
Veðskuld slhf.
Árshlutareikningur 

1. janúar til 30. júní 2018

Veðskuld slhf.

Borgartún 29

105 Reykjavík

kt. 640713-1510



 Veðskuld slhf.

Efnisyfirlit

Bls.

1

2

3

4

6

7Skýringar ..............................................................................................................

Yfirlit yfir sjóðstreymi ..........................................................................................

Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra ................................................

Rekstrarreikningur ...............................................................................................

Efnahagsreikningur ..............................................................................................

Könnunaráritun óháðs endurskoðanda ..............................................................

 Árshlutareikningur 30. júní 2018



Veðskuld slhf. 

Skýrsla og áritun stjárnar og framkvæmdastjóra 

Veðskuld slhf. er  islenskt samlagshlutafélag. 

Tilgangur er fjárfesta I veðskuldabréfum, jafnframt kaup og sala fjármalagerninga, lánastarfsemi og annar skyldur rekstur. 

Veðskuld slhf. er  fagfjárfestasjóður I rekstri J6piters rekstrarfélags hi. 

Tap yard af rekstri félagsins á timabilinu 1. januar til 30. juní að fjárhæð 62.979 þ6s.kr. Eigið f6 félagsins nam 345.429 þ6s.kr. þann 30. júni 2018. 

Enginn starfsmaður starfaði hjá félaginu en daglegur rekstrur er I höndum J6píters rekstrarsfélags hi. 

Yfirlýsing stjórnar og forstjóra 

Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og framkvæmdastjára er árshlutareikningur félagsins I samræmi via lög urn arsreikninga og það alit stjárnar og 

framkvæmdastjára að árshlutareikningurinn gefi glögga mynd af eignum, skuldum og fjðrhagsstöðu loess þann 30. júni 2018 og rekstrarafkomu bess og 

breytingum á handbæru fé á árinu og breytingu á eigin fé á arinu. 

Jafnframt er það álit stjórnar og framkvæmdastjóra að árshlutareikningurinn og skýrsla stjárnar og framkvæmdastjára geymi glöggt yfirlit yfir þr6un og 

ðrangur I rekstri félagsins og stöðu þess og lýsi helstu ahættubattum og óvissu sem félagið býr yid. 

Stjórn og framkvæmdastjóri hafa I dag rætt árshlutareikning félagsins fyrir timabilið 1. jamlar til 30. júní 201808 staðfesta hann með undirritun sinni. 

Reykjavik, 31. ag6st 2018. 

Stjörn 	 Framkvæmdastjári 

iota( 	-tcv- 
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 Veðskuld slhf.  

Rekstrarreikningur 30. júní 2018
Rekstrarreikningur

Skýringar 6m 2018 6m 2017

280.650.363 338.896.501 

(321.615.837) 0 

7.157.133 0 

Hreinar fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) (33.808.341) 338.896.501 

(12.455.561) (14.634.252)

(16.715.481) (1.132.045)

Rekstrargjöld alls (29.171.042) (15.766.297)

(Tap) hagnaður tímabilsins (62.979.383) 323.130.204 

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

 Vaxtatekjur ..............................................................................................................................................................

 Rekstrarkostnaður ..................................................................................................................................................

 Virðisbreytingar skuldabréfa ..................................................................................................................................

 Umsýsluþóknun ......................................................................................................................................................
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Efnahagsreikningur 30. júní 2018
Efnahagsreikningur

Eignir Skýringar 30.6.2018 31.12.2017 

7 7.544.376.278 7.991.699.848 

7 416.667.781 0 

Fjárfestingar samtals 7.961.044.059 7.991.699.848 

8 27.898.897 279.417.996 

129.212.379 129.252.379 

Aðrar eignir samtals 157.111.276 408.670.375 

Eignir samtals 8.118.155.335 8.400.370.223 

Eigið fé og skuldir

4.000.000 4.000.000 

1.000.000 1.000.000 

340.428.609 403.407.992 

Eigið fé samtals 13 345.428.609 408.407.992 

9,12 7.770.329.752 7.979.400.217 

Langtímaskuldir samtals 7.770.329.752 7.979.400.217 

2.396.974 2.654.631 

0 9.907.383 

Aðrar skuldir samtals 2.396.974 12.562.014 

7.772.726.726 7.991.962.231 

Eigið fé og skuldir samtals 8.118.155.335 8.400.370.223 

Skuldir samtals

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

 Skuldabréfaútgáfa ............................................................................................................................................

