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Ársfundur Lifeyrissjóös verzlunarman na 2016

Árfundur Lífeyrissjóôs verzlunarmanna 2016, haldinn þriðjudaginn 15. mars z0L6 íGullte¡g¡ á
Grand Hótel Reykjavík, fundurínn hófst eins og boðaô var kr 1g:00

Ásta Rut Jónasdóttír, formaður stjórnar sjóðsins, settí ársfundinn bauð fundarmenn velkomna.
Formaõur gerði tillögu um Ólaf Gústafsson hrl. sem fundarstjóra og var hún einróma samþykkt.
Fundarstjóri lagði til að Gerôur Björk Guôjónsdóttir, mannauõsstjóri hjá hfeyrissjóðnum, yrði
fundarritarí og var þaô samþykkt.

Fundarstjórí gerði grein fyrir boðun fundarins sem auglfstur var í Morgunblaðínu og
Fréttablaðinu 13. febrúar og 15. mars. upphisingar um fundinn komu jafnframt fram í
starfsemisauglrisingu sjóðsins í Morgunblaõinu og Fréttablaðinu 20. febrúar. Einnig var sett
tilkynning á vef sjóðsíns' Lfsti hann því fundinn lögmætan. Því næst var gengiö tíl dagskrár.

1. Skrfrsla stjórnar
Asta Rut Jónasdóttir formaður flutti skfrslu stjórnar. Skrirsla formanns er í fylgiriti með
fundargeröinni.

2, Greinargerô framkvæmdastjóra
Guðmundur Þ. Þórhallsson, framkvæmdastjóri fufeyrissjóôsins, gerðigrein fyrír
ársreíkningi sjóösins fyrír áriô 2015, tryggingarfræðilegri athugun, fjárfestingastefnu og
fjárhagsáætlun 20i.6, ásamt því sem hann gerôi grein fyrir skipan stjórnar sjóðsins og
ákvörôun um laun til stjórnar. Yfirferð framkvæmdastjóra er í kynningarglærum meô
fundargerôinni.

Umræða um ársreikning sjóðsins
stefanía Magnúsdóttir tók tíl máls og óskaöi starfsmönnum og stjórn til hamingju með
frábæran árangur' sagôi reynslu Ástu ekki metna þar sem hún naut ekki trausts stjórnar
VR til áframhaldandi stjórnarsetu í stjórn og spyr: Hvers vegna eru allir stjórnarmenn
kjörnir af VR settir út?

Víglundur Þorsteinsson tók undir árnaðaróskír Stefaníu. Sagði stjórn sjóðsins syna og
þurfa aô sfna áræöni, íhaldssemí og fyrirhyggju. sagôí nauðsyn á að standa vörö um
sjóðinn þar sem margir vilja komast í fjármuni hans. Lagöi áherslu á aô einstaklingar í
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atvinnulífinu og stjórnmálamenn vilja komast til valda ísjóðnum, við megum aldrei

hleypa stjórnmálamönnum í stjórn sjóðsins.

Anna G. Sverrisdóttir sat fyrir hönd atvinnurekanda ístjórn sjóôsins á síöasta tímabili,

sagðist vera ánægô meö aö hafa fengið að taka þátt í þvístarfi. Þetta hafi verið

lærdómsrík reynsla, allt í kringum lífeyrissjóðakerfið finnst henni vel unniô og mikil

fagmennska. Hún er öruggari með kerfið en hún bjóst viö. Sagði Ástu hafa stfrt
stjórninni vel, stjórn og starfsmenn vinnÍ sitt starf með sóma. Góður árangur, þakkar
stjórn og starfsfólki fyrir gott samstarf.

Jafet ólafsson sagôi aõ t0,2% raunávöxtun á fjármálamarkaöiværi mjög góður árangur,

óskaði stjórn og starfsmönnum til hamingju með það. Sagôi sjóðinn hafa rutt brautina aö

nfju eftír hrun, stjórnendur hafi haft haft þor til að fara inn ífélög að nriju, segir það

þurfi kjark til að vera fyrstur. Spyr aö lokum af hverju skipt hafi verið út stjórnarformanni
sem skilað hefur svo góðu búi.

