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1. Ávarp formanns og 
skýrsla stjórnar
Stefán Sveinbjörnsson



2. Yfirferð framkvæmdastjóra 
yfir starfsemi sjóðsins
Guðmundur Þ. Þórhallsson



• Allir eignaflokkar skiluðu jákvæðri ávöxtun á árinu
• Ávöxtun ársins var góð

• Nafnávöxtun 14,7%
• Raunávöxtun 10,8%

• Vöxtur lífeyrisgreiðslna á árinu er 13,1%
• Fjölgun sjóðfélaga á lífeyri er 7,3%
• Lækkun á iðgjaldagreiðslum um 2,5% á milli ára
• Óveruleg aukning á vanskilum iðgjalda síðustu mánuði
• Verulega hefur dregið úr eftirspurn eftir sjóðfélagalánum, uppgreiðslur umfram

lánveitingar
• Traust tryggingafræðileg staða, nú 10,9%
• Með hækkandi lífaldri þarf að greiða lífeyri í fleiri ár

Árið 2020
Samantekt



Þróun hreinnar eignar til greiðslu lífeyris árið 2020
Í milljörðum króna



Iðgjöld
Í milljónum króna

2020 2019

Sjóðfélagar 9.753 9.987

Launagreiðendur 25.804 26.492

Framlag v/jöfnunar örorkubyrði 376 368

Samtals 35.933 36.847

Breyting milli ára -2,5%



Lífeyrisgreiðslur
Í milljónum króna

2020 2019

Ellilífeyrir 13.433 12.091

Örorkulífeyrir 3.435 2.974

Maka- og barnalífeyrir 1.044 974

Séreignargreiðslur 1.002 684

Samtals 18.914 16.723

Breyting milli ára 13,1%



Skipting lífeyrisgreiðslna 2020

Ellilífeyrir
71%

Örorkulífeyrir
18%

Maka- og barnalífeyrir
6%

Séreignargreiðslur
5%



Fjöldi lífeyrisþega

2020 2019

Ellilífeyrir 13.721 12.786

Örorkulífeyrir 4.442 4.068

Makalífeyrir 1.661 1.621

Barnalífeyrir 584 536

Samtals 20.408 19.011

Breyting milli ára 7,3%



Fjárfestingartekjur
Í milljónum króna

2020 2019

Innlendir eignarhlutir í félögum og sjóðum 30.672 28.156

Erlendir eignarhlutir í félögum og sjóðum 73.490 81.568

Innlend skuldabréf 25.728 26.457

Bankainnstæður og aðrar fjárfestingartekjur 533 354

Bein fjárfestingargjöld -429 -377

Samtals 129.994 136.158



Ávöxtun sameignardeildar

2020
Nafnávöxtun

2020
Raunávöxtun

2019
Nafnávöxtun

2019
Raunávöxtun

Innlend skuldabréf 7,9% 4,2% 7,6% 4,8%

Innlend hlutabréf og hlutdeildarskírteini 21,9% 17,8% 25,4% 22,2%

Erlend verðbréf 21,1% 17,0% 32,3% 28,9%

Samtals 14,7% 10,8% 18,7% 15,6%



Raunávöxtun sameignardeildar
Árleg meðalraunávöxtun

5,4%

4,5%

6,7%
6,2%

10,8%

30 ára 20 ára 10 ára 5 ára 2020



Rekstrarkostnaður
Í milljónum króna

2020 2019

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 1.227 1.114

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður í % af meðalstöðu eigna 0,13% 0,14%