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

 Verðbréf með föstum tekjum ..........................................................................................................................

 Aðrar skammtímakröfur ...................................................................................................................................

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

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

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

 Hlutdeildarskírteini ..........................................................................................................................................

 Handbært fé .....................................................................................................................................................
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Yfirlit yfir sjóðstreymi 30. júní 2018
Yfirlit yfir sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar Skýringar 6m 2018 6m 2017 

(62.979.383) 323.130.204 

(31.590.394) (16.774.677)

(94.569.777) 306.355.527 

40.000 (50.022.509)

(10.165.040) (1.063.140)

(10.125.040) (51.085.649)

Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri (104.694.817) 255.269.878 

Fjárfestingahreyfingar

478.913.964 (32.089.599)

(416.667.781)

Fjárfestingahreyfingar 62.246.183 (32.089.599)

Fjármögnunarhreyfingar

(209.070.465) 0 

Fjármögnunarhreyfingar (209.070.465) 0 

279.417.996 676.606.324 

(251.519.099) 223.180.279 

Handbært fé í lok tímabilsins 27.898.897 899.786.603 

(Tap) hagnaður tímabilsins .....................................................................................................................................

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á handbært fé:

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:

 Áfallnar vaxtatekjur ...........................................................................................................................................

 Skammtímaskuldir, (lækkun) .............................................................................................................................

 Fjárfest í hlutdeildarskírteinum .............................................................................................................................

 Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) ................................................................................................................

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum

 Keypt/seld veðskuldabréf og afborganir ...............................................................................................................

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

 Breyting handbærs fjár ..........................................................................................................................................

 Breytingar á skuldabréfi ........................................................................................................................................
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 Veðskuld slhf.  

Skýringar
0

Almennar upplýsingar

1. Félagið

2. Skattamál

Reikningsskilaaðferðir

3. Grundvöllur reikningsskilanna

4. Mat og ákvarðanir

5. Umsýsluþóknun

6. Vaxtatekjur og vaxtagjöld

Vaxtatekjur og vaxtagjöld eru færð í rekstrarreikninginn eftir því sem þau falla til og er miðað við aðferð virkra vaxta.

7. Verðbréf

a. Bókfært virði

b. Gengismunur

8. Handbært fé

9. Skuldabréfaútgáfa

Veðskuld slhf., hér eftir nefnt félagið, er íslenskt samlagshlutafélag með starfsemi í Reykjavík. Aðsetur þess er Borgartún 29, Reykjavík. 

Árshlutareikningur Veðskuldar slhf., er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Hann byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum, að því undanskildu að

verðbréf eru almennt metin á markaðsverði og er gerður í íslenskum krónum. 

Handbært fé samanstendur af bankainnstæðum.

Í samræmi við lög um ársreikninga ber stjórnendum við gerð ársreiknings að meta, draga ályktanir og taka ákvarðanir sem hafa áhrif á eignir, skuldir,

tekjur og gjöld á reikningsskiladegi. Það sama gildir um upplýsingar í skýringum ársreiknings. Við mat og ályktanir er byggt á reynslu og ýmsum öðrum

þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með

öðrum hætti. 

Tilgangur er fjárfesta í veðskuldabréfum, jafnframt kaup og sala fjármálagerninga, lánastarfsemi og annar skyldur rekstur.

Félagið greiðir Júpíter rekstrarfélagi hf. umsýsluþóknun sem ætlað er að standa undir rekstrarkostnaði og umsýslu vegna þess. Umsýsluþóknun er

tilgreind sérstaklega í reglum sjóðsins.