Helgi Magnússon varaformaöur sjóðsíns kvaddi sér hljóðs og fór yfir farin veg og

framtíöarhorfur. Hann þakkaði gott samstarf sl. 9 ár, þar sem hann fer úr stjórn sjóôsins

núna. Talaðí um góöan árangur á hinum lokaôa íslenska fjármálamarkaôi þrátt fyrir
gjaldeyrishöft, sem vel að merkja hafiverið sett á tímabundið haustið 2008.

Raunávöxtun sl. 20 ár 4,9% að meötöldu því tjóni sem varð íhruni. Hækkun

lífeyrisaldurs næstu árin blasir við og er eitt mest krefjandi viðfangsefni lífeyrissjóôanna

að fást viö. Lífeyrissjóður verzlunarmanna er tiltölulega vel undir það búinn vegna hinnar
góöu afkomu undanfarin ár. Ef ekki væru gjaldeyrishöft væri líklega stærri hluti

eignasafnsins ávaxtaður erlendis. Gott væri aö 4O% þess væru á erlendum markaöi.

Stjórn sjóðsins þarf að halda áfram á þeirri braut að hafa trú á íslensku atvinnulífi, við

höfum haft trú á íslensku fyrirtækjunum og það hefur reynst sjóõnum vel. Meira þarf aõ

fjárfesta hér innanlands á næstu árum, ekki síst í innviðum samfélagsins eins og

samgöngum og á sviôiorkumála.

Sagan sfnir, sagði Helgi, aö fjárfesting í innlendum hlutabréfum hefur reynst afar vel,

raunávöxtun hefur veriö LO,7% á ári að meðaltali fá upphaf, í um 40 ár. Hann kvaôst

hafa míkla trú á íslensku atvinnulífí og að LV muni hagnast á aö halda áfram að hafa trú á

því.

Nfir stjórnarmenn munu heyra fmsar raddir um sjóôinn, sagöi Helgi, mikilvægt sé aö

láta ekki truflast af þeim, heldur horfa fram á veginn. Ávallt að hafa vakandi auga með
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stjórnmálamönnum. Muna að alls staðar þar sem eru peningar, þar sé líka óvild. Að
gæta hagsmuna sjóðsins sé aðal verkefni stjórnarinnar.

Helgi ítrekaði síðan þakkir fyrir gott samstarf við stjórn, framkvæmdastjóra og starfsfólk.

Stefán Einar Stefánsson óskaði stjórn, starfsmönnum og sjóôfélögum til hamingju með
árangurinn' Tekur undir það sem fyrr er sagt um þá reynslu sem við missum þegar þessi
stjórn fer frá' Sagði reynslu stjórnarmanna af stjórnarsetu fara ur 4 árum aö meðaltali í

6 mánuõi með nlirri stjórn. Hvatti nyja stjórn og minnti á aô eitt helsta hlutverk stjórnar
sé ævinlega að veita framkvæmdastjóra og starfsfólki aðhald.

Jóhann J. Ólafsson spurði hvar væri að fínna vettvang fyrir sjóöfélaga og ellilÍfeyrisþega
tilað ræõa málefnisjóôsins? Hann villaö komið sé á betra sambandivið sjóôfélaga og
gera þá þanníg virkari, jafnvel að halda þurfi ráðstefnu einu sinni á ári. Honum finnast
lífeyrissjóðirnir vera sjálfhverfir og tali mikiö um tölur og menn þakki hver öðrum. Spyr
um eignarhaldið á sjóðnum, hverfer með þaô og að lokum spyr hann af hverju
ellilifeyrisþegar eigi að bera kostnaö við örorkulífeyri sem nú sé orðinn 2\o/o allra
lÍfeyrisgreiðslna,.

Ásta Rut sagðí nokkrar góôar hugmyndir komnar fram og eitthvaö fyrir nrija stjórn að
horfa til. Ennfremur sagõi hún að samkvæmt samþykktum sjóðsins væri áhersla á að
verja ellilÍFeyrir umfram örorkulifeyrir og velti upp spurningunni hvort það ætti að vera
ríkisins eöa lífeyrissjóðanna að takast á við þá aukna byrði sem örorkulÍfeyrir er.

