.714.096

Tekjuskattur...................................................................................................  (23.241)  (215.482)

( 28.778)  1.498.614Hagnaður (tap) ársins......................................................................

Hagnaður (tap) fyrir afskriftir.............................................................................

Afskriftir.................................................................................................................

Hagnaður (tap) fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld................................

Hagnaður (tap) fyrir skatta..................................................................................
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Samandreginn efnahagsreikningur ársins 2014

 

Eignir

2014 2013

Veltufjármunir

 

Skammtímakröfur:

Aðrar skammtímakröfur....................................................................... 619.055 1.062.348

Sjóður og bankareikningar.................................................................... 8.639.886 303.755

Veltufjármunir 9.258.941 3.146.056

Eignir samtals 9.258.941 3.146.056

Skuldir og eigið fé

2014 2013

Eigið fé

Hlutafé............................................................................................................ 500.000 500.000

Óráðstafað eigið fé....................................................................................... 824.349 853.127

Eigið fé samtals 1.324.349 1.353.127

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir............................................................................................. 136.948 501.889

Erlend skammtímaskuld.............................................................................. 6.587.926 0

Ýmsar skammtímaskuldir............................................................................ 1.186.477 1.075.558

Reiknaðir skattar ársins................................................................................ 23.241 215.482

Skuldir samtals 7.934.592 1.792.929

  

Skuldir og eigið fé samtals 9.258.941 3.146.056
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Sjóðstreymi ársins 2014

Handbært fé frá (til) rekstrar

2014 2013

Frá rekstri:

Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi  ..................................................... ( 28.778)  1.498.614

 ( 28.778)  1.498.614

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

     Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)  ................................................  2.223.246 ( 2.270.930)

     Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)  ................................................ ( 446.263) ( 2.005.569)

 1.776.983 ( 4.276.499)

Handbært fé frá (til) rekstrar  1.748.205 ( 2.777.885)

Fjármögnunarhreyfingar

Erlend skammtímaskuld; hækkun (lækkun)  ...........................................  6.587.926 ( 30.583.030)

Fjármögnunarhreyfingar  6.587.926 ( 30.583.030)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé  ............................................  8.336.131 ( 33.360.915)

Handbært fé í ársbyrjun  .............................................................................  303.755  33.664.670

Handbært fé í árslok  .................................................................  8.639.886  303.755
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Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

 

1.

Erlendir gjaldmiðlar

 

2.

Innlausn tekna

3. Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar kröfuréttur myndast.

Lotun gjalda

4. Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

Handbært fé

5. Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis.

Eigið fé

6. Hlutafé félagsins nam 500 þús.kr. í lok ársins.  Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

 Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Óráðstafað

Hlutafé eigið fé Samtals

500.000 853.127 1.353.127 

(28.778) (28.778)

500.000 824.349 1.324.349 

Eignir og skuldir, sem bundnar eru verðlagsvísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla eru færðar í ársreikninginn miðað við

verðlag eða gengi í lok ársins. Verðbætur og gengismunur sem myndast eru færð í rekstrarreikning.

Flutt frá fyrra ári  ...........................................................................

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

Eigið fé samtals 31.12. 2014  .......................................................

Aðalstarfsemi Sunshine Press Productions ehf. er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni og er

félagið með aðalstarfsstöð í Reykjavíkurborg.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga. 
Ársreikningurinn er byggður á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið 
áður.  Fjárhæðir eru í íslenskum krónum.  
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Skattamál

7.

Félagið greiðir tekjuskatt að fjárhæð 23 þús.kr. á árinu 2015 vegna ársins 2014.

Skattar vegna rekstrarársins 2014, sem álagðir verða á árinu 2015 hafa verið reiknaðir og færðir í ársreikninginn. 
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Upplýsingar með ársreikningi
Kennitala: Nafn:
611010-0280 Sunshine Press Productions ehf
Reikningsár: Reikningstegund: Dagsetning aðalfundar: Ársverk
2015 Ársreikningur 15.9.2016 0

Stjórnarmenn
Kennitala Nafn
030771-3039 Julian Paul Assange
250662-5219 Kristinn Hrafnsson
250571-2919 Ingi Ragnar Ingason

Endurskoðendur/skoðunarmenn
Kennitala Nafn
4301901999 Grant Thornton endurskoðun ehf
0604593049 Theodór Siemsen Sigurbergsson

Innlendir hluthafar
Kennitala Nafn Hlutur %
250662-5219 Kristinn Hrafnsson 2
030771-3039 Julian Paul Assange 94
250571-2919 Ingi Ragnar Ingason 2
010140-2269 Gavin Hall Macfadyen 2
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Samandreginn ársreikningur

Sunshine Press Productions ehf.