Félagið er ekki sjálfstæður skattaðili en er skattlagt með eigendum sínum.  

Sjóðir eru undanþegnir fjármagnstekjuskatti hér á landi en ekki í þeim löndum þar sem fjármagnstekjuskattur er lagður á tekjur erlendra aðila og ekki

eru í gildi tvísköttunarsamningar milli Íslands og viðkomandi ríkis um að slíkar tekjur skuli skattleggjast hér á landi.

Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum eru metin samkvæmt því gengi er gilti á markaðnum í lokt tímabilsins.

Skuldabréf sem skráð eru á opinberum verðbréfamarkaði eru metin á gangvirði. Óskráð skuldabréf eru metin með hliðsjón af þeirri ávöxtunarkröfu

sem þau eru keypt á eða áætluðu gangvirði ef það er talið lægra. Við mat á þessum eignum er reiknuð niðurfærsla sem tekur mið af almennri áhættu

sem tengist starfseminni.

Gengismunur vegna breytinga á matsverði verðbréfa er færður í rekstrarreikning.

Langtímaskuldir eru metnar á nafnverði að frádregnum greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs reiknaðar upp miðað við gildandi gengi

eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna langtímalána eru færð til gjalda á því tímabili sem þau tilheyra. Lántökukostnaður

vegna nýrra lána er færður til lækkunar langtímaskulda í ársreikningi og er innleystur í rekstrarreikning miðað við virka vexti.
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Skýringar frh.
9

Fjárfestingar

10. Fjárfestingastefna og hlutfallsleg skipting fjárfestinga

30.6.2018 31.12.2017 Breyting Lágmark Hámark 

87,8% 82,6% 5,2% 0,0% 100,0% 

7,0% 17,4% -10,4% 0,0% 20,0% 

5,2% 0,0% 

100,0% 100,0% 

11. Sundurliðun fjárfestinga

Útg. af eða 

með ábyrgð Hlutdeildar- 

ríkis eða svf. skírteini Hlutabréf Annað Samtals 

416.667.781 416.667.781 

7.544.376.278 7.544.376.278 

Samtals 0 416.667.781 0 7.544.376.278 7.961.044.059 

5,2% 5,2% 

94,8% 94,8% 

Samtals 0,0% 5,2% 0,0% 94,8% 100,0% 

12. Skuldabréfaútgáfa

7.770.329.752 

13. Hlutafé

a. Hlutafé

30.6.2018 

4.000.000 

b. Yfirlit eiginfjárreikninga

Lögbundinn Óráðstafað 

Hlutafé varasjóður eigið fé Samtals 

4.000.000 1.000.000 403.407.992 408.407.992 

(62.979.383) (62.979.383)

Eigið fé 30. júní 2018 4.000.000 1.000.000 340.428.609 345.428.609 

Aðrir fjármálagerningar ......................................................................

Aðrir fjármálagerningar ......................................................................

Skuldir greinast þannig:

 Tap tímabilsins ..............................................................................................................

Hlutdeildarskírteini .............................................................................

 Útgefið hlutafé samkvæmt samþykktum ......................................................................................................................................................

Félagið gaf út veðskuldabréfið VEDS2 17 01 þann 25. júlí 2017 hjá Kauphöll Íslands. Bréfið er vaxtagreiðslubréf til 30 ára með fjórum vaxtaafborgunum

á ári. Skuldin er bundin vísitölu neysluverðs.

 Skuldabréf, verðtryggt ISK, 3,5% vextir .........................................................................................................................................................

Hlutdeildarskírteini .............................................................................

Samtals ..........................................................................................

Fjárfestingar Fjárfestingastefna 

Skuldabréf sem tryggð eru með veði í atvinnu- og

    íbúðahúsnæði innan stór Reykjarvíkursvæðisins ............................

    íbúðahúsnæði innan utan stór Reykjurvíkursvæðisins ...................

Skuldabréf sem tryggð eru með veði í atvinnu- og

Hlutdeildarskírteini .............................................................................

Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

 Eigið fé 1. janúar 2018 ..................................................................................................
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