Umsýslugjöld til innlendra og erlendra eignastýrenda 0,30% 0,30%

Starfsmenn í árslok 50 48

Stöðugildi á árinu 49,7 46,8



Samfélagsspor LV



Efnahagsreikningur
Í milljónum króna

2020 2019

Eignarhlutar í erlendum félögum og sjóðum 431.897 338.653

Eignarhlutar í innlendum félögum og sjóðum 171.948 139.379

Skuldabréf 293.086 253.652

Veðskuldabréf 98.409 123.439

Bankainnstæður 15.033 9.031

Aðrar eignir 3.797 4.374

Skuldir -941 -858

Samtals 1.013.229 867.670



Eignasamsetning sameignardeildar í árslok 2020
Hlutföll árslok 2019 í sviga

Ríkistryggð skuldabréf 16,7% 
(18,4%)

Veðskuldabréf 17,5% 
(21,2%)

Önnur skuldabréf og laust fé
6,1% (5,1%)

Erlend verðbréf
43,0%  (39,5%)

Innlend hlutabréf 16,7% 
(15,8%)



Sjóðstreymisyfirlit
Í milljónum króna

2020 2019

Inngreiðslur 36.707 37.300

Útgreiðslur 20.352 18.100

Nýtt ráðstöfunarfé til fjárfestinga 16.355 19.200

Breyting á handbæru fé 5.515 4.006



• Ráðstafað var 166 milljörðum til verðbréfakaupa og lánveitinga, 

seld voru verðbréf fyrir 60 milljarða

• Keypt voru ríkisskuldabréf fyrir 17 milljarða

• Fjárfest var í sértryggðum skuldabréfum fyrir 21 milljarð

• Kaup á innlendum hlutabréfum umfram sölu voru 8 milljarðar

• Keyptur var gjaldeyrir vegna erlendra verðbréfakaupa fyrir 16 milljarða

Verðbréfaviðskipti og lánveitingar
Sameignardeild



Séreignardeildir
Í milljónum króna

2020 2019

Inngreiðslur 2.100 2.030

Útgreiðslur 1.002 684

Heildareignir 21.688 18.060

Fjöldi með inneignir 49.887 47.350



Ávöxtun séreignardeilda

2020 2019

Verðbréfaleið 14,7% 10,8%

Ævileið I 15,4% 11,5%

Ævileið II 11,6% 7,8%

Ævileið III 5,4% 1,8%



Tryggingafræðileg staða
Í milljörðum króna

2020 2019

Heildarstaða umfram skuldbindingar 140,6 107,2

% af heildarskuldbindingum 10,9% 8,6%

Áfallin staða 135,6 101,4

% af áföllnum skuldbindingum 17,6% 14,4%

Framtíðarstaða 5,0 5,8

% af framtíðarskuldbindingum 1,0% 1,1%



Sterk tryggingafræðileg staða
Sjóðurinn er vel í stakk búinn til að mæta áskorunum sem fylgja hækkandi aldri sjóðfélaga

