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Reykjavík, 28. mars 2017.

Stjórn:

Framkvæmdastjóri:

Skýrsla og áritun stjórnar
og framkvæmdastjóra

AAM GLEQ3 er fagfjárfestasjóður sem starfar skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og
fagfjárfestasjóði. Sjóðurinn er lokaður sjóður og eingöngu ætlaður fagfjárfestum. Sjóðurinn var stofnaður í nóvember
2015. Sjóðurinn fjárfestir í sértryggðum skuldabréfum útgefnum af íslenskum fjármálafyrirtækjum og afleiðum á safn
hlutabréfavísitalna, sem er fjármagnað með útgáfu skuldabréfa og annarra fjármálagerninga.

Ársreikningur sjóðsins er hluti af B-hluta ársreiknings ALDA sjóða hf. sem inniheldur ársreikninga verðbréfasjóða,
fjárfestingarsjóða og fagfjárfestasjóða. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um
framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga og reglur Fjármálaeftirlitsins (FME) um reikningsskil
rekstrarfélaga verðbréfasjóða. 

Hagnaður ársins nam 37 þús. kr. sem færist til hlutdeildarskírteinishafa. Hrein eign hlutdeildarskírteinishafa í lok
ársins er 290 þús. kr.

Rekstur sjóðsins er í höndum ALDA sjóða hf. 

Stjórn og framkvæmdastjóri ALDA sjóða hf. hafa í dag rætt ársreikning sjóðsins fyrir árið 2016 og staðfesta hann með
undirritun sinni. 

Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og framkvæmdastjóra er ársreikningur sjóðsins í samræmi við lög um
ársreikninga og er það álit stjórnar og framkvæmdastjóra að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu sjóðsins á
árinu 2016, eignum, skuldum og fjárhagsstöðu sjóðsins 31. desember 2016 og breytingu á handbæru fé á árinu
2016.

Yfirlýsing stjórnar og framkvæmdastjóra
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Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Viðbrögð í endurskoðuninni

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Til eigenda hlutdeildarskírteina í AAM GLEQ3

Áritun óháðs endurskoðanda

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning AAM GLEQ3 („sjóðurinn“) fyrir árið 2016. Ársreikningurinn hefur að geyma
rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um fjárfestingar, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar
skýringar. 

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sjóðsins 31. desember 2016 og afkomu hans
og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst
frekar í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð sjóðnum í
samræmi við siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðisskyldur okkar í samræmi við
þær reglur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Lykilþættir endurskoðunar

Lykilþættir endurskoðunar eru þeir þættir, sem samkvæmt faglegu mati okkar, höfðu mest vægi við endurskoðun
ársreikningsins. Við gefum ekki sérstakt álit á einstökum lykilþáttum en tókum á þeim við endurskoðun á
ársreikningnum í heild og við ákvörðun um álit okkar á honum.  

Lykilþáttur

Mat og tilvist fjárfestinga eru lykilþáttur við endurskoðun
okkar þar sem um stærsta einstaka lið reikningsskilanna er að
ræða.  Sjá nánar skýringu 4 varðandi mat fjárfestinga.

Við endurskoðun okkar staðfestum við tilvist verðbréfa
með ytri staðfestingum, fórum yfir mat eigna og
framsetningu í ársreikningi og skýringum.

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi lög um
ársreikninga og fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem
er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstrarhæfi sjóðsins og upplýsa, eftir því
sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema
þau ætli annað hvort að leysa sjóðinn upp eða hætta starfsemi hans, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að
gera það.

Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem er
vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst
áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða í
ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir
verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins
taka á grundvelli hans. 
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Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins frh.:

• 

• 

• 

• 

• 

KPMG ehf.

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.:

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum
faglega gagnrýni.  Að auki:

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka,
skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki
verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur
falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé framhjá innra
eftirliti. 
Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits sjóðsins. 
Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu
viðeigandi. 

Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um rekstrarhæfi sé
viðeigandi og metum, á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem valdið gætu
verulegum vafa um rekstrarhæfi sjóðsins. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur, í áritun
okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða, ef slíkar skýringar eru
ófullnægjandi, að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er
fram að dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert sjóðinn
órekstrarhæfan. 
Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort
ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.

Matthías Þór Óskarsson, endurskoðandi, ber ábyrgð á endurskoðun ársreikningsins og þessari áritun. 