2015

KT. 611010-0280

270 MOSFELLSBÆR

Ekki t
il e

ndurs
ölu

Grant Thornton 



Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og hluthafa Sunshine Press Productions ehf.

Við höfum hvorki kannað né endurskoðað ársreikninginn og látum því ekki í  ljós álit á honum.

Reykjavík, 15. september 2016

Grant Thornton endurskoðun ehf.

Theodór S. Sigurbergsson

löggiltur endurskoðandi

Á grundvelli upplýsinga sem stjórnendur hafa veitt okkur höfum við aðstoðað við gerð ársreiknings

Sunshine Press Productions ehf. fyrir árið 2015. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,

rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar. 

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRS 4410 um gerð og

framsetningu óendurskoðaðra reikningsskila og settar siðareglur. Markmiðið er að aðstoða Sunshine

Press Productions ehf. við að leggja fram ársreikning sem er í samræmi við lög og settar

reikningsskilareglur á Íslandi. Ábyrgð á reikningsskilum hvílir á stjórn félagsins en ársreikningurinn er

byggður á gögnum félagsins og upplýsingum frá stjórnendum þess.
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Skýrsla stjórnar

Aðalstarfsemi félagsins er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni.

Ársreikningurinn er í öllum meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Hluthafar í byrjun sem og í lok árs voru 4 að tölu. Hlutafé félagsins skiptist þannig:

Julian Paul Assange  ............................................................................. 470.000 94,0%

Kristinn Hrafnsson  .............................................................................. 10.000 2,0%

Ingi R. Ingason  ..................................................................................... 10.000 2,0%

Gavin MacFadyen  ................................................................................ 10.000 2,0%

500.000 

Reykjavík, 15. september 2016

Stjórn:

Stjórn Sunshine Press Productions ehf. staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2015 með

undirritun sinni.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam rekstrartap félagsins 417 þús.kr. á árinu. Eigið fé félagsins í lok árs

var jákvætt um 907 þús.kr. en var um 1,3 millj.kr. í byrjun árs. Stjórn félagsins leggur til að

rekstrartapi ársins verði ráðstafað til næsta árs. Að öðru leyti vísast til ársreikningsins varðandi

fjárhagsstöðu félagsins og rekstur þess á liðnu ári.

Engar launagreiðslur voru hjá félaginu á árinu.
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Samandreginn rekstrarreikningur ársins 2015

2015 2014

 (33.568)  (19.400)

0 0

 (33.568)  (19.400)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur..................................................................................................... 4.515 5.161

Gengismunur.................................................................................................  (300.654) 68.311

Bankakostnaður.............................................................................................  (84.202)  (59.609)

 (380.341) 13.863

   (413.909)  (5.537)

Tekjuskattur................................................................................................... 0  (23.241)

( 413.909) ( 28.778)Tap ársins.........................................................................................

Tap fyrir afskriftir.................................................................................................

Afskriftir.................................................................................................................

Tap fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..................................................

Tap fyrir skatta......................................................................................................

Sunshine Press Productions ehf. - Ársreikningur 2015 Óendurskoðaður ársreikningur

Ekki t
il e

ndurs
ölu



Samandreginn efnahagsreikningur ársins 2015

 

Eignir

2015 2014

Veltufjármunir

Skammtímakröfur:

Viðskiptakröfur...................................................................................... 1.922.611 0

Aðrar skammtímakröfur....................................................................... 1.303.042 619.055

Sjóður og bankareikningar.................................................................... 50.808 8.639.886

Veltufjármunir 3.276.461 9.258.941

Eignir samtals 3.276.461 9.258.941

Skuldir og eigið fé

2015 2014

Eigið fé

Hlutafé............................................................................................................ 500.000 500.000

Óráðstafað eigið fé....................................................................................... 406.954 824.349

Eigið fé samtals 906.954 1.324.349

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir............................................................................................. 1.183.030 136.948

Erlend skammtímaskuld.............................................................................. 0 6.587.926