4,2%

6,4%

5,4%

8,6%

10,9%

2016 2017 2018 2019 2020

• Tryggingafræðileg staða er metin ár hvert í 

tryggingafræðilegri athugun sem framkvæmd er af 

tryggingastærðfræðingi sjóðsins

• Tryggingafræðileg staða er mælikvarði á hve vel 

sjóðurinn er í stakk búinn til að standa undir 

skuldbindingum sínum

• Traust staða sjóðsins rennir styrkum stoðum undir 

lífeyrisréttindi sjóðfélaga og er til þess fallin að 

standa undir skuldbindingum til framtíðar

• Hafa ber í huga að sjóðfélagi ber áhættu vegna 

ávöxtunar eigna sjóðsins sem og lýðfræðilega 

áhættu



• Hagsmunir sjóðfélaga að leiðarljósi

• Fjárfestingar taka mið af arðsemi og áhættudreifingu

• Aukið vægi samfélags- og sjálfbærnisjónarmiða við fjárfestingar og 

eignastýringu

• Tryggingafræðileg staða og lífeyrisbyrði

• LV getur beitt langtímamarkmiðum við ákvörðun fjárfestingarstefnu

Fjárfestingarstefna sameignardeildar



• Ekki er um stórvægilegar breytingar frá stefnu árs 2020 

að ræða

• Minnkandi vægi ríkisskuldabréfa skýrist að stærstu 

leyti af afborgunum næsta árs

• Gert er ráð fyrir auknu vægi hlutabréfa og að erlendar 

eignir fari úr 42,8% í 45%

• Mikilvægt að hafa í huga að stefna til ársloka 2021 er 

mörgum forsendum háð

• Breytingar á mörkuðum hafa áhrif á innbyrðis vægi 

eignaflokka 

• Fjárfestingatækifæri sem við sjáum ekki nú geta 

birst á árinu

• Verðbréfaleið fylgir sömu fjárfestingarstefnu og 

sameignardeild

Fjárfestingarstefna sameignardeildar fyrir árið 2021
Óverulegur breytingar frá fyrra ári

Eignaflokkur
Vægi 

30.9.2020

Stefna 

2021
Lágmark Hámark

1. Ríkisskuldabréf 17,4% 15,4% 10% 30%

2. Veðskuldabréf og fasteignatengd 

verðbréf
18,7% 18,5% 10% 30%

3. Önnur skuldabréf 5,0% 5,0% 0% 10%

4. Innlend hlutabréf 14,2% 15,6% 7,5% 25%

5. Innlent laust fé 1,9% 0,5% 0% 10%

6. Erlend hlutabréf 38,2% 40,0% 20% 50%

7. Aðrar erlendar eignir 4,6% 5,0% 0% 20%

Samtals 100,0% 100,0%



Fjárhagsáætlun 2021

2020

Ríkisskuldabréf 0 til 5%

Veðskuldabréf og fasteignatengd verðbréf (annað en sjóðfélagalán) 0 til 10%

Sjóðfélagalán (hrein útlán) 20 til 30%

Önnur skuldabréf 5 til 15%

Innlend hlutabréf 10 til 20%

Innlent laust fé 0 til 5%

Erlend hlutabréf 15 til 25%

Aðrar erlendar eignir 10 til 20%



• Stjórn skipuð átta einstaklingum

• Fjórir tilnefndir af VR

• Þrír af Samtökum atvinnulífsins

• Einn af Félagi atvinnurekenda

Tilnefningar í stjórn



Aðalmenn

• Bjarni Þór Sigurðsson

• Guðrún Johnsen

• Helga Ingólfsdóttir

• Stefán Sveinbjörnsson

Varamaður

• Smári Freyr Jóhannsson

Tilnefningar VR



Aðalmenn

• Árni Stefánsson

• Guðrún Hafsteinsdóttir

• Jón Ólafur Halldórsson

Varamaður

• Bjarni Már Gylfason

Tilnefningar Samtaka atvinnulífsins



Aðalmenn

• Guðný Rósa Þorvarðardóttir

Varamaður

• Guðrún Ragna Garðarsdóttir

Tilnefningar Félags atvinnurekenda



• Aðildarsamtök sjóðsins starfrækja fulltrúaráð sem skipað er 50 fulltrúum

• VR skipar 25

• Samtök atvinnulífsins 23

• Félag atvinnurekenda 2

Skipan fulltrúaráðs
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3. Hluthafastefna
4. Samfélagsábyrgð
Tómas N. Möller

• Yfirlögfræðingur og 

ábyrgðamaður samfélagsábyrgðar



3. Hluthafastefna LV 



Hluthafastefna LV – Gildissvið og framkvæmd

Almennt um hluthafastefnu LV

• í gildi um langt árabil

• yfirfarin reglulega – síðast breytt 2017

• áhersla á skráð innlend félög, einnig 
horft til:

• óskráðra innlendra félaga

• eignahlutar í erlendum félögum

Í framkvæmd er litið til 

• þess að þetta er stefna en ekki ófrávíkjanlegar reglur

• þeirra fjárhagslegu hagsmuna sem eru í húfi

• hlutfalls eignahlutar af eignum LV

• stærðar viðkomandi félags

• möguleika LV á að hafa áhrif 



Vegvísar varðandi framkvæmd stefnunnar

Við framkvæmd stefnunnar
• horft til langtímahagsmuna fjárfesta

• virkt eignarhald 

• stigvaxandi íhlutun

• ábendingar og athugasemdir

• hluthafafundur og atkvæðisréttur 

• gegnsæi - upplýsingagjöf

Mikilvæg viðmið
• fylgni við lög og reglur

• eðlilegt tillit til haghafa

• góðir stjórnarhættir 

• UFS viðmið 

Umhverfisþættir – Félagslegir þættir – Stjórnarhættir

• sex grunnviðmið PRI

• innlend og erlend þróun



Yfirlit yfir efnisþætti

✓ Um hlutverk LV sem eiganda og áherslur sjóðsins í stjórnarháttum

✓ Vegvísar LV sem fjárfestis

✓ Atkvæðisréttur, beiting hans og jafnræði hluthafa

✓ Atriði varðandi val og samsetningu stjórna

✓ Viðmið fyrir stjórnarlaun og starfskjarastefnur

✓ Áhersluatriði varðandi hlutverk stjórna félaga

✓ Um samskipti LV við stjórnir, stjórnendur og aðra hluthafa

Inntak stefnunnar



Nokkrir þættir til rýni og 

þróunar

✓ Þróun frá hluthafastefnu yfir í eigendastefnu

✓Óskráð félög, erlend félög og skuldabréf

✓ Aukin áhersla á eigendahlutverk stofnanafjárfesta

✓ Aukin áhersla á UFS (e. ESG)



4. Sjálfbærniskýrsla 
LV 2020



Af hverju sjálfbærniskýrsla?

Lagalegar og siðferðilegar kröfur

Áskoranir - sjálfbærni og loftslagsvá

Mikilvægar upplýsingar um starfsemi LV

Áhættustýring og stefnumótun

Áherslur LV sem langtímafjárfestis

Fyrirmynd fyrir félög sem LV fjárfestir í

Nýsköpun og hagræðingartækifæri



Áfangar LV í sjálfbærni og ábyrgum fjárfestingum 



Sjálfbærniskýrsla LV 2020 

Áhersluratriði 2020 - 2021

✓ Greina „ófjárhagslega“ þætti starfseminnar út frá 

rekstri, lífeyri og eignasöfnum

✓ Virðisskapandi viðskiptalíkan tengt 

heimsmarkmiðunum um sjálfbæra þróun og UFS

✓ Ítarleg greining á áherslum meðal stjórnar, stjórnenda 

og starfsfólks

- Viðhorfskönnun, vinnustofur og fræðsla

✓ Lífeyrir og eignasöfn rýnd m.t.t. sjálfbærni

✓ Umboð og áhættustýring LV rýnd m.t.t. sjálfbærni

✓ Unnið með viðmið og staðla (UFS Nasdaq & GRI)

✓ Greining á umhverfis- og samfélagslegum þáttum 

eignasafns – Samningur við MSCI Recearch



Mikilvæg skapalón fyrir sjálfbærni í rekstri LV 







Um framlag rekstrar LV til áhrifa á UFS þætti og 
heimsmarkmiðanna um sjálfbæra þróun
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Aðrir ytri haghafar: Ýmsir aðilar sem geta orðið fyrir 

áhrifum af starfsemi LV eða haft áhrif á hana þó þeir 

tengist starfseminni ekki beint:

Mögulegir framtíðarsjóðfélagar

Tryggingastærðfræðingur

Innri- og ytri endurskoðendur

Stéttarfélög

Vinnuveitendur

Fjármálafyrirtæki og aðrir þjónustuaðilar á fjár

málamarkaði

Útgefendur fjármálagerninga (t.d. ríki, sveitar

félög og fyrirtæki)