Reykjavík, 28. mars 2017.

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem
upp kunna að koma í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti. 

Við lýsum því einnig yfir við stjórn að við höfum uppfyllt skyldur siðareglna um óhæði og upplýsum um tengsl eða
önnur atriði sem gætu mögulega talist hafa áhrif á óhæði okkar og þegar við á, til hvaða varnaraðgerða við höfum
gripið. 

Af þeim atriðum sem við höfum upplýst stjórn um, leggjum við mat á hvaða þættir höfðu mesta þýðingu við
endurskoðun ársreikningsins og eru því lykilþættir endurskoðunarinnar. Við lýsum þessum þáttum í áritun okkar nema
lög og reglur útiloki að upplýst sé um þá eða, við einstakar mjög sjaldgæfar kringumstæður, þegar við metum að ekki
skuli upplýsa um lykilþátt þar sem neikvæðar afleiðingar þess eru taldar vega þyngra en almennir hagsmunir af
birtingu slíkra upplýsinga.  

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga
Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund
að í skýrslu stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög 
um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.
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Skýr. 2016 2015 
1.1.-31.12. 28.11-31.12. 

67.429 31.309 
63.405)(             30.482)(             

1-2 4.024 827 

Rekstrargjöld
3 3.987 395 

0 429 
3.987 824 

Hagnaður ársins færður á hlutdeildarskírteini .............................. 37 3 

Hrein eign í ársbyrjun ...................................................................... 253 250 

Hagnaður ársins færður á hlutdeildarskírteini .............................. 37 3 

Hrein eign í árslok ............................................................................ 290 253 

Rekstrarreikningur ársins 2016

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Umsýsluþóknun ................................................................................
Annar rekstrarkostnaður ....................................................................

Vaxtatekjur og gengismunur .............................................................
Vaxtagjöld og gengismunur ...............................................................
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Skýr. 2016 2015 
Eignir

4 595.159 657.928 
5 153.783 152.621 

Fjárfestingar samtals 748.942 810.549 

0 75 
6 32.872 35.464 

Veltufjármunir samtals 32.872 35.539 

Eignir samtals 781.814 846.088 

Skuldir
7 780.537 845.440 

987 395 

Skuldir samtals 781.524 845.835 

9 290 253 

Skuldir og hlutdeildarskírteini samtals 781.814 846.088 

290 253 
250,00 250,00 

1,16 1,01 

Hrein eign ....................................................................................
Fjöldi eininga ................................................................................
Gengi sjóðsbréfa í árslok ..............................................................

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

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

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

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

Langtímaskuldir ...........................................................................

Handbært fé .................................................................................

Ýmsar skammtímaskuldir ............................................................
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Markaðs- % af Markaðs- % af 
verð eignum verð eignum 

595.159 76,1% 657.928 77,8% 

Afleiðusamningar
153.783 19,7% 152.621 18,0% 

748.942 95,8% 810.549 95,8% 

32.872 4,2% 35.464 4,2% 
0 0,0% 75 0,0% 

781.814 100,0% 846.088 100,0% Eignir samtals ...............................................

Valréttarsamningar ...................................

Handbært fé ..................................................
Aðrar eignir ...................................................

Fjárfestingar

Skuldabréf ................................................

Yfirlit um fjárfestingar 31. desember 2016

31.12.2015 

Heildarverðmæti fjárfestinga .........................

31.12.2016 
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1. Reikningsskilaaðferðir
a. Grundvöllur reikningsskilanna

b. Erlendir gjaldmiðlar

c. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

2. Hreinar fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Hreinar fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) sundurliðast þannig:

2016 2015 

1.364 376 
66.065 30.933 
67.429 31.309 

63.405)(         30.482)(        
63.405)(         30.482)(        

4.024 827 

3. Umsýsluþóknun

4. Verðbréf með föstum tekjum

5. Afleiður

Fjármagnsgjöld samtals ............................................................................................

Hreinar fjármunatekjur samtals .................................................................................

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

Vaxtatekjur ................................................................................................................
Gengismunur ............................................................................................................
Fjármunatekjur samtals .............................................................................................

Skýringar

Ársreikningur AAM GLEQ3 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og
innihald ársreikninga og samstæðureikninga og reglur Fjármálaeftirlitsins um reikningsskil rekstrarfélaga
verðbréfasjóða. Hann byggir á kostnaðarverðsreglu að því undanskildu að verðbréf eru almennt metin á
markaðsverði.  Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. 