Víglundur tók aftur til máls og sagði aö á fyrstu áratugum i starfsemi sjóðsins hafi ekki
mikið verið talað viõ sjóðfélaga, það og það t.d. ekki verið ársfundir. Sagði þaö eðlilegt
aô hér hrósuöu menn hver öðrum því ekki skömmum við þá sem mæta. varðandi
eignarhaldið á sjóðunum vísaði hann í þá kjarasamninga sem kerfiö hvíli á sé
samtrygging sem veitir veitir ævilangan lífeyrir og örorkulífeyrír, þetta sé ekkí
einstaklings sjóôur og því sé ekkijafnskipt á milli sjóðfélaga, sumir lifa lengur, aðrir deyja
ungir eôa verða öryrkjar. Sagöi lifeyrissjóðina vera aô leysa TR af með tíð og tíma.
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3. Erindi tryggingafræðings sjóðsins

Vigfús Ásgeirsson tryggingastærðfræðingur gerði grein fyrir hvað felst í

tryggingafræðilegri athugun. Tryggingastæröfræðingur reiknar árlega hversu mikið fé

lífeyrissjóður þarf að eiga til að geta greitt lífeyri eins og hann er skuldbundinn til.

Útreikningurinn sfnir hvernig þessir fjármunir skiptast eftir árgöngum og

lífeyristegundum. Fram til þessa hafa þessir útreikningar byggt á reynslu fortíðar á

dánarlíkum.

í árslok 20L5 þarf sjóðurinn aõ eiga 488.576 mkr. til að geta greitt áunninn lífeyri þegar

miõað er viõ lífslíkur fortíðar. Eignirnar eru 75,9Yo hærri. Gera má rá6 tyrir því að í næsta

tryggingafræðilega uppgjöri verði reiknað með lífslíkum sem taka mið af spá um lengri

meðalævi. Þaö á eftir að gefa út endanlegar n'ijar töflur um dánarlíkur en það er ljóst

samkvæmt bráðabírgðaútreikningum að skuldbindingar munu aukast. Þess vegna er ekki

lagt til að lífeyrisgreíðslur verði hækkaôar núna. Góð staða auðveldar Lífeyrissjóði

verzlunarmanna að takast á við auknar skuldbindingar vegna n'irra lífslíka. Það er hægt

aô nota umframeignir sjóðsins til að auka eignir sem ætlaôar eru fyrir hvern árgang

hlutfallslega jafnt.

Ábending frá Víglundi til nrirrar stjórnar aö hækka lífeyrisaldur fljótt.

4. önnur mál
Þórður Sverrisson tók t¡l máls og talaði um góðan árangur sjóðsins og að honum ber að

fagna, sagði ekki einfalt að ná góöri ávöxtun í svona stórum sjóð og þakkar fráfarandi

stjórn og stjórnendum fyrir sín störf.

Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs og dagskráin þvítæmd. Fundi slitið kl 20.
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Á 0O. afmælisári kynnum viô sjóðfélögum sérlega sterka stöðu sjóôsins

Ræða á ársfundi Lífeyrissjóös verslunarmanna I 5. mars 20.l6.

Ásta Rut Jónasdóttir stjórnarformaður

Ágætu sjóðfélagar.

Eins og endranær hefur tíminn frá síðasta ársfundi Lífeyrissjóðs

verzlunarmanna verið viðburðaríkur í málefnum sjóðsins. Sjóðurinn fagnaði

60 ára afmæli sínu fyrsta febrúar síðastliôinn en á 60 ára starfstíma sjóðsins

hafa orðið miklar bre¡ingar á samfélaginu og eôilega skipst á skin og skúrir

í lífi þjóõarinnar. Þó er ljóst að í heild hefur þróunin verið afar jákvæô, hagur

fólks hefur batnað hvort sem mælt er á efnahagslegan mælikvarða,

félagslegan eða heilsufarslegan. Nú á 60 ára afmælisári Lífeyirssjóõs

verzlunarmanna kynnum við sjóðfélögum sérstaklega sterka stöðu sjóðsins

til að standa undir skuldbindingum sínum.