Ýmsar skammtímaskuldir............................................................................ 1.186.477 1.186.477

Reiknaðir skattar ársins................................................................................ 0 23.241

Skuldir samtals 2.369.507 7.934.592

  

Skuldir og eigið fé samtals 3.276.461 9.258.941
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Sjóðstreymi ársins 2015

Handbært fé frá (til) rekstrar

2015 2014

Frá rekstri:

Tap af reglulegri starfsemi  ......................................................................... ( 417.395) ( 28.778)

 ( 417.395) ( 28.778)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

     Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)  ................................................ ( 2.606.598)  2.223.246

     Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)  ................................................  1.022.841 ( 446.263)

( 1.583.757)  1.776.983

Handbært fé frá (til) rekstrar ( 2.001.152)  1.748.205

Fjármögnunarhreyfingar

Erlend skammtímaskuld; hækkun (lækkun)  ........................................... ( 6.587.926)  6.587.926

Fjármögnunarhreyfingar ( 6.587.926)  6.587.926

Hækkun (lækkun) á handbæru fé  ............................................ ( 8.589.078)  8.336.131

Handbært fé í ársbyrjun  .............................................................................  8.639.886  303.755

Handbært fé í árslok  .................................................................  50.808  8.639.886
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Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

 

1.

Erlendir gjaldmiðlar

 

2.

Innlausn tekna

3. Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar kröfuréttur myndast.

Lotun gjalda

4. Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

Handbært fé

5. Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis.

Eigið fé

6. Hlutafé félagsins nam 500 þús.kr. í lok ársins.  Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

 Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Óráðstafað

Hlutafé eigið fé Samtals

500.000 824.349 1.324.349 

(417.395) (417.395)

500.000 406.954 906.954 

Eignir og skuldir, sem bundnar eru verðlagsvísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla eru færðar í ársreikninginn miðað við

verðlag eða gengi í lok ársins. Verðbætur og gengismunur sem myndast eru færð í rekstrarreikning.

Flutt frá fyrra ári  ...........................................................................

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

Eigið fé samtals 31.12. 2015  .......................................................

Aðalstarfsemi Sunshine Press Productions ehf. er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni og er

félagið með aðalstarfsstöð í Reykjavíkurborg.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga.
Ársreikningurinn er byggður á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið
áður. Fjárhæðir eru í íslenskum krónum.

Sunshine Press Productions ehf. - Ársreikningur 2015 7 Óendurskoðaður ársreikningur

Ekki t
il e

ndurs
ölu



Skattamál

7.

Uppsafnað skattalegt rekstrartap félagsins til næsta árs nam um 25 þús.kr. í lok ársins.

Skattstofnar félagsins sem fram koma í uppgjörinu eru neikvæðir, og kemur því ekki til greiðslu opinberra gjalda á árinu
2016.
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Upplýsingar með ársreikningi
Kennitala: Nafn:
611010-0280 Sunshine Press Productions ehf
Reikningsár: Reikningstegund: Dagsetning aðalfundar: Ársverk
2016 Ársreikningur 10.9.2017 0

Stjórnarmenn
Kennitala Nafn
030771-3039 Julian Paul Assange
250571-2919 Ingi Ragnar Ingason
250662-5219 Kristinn Hrafnsson

Endurskoðendur/skoðunarmenn
Kennitala Nafn
0604593049 Theodór Siemsen Sigurbergsson
4301901999 Grant Thornton endurskoðun ehf

Tíu stærstu hluthafar
Kennitala Nafn Hlutur % Hlutafé
030771-3039 Julian Paul Assange 94 470.000
250662-5219 Kristinn Hrafnsson 2 10.000
250571-2919 Ingi Ragnar Ingason 2 10.000
010140-2269 Gavin Hall Macfadyen 2 10.000

Ekki t
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Ársreikningur

Sunshine Press Productions ehf.

2016

KT. 611010-0280

270 MOSFELLSBÆR

Ekki t
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Grant Thornton 



Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og hluthafa Sunshine Press Productions ehf.

Við höfum hvorki kannað né endurskoðað ársreikninginn og látum því ekki í  ljós álit á honum.

Reykjavík, 10. september 2017

Grant Thornton endurskoðun ehf.