Stjórnvöld og eftirlitsstofnanir (t.d. Seðlabanki

Íslands – Fjármálaeftirlitið)

Landssamtök lífeyrissjóða

Ríkið, innheimta skatta og ríkisrekstur

Sveitarfélög

Tryggingastofnun

Fjölmiðlar

Aðrir sem gæta umhverfishagsmuna og félags

legra hagsmuna

Samskipti við haghafa eru mikilvæg þegar kemur að sjálfbærni 



Jákvæð áhrif LV á markmið SÞ um sjálfbæra þróun
Fylgni milli áherslna stjórnar, stjórnenda og starfsmanna

8 Góð atvinna og hagvöxtur

9 Nýsköpun og uppbygging

10 Aukinn Jöfnuður

12 Ábyrg neysla og framleiðsla

13 Aðgerðir í loftslagsmálum



Ólíkt vægi eininga í starfsemi LV á sjálfbæra þróun
Mat stjórnar, stjórnenda og starfsmanna



Áherslumarkmið, aðgerðir & viðmið varðandi sjálfbæra þróun 



Sjálfbærni skiptir LV máli

Lífeyrissjóðurinn vinnur fyrir núverandi 

& komandi kynslóðir



LV vinnur áfram að innleiðingu aðferðarfræði varðandi ábyrgar 
fjárfestingar

✓ Nær til fjárfestinga og reksturs eignasafna

✓ Nýlegur samningur við MSCI ESG Research

Spurningar varðandi UFS þætti eru liður í rýni margra 
eignaflokka

✓ Unnið að frekari innleiðingu

Unnið að mælingu á fótspori eignasafna LV 

✓ Næsta skref að er að stýra eignasöfnum nær þeim 
sjálfbærnimarkmiðum sem sjóðurinn setur sér

Uppfærð stefna LV um ábyrgar fjárfestingar kynnt á árinu

✓ M.a. ítarlegri upplýsingar um viðmið sem sjóðurinn starfar 
eftir, áhersla á sjálfbærar fjárfestingar og eignasöfn

Ábyrgar fjárfestingar – Innleiðing aðferðafræði

52



Næstu skref 

Næstu skref, m.a.: 

✓ Fylgja eftir áherslumarkmiðum LV 

m.t.t. heimsmarkmiðanna

✓ Frekari haghafagreining

✓ Innleiðing uppfærðrar stefnu um 

ábyrgar fjárfestingar

Halda áfram að:

✓ Þróa sjálfbærnistefnu og aðferðafræði LV 

varðandi UFS viðmið

✓ Markviss og aukin upplýsingagjöf

✓ Fræðsla og þjálfun 



5. Starfskjarastefna

6. Val á fulltrúum í nefnd um  

laun stjórnarmanna

7. Laun stjórnar

8. Val á endurskoðanda



5. Starfskjarastefna

Starfskjarastefnan hefur verið rýnd og uppfærð af stjórn

Helstu breytingar:

3. mgr. 1. gr.: Vísan til jafnlaunavottunar, gagnsæis og málefnalegra sjónarmiða við ákvörðun launa

1. mgr. 2. gr.: Mælt fyrir um að nefnd um laun stjórnarmanna geri tillögu að stjórnarlaunum, áður stjórnarákvörðun. 
Nefndin gerir einnig tillögu að launum í undirnefndir stjórnar

2. mgr. 2. gr.: Heimild til að greiða ferðakostnað stjórnarmanna sem búa utan höfuðborgarsvæðisins

3. mgr. 2. gr.: Ítarlegri ákvæði um laun framkvæmdastjóra 

4. og 5. mgr. 2. gr.: Árleg endurskoðun launa framkvæmdastjóra og takmörkun varðandi lífeyris- og starfslokagreiðslur