Tryggingafræðileg staða sjóôsins, sem er helsti mælikvarðinn á styrk hans og

getu til að standa undir skuldbindingum sínum, var um áramót jákvæð sem

nemur 8,7%samanborið við 5,1%árinu áður. Hrein raunávöxtun sjóðsins fyrir

árið 2015 var lO,2% og fimm ára meôalraunávöxtun 7,3%. Allir eignaflokkar

sjóðsins skiluðu jákvæðri raunávöxtun á síðasta ári.

Ávöxtun sjóðsins síðustu ár hefur veriö góð og til upprifjunar þá var

raunávöxtun árið 2014 8.7%, árið 2013 6,3% og árið 2012 var raunávöxtun

8,5%. Einnig hefur langtíma ârangur veriô góöur af starfsemi sjóðsins eins og

best sést af því að skoôa meðaltals raunávöxtun undanfarin 20 ár en hún er

4,9% sem hl'itur að teljast vera ákaflega góður árangur. Til samanburðar þá

var meôalraunávöxtun annarra samtryggingarsjóöa að jafnaôi um 4%

undanfarna tvo áratugi og er árangur sjóðsins því nokkuð yfir meôaltali

an narra samtryggi ngasjóôa.

Við höfum orðið vör við ánægju meöal sjóðfélaga meö þá góðu ávöxtun sem

sjóðurinn náði á síðasta âriog þá sterku stöðu sem sjóðurinn b'ir aö. Hrein
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eign til greiðslu lífeyris var um síðastliðin áramót 584 milljarôar kr6na,75

milljörðum hærri en árið áður. Sjóðurinn hefur pví hvorttveggja aukist að

stærð og styrk undanfarin ár.

í pvi ¡Osi að sjóðurinn hefur styrkst mjög og þar sem tryggingafræðileg

staða hans er jákvæð um 8,7% er eðlilegt að spyrja hvort ekki sé rétt að auka

við réttindi sjóðfélaga. Sjóðurinn er í stöôu til þess að auka réttindi en stjórn

sjóðsins taldi óábyrgt aö faraí slíkar bre¡ingar núna. Fyrir liggur að viö

lifum lengur og betur og að n'ijar spár um lífslíkur verða notaöar viö

tryggingafræðilegt uppgjör á næstunni. Sú sterka tryggingafræðileg staða

sem sjóðurinn b'ir við mun gera hann betur í stakk búinn að takast á við

hækkandi lífaldur. Tryggingafræðingur sjóðsins mun st¡kla á stóru varðandi

þessar breytingar hér á eftir.

Cóðir sjóðfélagar

Við vitum að í fjárfest¡ngum felst áhætta og við vitum að þaö er eðli markaôa

aö sveiflast, því er mikilvægt að lífeyrissjóðir nái góðum langtímaárangri.

Ástæða er því til að fagna jafnt góðum árangri síðastliðinna ára ásamt

langtíma árangri Lífeyirssjóðs verzlunarmanna.

Það hefur verið fiallaô um það áöur að raunávöxtun innlendrar

hlutabréfaeignar sjóôsins frá því að sjóöurinn fór fyrst að tjárfesta í

íslenskum hlutabréfum árið 1980 hefur verið afar góð. Á pessum þremur og

hálfa áratug hefur gengið á með skini og skúrum þar sem íslenskt

efnahagslíf hefur gengiö í gegnum uppsveiflur og áföll og allt þar á milli. En

niöurstöðurnar tala sínu máli og er reyndin sú að innlend

hlutabréfafjárfesting sjóðsins hefur skilað 1O,7% raunávöxtun aö meðaltali á

ári frá upphafi fjárfestinga í íslenskum hlutabréfum.

Mikilvægt er að minnast þessa aftur hér þar sem þessar niðurstööur syna að

þeir sem hafa mótaö stefnu sjóðsins og stirt honum í gegnum árin og

áratugina hafa s'int framsyni og fagmennsku. Eitt mikilvægasta hlutverk
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nirrar stjórnar verður að leita âfram arðsamra tækifæra til tjárfestinga í

íslensku atvinnulífi til hagsbóta fyrir sjóôfélagana.