Theodór S. Sigurbergsson

löggiltur endurskoðandi

Á grundvelli upplýsinga sem stjórnendur hafa veitt okkur höfum við aðstoðað við gerð ársreiknings

Sunshine Press Productions ehf. fyrir árið 2016. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,

rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar. 

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRS 4410 um gerð og

framsetningu óendurskoðaðra reikningsskila og settar siðareglur. Markmiðið er að aðstoða Sunshine

Press Productions ehf. við að leggja fram ársreikning sem er í samræmi við lög og settar

reikningsskilareglur á Íslandi. Ábyrgð á reikningsskilum hvílir á stjórn félagsins en ársreikningurinn er

byggður á gögnum félagsins og upplýsingum frá stjórnendum þess.
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Skýrsla stjórnar

Aðalstarfsemi félagsins er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni.

Ársreikningurinn er í öllum meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Hluthafar í byrjun sem og í lok árs voru 4 að tölu. Hlutafé félagsins skiptist þannig:

Julian Paul Assange  ............................................................................. 470.000 94,0%

Kristinn Hrafnsson  .............................................................................. 10.000 2,0%

Ingi R. Ingason  ..................................................................................... 10.000 2,0%

Gavin MacFadyen  ................................................................................ 10.000 2,0%

500.000 

Reykjavík, 10. september 2017

Stjórn:

Stjórn Sunshine Press Productions ehf. staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2016 með

undirritun sinni.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam rekstrartap félagsins 629 þús.kr. á árinu. Eigið fé félagsins í lok árs

var jákvætt um 278 þús.kr. en var um 907 þús.kr. í byrjun árs. Stjórn félagsins leggur til að

rekstrartapi ársins verði ráðstafað til næsta árs. Að öðru leyti vísast til ársreikningsins varðandi

fjárhagsstöðu félagsins og rekstur þess á liðnu ári.

Engar launagreiðslur voru hjá félaginu á árinu.
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Rekstrarreikningur ársins 2016

Skýr. 2016 2015

Rekstrartekjur

Sala  ....................................................................................................... 13  0  750.000

 0  750.000

Rekstrargjöld

Almennur rekstrarkostnaður  ........................................................... 8  749.386  783.568

 749.386  783.568

Tap fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)  ...................................... ( 749.386) ( 33.568)

Vaxtatekjur  .........................................................................................  148.770  4.515

Gengismunur  ..................................................................................... ( 802) ( 300.654)

Bankakostnaður   ............................................................................... 2 ( 27.633) ( 84.202)

 120.335 ( 380.341)

Tap fyrir skatta  .......................................................................................... ( 629.051) ( 413.909)

Vanreiknaður tekjuskattur vegna fyrra árs  ....................................  0 ( 3.486)

 0 ( 3.486)

Tap ársins  ............................................................................... ( 629.051) ( 417.395)
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Efnahagsreikningur
 

Eignir

Skýr. 2016 2015

Veltufjármunir

 

Skammtímakröfur:

Erlend krafa  ................................................................................ 8  1.237.509  1.922.611

Aðrar kröfur  ................................................................................  225.623  1.303.042

Handbært fé: 5  

Sjóður og bankainnstæður  ........................................................  774.410  50.808

Veltufjármunir  2.237.542  3.276.461

Eignir alls  2.237.542  3.276.461
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31. desember 2016
 

Skuldir og eigið fé

Skýr. 2016 2015

Eigið fé 6

Hlutafé  ................................................................................................  500.000  500.000

Óráðstafað eigið fé (ójafnað tap)  ................................................... ( 222.097)  406.954

Eigið fé  277.903  906.954

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir  .................................................................................  1.693.162  1.183.030

Ýmsar skammtímaskuldir  ................................................................  266.477  1.186.477

Skuldir alls  1.959.639  2.369.507

Skuldir og eigið fé alls  2.237.542  3.276.461
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Sjóðstreymi ársins 2016
  

Skýr. 2016 2015

Handbært fé frá (til) rekstrar

Frá rekstri:

Tap af reglulegri starfsemi  ...............................................................  ( 629.051) ( 417.395)

 ( 629.051) ( 417.395)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

     Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)  .......................................  1.762.521 ( 2.606.598)

     Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)  ...................................... ( 409.868)  1.022.841

 1.352.653 ( 1.583.757)

Handbært fé frá (til) rekstrar  723.602 ( 2.001.152)

Fjármögnunarhreyfingar

Erlend skammtímaskuld; hækkun (lækkun)  ..................................  0 ( 6.587.926)

Fjármögnunarhreyfingar  0 ( 6.587.926)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé  ....................................  723.602 ( 8.589.078)

Handbært fé í ársbyrjun  ...................................................................  50.808  8.639.886

Handbært fé í árslok  .........................................................  774.410  50.808
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Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

 

1.

