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Árshlutareikningur AAM GLEQ3 30. júní 2017 5 Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Skýr. 2017 2016 
1.1.-30.6 1.1.-30.6 

13.030 2.042 
8.968)(               0 

1-2 4.062 2.042 

Rekstrargjöld
3 1.811 2.023 

2.232 0 
4.043 2.023 

Hagnaður tímabilsins færður á hlutdeildarskírteini ...................... 19 19 

Hrein eign í ársbyrjun ...................................................................... 290 253 

Hagnaður tímabilsins færður á hlutdeildarskírteini ...................... 19 19 

Hrein eign í lok tímabilsins ............................................................. 309 272 

Rekstrarreikningur 1. janúar til 30. júní 2017

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

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

Vaxtatekjur og gengismunur .............................................................
Vaxtagjöld og gengismunur ...............................................................



________________________________________________________________________________________________

Árshlutareikningur AAM GLEQ3 30. júní 2017 6 Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Skýr. 30.6.2017 31.12.2016 
Eignir

4 555.680 595.159 
5 166.374 153.783 

Fjárfestingar samtals 722.054 748.942 

6 28.724 32.872 
Veltufjármunir samtals 28.724 32.872 

Eignir samtals 750.778 781.814 

Skuldir
7 749.652 780.537 

817 987 

Skuldir samtals 750.469 781.524 

9 309 290 

Skuldir og hlutdeildarskírteini samtals 750.778 781.814 

309 290 
250,00 250,00 

1,24 1,16 

Efnahagsreikningur 30 júní 2017

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

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

Ýmsar skammtímaskuldir ............................................................

Hrein eign ....................................................................................
Fjöldi eininga ................................................................................
Gengi sjóðsbréfa í lok tímabilsins ................................................

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

Verðbréf með föstum tekjum ......................................................
Afleiðusamningar .........................................................................
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Markaðs- % af Markaðs- % af 
verð eignum verð eignum 

555.680 74,0% 595.159 76,1% 

Afleiðusamningar
166.374 22,2% 153.783 19,7% 

722.054 96,2% 748.942 95,8% 

28.724 3,8% 32.872 4,2% 
0 0,0% 0 0,0% 

750.778 100,0% 781.814 100,0% 

Fjárfestingar

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

Yfirlit um fjárfestingar 30. júní 2017

31.12.2016 

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

30.6.2017 

Eignir samtals ...............................................

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

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

2017 2016 
1.1.-30.6 1.1.-30.6 

439 727 
12.591 1.315 
13.030 2.042 

8.968)(           0 
8.968)(           0 

4.062 2.042 

3. Umsýsluþóknun

4. Verðbréf með föstum tekjum

5. Afleiður

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 lok
tímabilsins. 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 lok tímabilsins.

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

Skýringar

Árshlutareikningur 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.  Árshlutareikningurinn er gerður í íslenskum krónum. 

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

Gerð árshlutareiknings 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 tímabilsins.

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. 

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

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

Gengismunur ............................................................................................................
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6. Handbært fé

7. Langtímaskuldir

8. Skattamál

9. Hlutdeildarskírteini

30.6.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

309 290 253 -
1,24 1,16 1,01 -

30.6.2017 Árið 2016 Árið 2015 Árið 2014

6,45% 14,81% - -
5,35% 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% 555.680 77,0% 555.680 77,0% 

Aðrir fjármálagerningar ........ 0 0,0% 166.374 23,0% 166.374 23,0% 
0 0,0% 722.054 100,0% 722.054 100,0% 

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 ...............................................................

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.
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