6. mgr. 2. gr.: Almenn viðmið varðandi starfskjör forstöðumanna

7. mgr. 2. gr.: Almenn viðmið varðandi  starfskjör annarra starfsmanna

1. mgr. 3. gr.: Ábyrgðatrygging fyrir stjórnarmenn, framkvæmdastjóra og lykilstarfsmenn LV og ákvæði um skaðleysi

2. mgr. 3. gr.: Greiðsla iðgjalds ábyrgðatryggingar og málskostnaðar 

1. mgr. 5. gr.: Áskilnaður um að bera starfskjarastefnuna undir ársfund til samþykktar
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Kosning: Starfskjarastefna

Samþykkir fulltrúi í fulltrúaráði starfskjarastefnu LV?



6. Val á fulltrúum í nefnd um laun stjórnarmanna

Eftirfarandi voru valin til tveggja ára á síðasta ársfundi sjóðsins  í nefnd um laun stjórnarmanna 

Aðalmenn

• Margrét Sanders, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins

• Ólafur Stephensen, tilnefndur af Félagi atvinnurekenda

• Stefán Sveinbjörnsson, formaður stjórnar LV

• Svanhildur Þórsteinsdóttir, tilnefnd af VR

Varamenn

• Harpa Sævarsdóttir, tilnefnd að VR

• Margrét Kristín Sigurðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins



Nefndin leggur til breytingar á launum stjórnarmanna LV, varamanna og nefndarmanna í 

endurskoðunarnefnd. 

Formaður, varaformaður og meðstjórnendur

Lagt er til að laun stjórnarmanna hækki um 

5,06% og verði eftirfarandi:

• Laun aðalmanns verða kr. 193.678 á mánuði, 

hækka úr kr. 184.350

• Laun stjórnarformanns verða tvöföld laun 

aðalmanns

• Laun varaformanns verða ein og hálf laun 

aðalmanns

Varamenn

• Varamenn frá greidd hálf mánaðarlaun 

aðalmanns fyrir hvern fund sem þeir sitja. Þá fá 

varamenn greiddar kr. 29.051 á mánuði. 

• Í tengslum við greiðslur til varamanna er m.a. 

litið til þess að gera mætti ráð fyrir því að 

stjórnarmenn þurfi að fylgjast með störfum 

sjóðsins og eftir atvikum gögnum sem varða 

störf stjórnar. 

• Því til viðbótar fá varamenn sem fara í hæfismat 

á vegum sjóðsins, með þeim hætti að þeir fara í 

viðtöl hjá matsnefnd Fjármálaeftirlitsins, greidd 

einföld laun aðalmanns.
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Formaður, varaformaður og meðstjórnendur

Hjá lífeyrissjóðnum er ein undirnefnd stjórnar, endurskoðunarnefnd. Lagt er til að laun fyrir 

setu í nefndinni hækki um sömu hlutfallstölu og stjórnarlaun.

Laun til nefndarmanna í endurskoðunarnefnd eru greidd eftir á einu sinni á ári og verða:

• Kr. 1.460.188 fyrir formann, svarar til kr. 121.682 á mánuði

• kr. 730.094 fyrir aðra nefndarmenn, svarar til kr. 60.841 á mánuði
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Lífeyrissjóður

verzlunarmanna

live.is

Kosning: Tillögur að stjórnarlaunum

Samþykkir fulltrúi í fulltrúaráði tillögur að stjórnarlaunum?



8. Val á endurskoðanda 

Stjórn leggur til að núverandi endurskoðandi, Kristinn Freyr Kristinsson, löggiltur endurskoðandi hjá 

PricewaterhouseCoopers ehf., verði áfram endurskoðandi LV



Lífeyrissjóður

verzlunarmanna

live.is

Kosning: Val á endurskoðanda

Samþykkir fulltrúi í fulltrúaráði val á endurskoðanda?



Lífeyrissjóður

verzlunarmanna

live.is

9. Önnur mál 



Lífeyrissjóður

verzlunarmanna

live.is

Ársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
23. mars 2021