Erlendir gjaldmiðlar

 

2.

Innlausn tekna

3. Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar kröfuréttur myndast.

Lotun gjalda

4. Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

Handbært fé

5. Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis.

Eigið fé

6. Hlutafé félagsins nam 500 þús.kr. í lok ársins.  Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

 Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Ójafnað

Hlutafé tap Samtals

500.000 406.954 906.954 

(629.051) (629.051)

500.000 (222.097) 277.903 

Eignir og skuldir, sem bundnar eru verðlagsvísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla eru færðar í ársreikninginn miðað við

verðlag eða gengi í lok ársins. Verðbætur og gengismunur sem myndast eru færð í rekstrarreikning.

Flutt frá fyrra ári  ...........................................................................

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

Eigið fé samtals 31.12. 2016  .......................................................

Aðalstarfsemi Sunshine Press Productions ehf. er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni og er

félagið með aðalstarfsstöð í Reykjavíkurborg.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga.
Ársreikningurinn er byggður á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið
áður. Fjárhæðir eru í íslenskum krónum.
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Skattamál

7.

Uppsafnað skattalegt rekstrartap félagsins til næsta árs nam um 715 þús.kr. í lok ársins.

Skattstofnar félagsins sem fram koma í uppgjörinu eru neikvæðir, og kemur því ekki til greiðslu opinberra gjalda á árinu
2017.
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Upplýsingar með ársreikningi
Kennitala: Nafn:
611010-0280 Sunshine Press Productions ehf
Reikningsár: Reikningstegund: Dagsetning aðalfundar: Ársverk
2017 Ársreikningur 21.8.2018 0

Stjórnarmenn
Kennitala Nafn
030771-3039 Julian Paul Assange
250571-2919 Ingi Ragnar Ingason
250662-5219 Kristinn Hrafnsson

Endurskoðendur/skoðunarmenn
Kennitala Nafn
0604593049 Theodór Siemsen Sigurbergsson
4301901999 Grant Thornton endurskoðun ehf

Tíu stærstu hluthafar
Kennitala Nafn Hlutur % Hlutafé
030771-3039 Julian Paul Assange 94 470.000
250662-5219 Kristinn Hrafnsson 2 10.000
250571-2919 Ingi Ragnar Ingason 2 10.000
010140-2269 Gavin Hall Macfadyen 2 10.000
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Ársreikningur

Sunshine Press Productions ehf.

2017

KT. 611010-0280

270 MOSFELLSBÆR
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Grant Thornton 



Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og hluthafa Sunshine Press Productions ehf.

Við höfum hvorki kannað né endurskoðað ársreikninginn og látum því ekki í  ljós álit á honum.

Reykjavík, 22. ágúst 2018

Grant Thornton endurskoðun ehf.

Theodór S. Sigurbergsson

löggiltur endurskoðandi

Á grundvelli upplýsinga sem stjórnendur hafa veitt okkur höfum við aðstoðað við gerð ársreiknings

Sunshine Press Productions ehf. fyrir árið 2017. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,

rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar. 

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRS 4410 um gerð og

framsetningu óendurskoðaðra reikningsskila og settar siðareglur. Markmiðið er að aðstoða Sunshine

Press Productions ehf. við að leggja fram ársreikning sem er í samræmi við lög og settar

reikningsskilareglur á Íslandi. Ábyrgð á reikningsskilum hvílir á stjórn félagsins en ársreikningurinn er

byggður á gögnum félagsins og upplýsingum frá stjórnendum þess.
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Skýrsla stjórnar

Aðalstarfsemi félagsins er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni.