AAM GLEQ3 er lokaður sjóður og eingöngu ætlaður fyrir fagfjárfesta og er því lokaður fyrir viðskiptum
almennings.

Gerð ársreiknings krefst þess að stjórnendur taki ákvarðandir, leggi mat á 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. 

Mat og undirliggjandi forsendur stjórnenda eru í stöðugri endurskoðun og eru áhrifin af breytingum á mati og
forsendum færð á því tímabili sem breytingin á sér stað og á síðari tímabilum, ef breytingarnar hafa áhrif á þau. 

Vaxtatekjur og vaxtagjöld eru færð í rekstrarreikninginn eftir því sem þau falla til og er miðað við virka vexti.
Gengismunur vegna verðbréfa er færður til tekna eða gjalda miðað við síðasta skráða kaupgengi í lok ársins.

Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á gengi á uppgjörsdegi. Áfallinn
gengismunur á höfuðstól eigna og skulda er færður í rekstrarreikning. Rekstrartekjur og rekstargjöld í erlendum
gjaldmiðlum eru umreiknuð á gengi viðskiptadags. 

Sjóðurinn greiðir rekstrarfélaginu, ALDA sjóðir hf., umsýsluþóknun fyrir að annast daglegan rekstur sjóðsins svo
sem laun starfsmanna og markaðskostnað. Þóknunin reiknast  af heildareignum og nemur 0,5%.

Verðbréf með föstum tekjum sem skráð eru á skipulögðum verðbréfamarkaði eru metin á markaðsverði í árslok.
Óskráð skuldabréf eru metin með hliðsjón af þeirri ávöxtunarkröfu sem þau eru keypt á eða áætluðu
markaðsverði ef það er talið lægra. Við mat á þessum eignum er reiknuð niðurfærsla sem tekur mið af almennri
áhættu sem tengist starfseminni.

Afleiðusamningar eru valréttarsamningar og eru skráðir á áætluðu gangvirði í árslok.
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6. Handbært fé

7. Langtímaskuldir

8. Skattamál

9. Hlutdeildarskírteini

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

290 253 - -
1,16 1,01 - -

Árið 2016 Árið 2015 Árið 2014 Árið 2013

14,81% - - -
12,46% - - -

10. Sundurliðun og hlutfallsleg skipting fjárfestinga
Sundurliðun fjárfestinga sjóðsins greinist með eftirfarandi hætti:

kr. % kr. % kr.  

Verðbréf, önnur en peninga-
markaðsskjöl, skráð á skipulegum
verðbréfamarkaði ................ 0 0,0% 595.159 79,5% 595.159 79,5% 

Aðrir fjármálagerningar ........ 0 0,0% 153.783 20,5% 153.783 20,5% 
0 0,0% 748.942 100,0% 748.942 100,0% 

Skýringar, frh.:

Handbært fé samanstendur af bankareikningum hjá innlánsstofnunum.

Fagfjárfestasjóðir eru ekki sjálfstæðir skattaðilar og greiða ekki tekjuskatt. Hagnaður eða tap af rekstri þeirra er
skattlagður hjá eigendum hlutdeildarskírteinanna. Einstaklingar greiða fjármagnstekjuskatt af hagnaði sínum af
skírteinum þegar þeir innleysa hann. Hagnaður og tap af hlutdeildarskírteinum telst til skattskyldra tekna eða
gjalda hjá félögum óháð innlausn.

Raunávöxtun ...............................................................

SamtalsAnnaðHlutabréf

Langtímaskuld AAM GLEQ3 er skuldabréf. Bréfið er eingreiðslubréf þar sem hækkun er tengd ávöxtun erlendrar
vísitölukörfu. Gjalddagi bréfsins er í desember 2022. Fjárhæð skuldabréfsins er USD 6.636.000. Skuldin er sýnd
í efnahagsreikningi með áföllnum gengismun og gengismunur er færður í rekstrarreikning. Skuldabréfið er
óverðtryggt og ber ekki vexti.  Allar eignir AAM GLEQ3 eru til tryggingar greiðslu skuldabréfsins.

Bókfært verðmæti og gengi hlutdeildarskírteina greinist þannig:

Bókfært verð ...............................................................
Gengi ..........................................................................

Ávöxtun greinist þannig:

Nafnávöxtun ...............................................................
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