Ársreikningurinn er í öllum meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Hluthafar í byrjun sem og í lok árs voru 4 að tölu. Hlutafé félagsins skiptist þannig:

Julian Paul Assange  ............................................................................. 470.000 94,0%

Kristinn Hrafnsson  .............................................................................. 10.000 2,0%

Ingi R. Ingason  ..................................................................................... 10.000 2,0%

Gavin MacFadyen  ................................................................................ 10.000 2,0%

500.000 

Reykjavík, 22. ágúst 2018

Stjórn:

Stjórn Sunshine Press Productions ehf. staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2017 með

undirritun sinni.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam rekstrartap félagsins 493 þús.kr. á árinu. Eigið fé félagsins í lok árs

var neikvætt um 215 þús.kr. en var um 278 þús.kr. í byrjun árs. Stjórn félagsins leggur til að

rekstrartapi ársins verði ráðstafað til næsta árs. Að öðru leyti vísast til ársreikningsins varðandi

fjárhagsstöðu félagsins og rekstur þess á liðnu ári.

Engar launagreiðslur voru hjá félaginu á árinu.
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Rekstrarreikningur ársins 2017

Skýr. 2017 2016

Rekstrargjöld

Almennur rekstrarkostnaður  ........................................................... 8  400.881  749.386

 400.881  749.386

Tap fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)  ...................................... ( 400.881) ( 749.386)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur  .........................................................................................  903  148.770

Gengismunur  .....................................................................................  216 ( 802)

Vaxtagjöld og bankakostnaður  ....................................................... 2 ( 93.622) ( 27.633)

( 92.503)  120.335

Tap ársins  ............................................................................... ( 493.384) ( 629.051)
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Efnahagsreikningur
 

Eignir

Skýr. 2017 2016

Veltufjármunir

 

Skammtímakröfur:

Erlend krafa  ................................................................................ 8  0  1.237.509

Aðrar kröfur  ................................................................................  22.623  225.623

Handbært fé: 5  

Sjóður og bankainnstæður  ........................................................  367.024  774.410

Veltufjármunir  389.647  2.237.542

Eignir alls  389.647  2.237.542
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31. desember 2017
 

Skuldir og eigið fé

Skýr. 2017 2016

Eigið fé 6

Hlutafé  ................................................................................................  500.000  500.000

Ójafnað tap  ........................................................................................ ( 715.481) ( 222.097)

Eigið fé ( 215.481)  277.903

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir  .................................................................................  259.600  1.693.162

Erlend skammtímaskuld  ..................................................................  345.528  0

Ýmsar skammtímaskuldir  ................................................................  0  266.477

Skuldir alls  605.128  1.959.639

Skuldir og eigið fé alls  389.647  2.237.542
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Sjóðstreymi ársins 2017
  

Skýr. 2017 2016

Handbært fé frá (til) rekstrar

Frá rekstri:

Tap af reglulegri starfsemi  ...............................................................  ( 493.384) ( 629.051)

 ( 493.384) ( 629.051)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

     Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)  .......................................  1.440.509  1.762.521

     Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)  ...................................... ( 1.354.511) ( 409.868)

 85.998  1.352.653

Handbært fé frá (til) rekstrar ( 407.386)  723.602

Handbært fé í ársbyrjun  ...................................................................  774.410  50.808

Handbært fé í árslok  .........................................................  367.024  774.410
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Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

 

1.

Erlendir gjaldmiðlar

 

2.

Innlausn tekna

3. Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar kröfuréttur myndast.

Lotun gjalda

4. Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

Handbært fé

5. Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis.

Eigið fé

6. Hlutafé félagsins nam 500 þús.kr. í lok ársins.  Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

 Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Ójafnað

Hlutafé tap Samtals

500.000 (222.097) 277.903 

(493.384) (493.384)

500.000 (715.481) (215.481)

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

Eigið fé samtals 31.12. 2017  .......................................................

Aðalstarfsemi Sunshine Press Productions ehf. er framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni og er

félagið með aðalstarfsstöð í Reykjavíkurborg.

Eignir og skuldir, sem bundnar eru verðlagsvísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla eru færðar í ársreikninginn miðað við

verðlag eða gengi í lok ársins. Verðbætur og gengismunur sem myndast eru færð í rekstrarreikning.

Flutt frá fyrra ári  ...........................................................................

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga.
Ársreikningurinn er byggður á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið
áður. Fjárhæðir eru í íslenskum krónum.
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Skattamál

7.

Uppsafnað skattalegt rekstrartap félagsins til næsta árs nam um 1,3 millj.kr. í lok ársins.

Skattstofnar félagsins sem fram koma í uppgjörinu eru neikvæðir, og kemur því ekki til greiðslu opinberra gjalda á árinu
2018.
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