Þegar rætt er um tjárfestingar verður ekki hjá því komist að minnast á e¡tt

mikilvægasta efnahagsmál samtímans sem varöar erlendar eignir sjóösins og

afnám gjaldeyrishafta. Gjaldeyrishöftin hafa dregiö úr möguleikum sjóðsins

til fjárfestinga erlendis. Þegar mest lét var rétt um þriðjungur eignasafns

Lífeyrissjóös verzlunarmanna erlend verðbréf en viö árslok 201 5 voru erlend

verðbréf um 26% af heildareignasafninu. Smá, en mikilvæg, skref voru tekin á

síôasta ári til að lífeyrissjóðir landsins gætu tjárfest erlendis, samtals fyrir 10

milljarða króna, og n'itti Lífeyrissjóður verzlunarmanna sinn hluta þeirrar

heimildar til fulls. Stjórnvöld hafa ákveðið að auka við þessa heimild á pessu

ân og er það vel, enda nauðsynlegt lífeyrissjóöunum aö auka

áhættudreifingu sína með þeim hætti að tjárfesta bæöi á innlendum og

erlendum mörkuðum. Á meðan gjaldeyrishöft vara er mikilvægt að stjórnvöld

veiti lífeyrissjóðum ríflega og varanlega heimild til fjárfestinga erlendis til að

draga úr óvissu og svo hægt sé að styra fjárfestingastefnu og eignasöfnum

með sem bestum hætti.

Eitt af mörgun viðfangsefnum stjórnar, stórnenda og starfsmanna sjóðsins á

undanförnum árum hefur verið að vinna úr ymsum flóknum málum er varða

óvissu um uppgjör á eignum sem myndaðist eftir hrun. Þessi uppgjörsmál

hafa tekið tíma en þeim er nú öllum lokið. Viðunanndi samningar hafa náôst í

þessum málum en það er einkum tvennt sem skiptir máli varöandi þessi uppgjör. í

fyrsta lagi er óvissu eytt í ársreikningi sjóðsins varöandi uppgjör þessara mála og er

áritun ársreiknings nú eins og í fyrra án ábendin gar frá endurskoðenda. í öðru lagi

hefur sjóðurinn getað tekjufært hagnaö þar sem uppgjör hafa verið betri en gert var

ráô fyrir. Mikilvægt er að þessum málum er nú lokiö með góðum ârangri fyrir

sjóðinn og sjóöfélaga en einhverjir höfôu áður talað með þeim hætti að sjóôurinn

ætti eftir að færa eignir enn frekar niður vegna hrunsins, þær úrtöluraddir höföu

ekki rétt fyrir sér.
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Cóður árangur sjóôsins skiptir máli því mikill tjöld¡ fólks á hagsmuna aö

gæta. Lífeyrisgreiôslur hafa aukist jafnt og þétt frâári til árs. Það gerist

hvorttveggja vegna hækkandi aldurs sjóöfélaganna og þá um leið fjölgunar

lífeyrisþega, en einnig vegna þess að hver árgangur hefur aö jafnaði áunniô

sé meiri rétt¡nd¡ en fyrri ârgangar. Á l¡ðnu ári greiddi sjóöurinn tæplega tíu

og hálfan milljarö í lífeyri til um tjórtán þúsund lífeyrisþega og var aukning

lífeyrisgreiôsla 9,4%, eða um 900 milljóna króna hækkun á milli ára. Og ef

svo mætti að orði komast þá var Lífeyrissjóður verzlunarmanna einn af stærr¡

launagreiðendum landsins á síðasta ári. Hafa ber í huga að mikill meirihluti

sjóðfélaga er enn að byggja upp réttindi sín til lífeyris og því eru inngreidd

iðgjöld enn hærri tjárhæð en útgreiddur lífeyrir.

Mikilvægt er aô lífeyriskerfið aðlagist breyttu samfélagi og verkefni næstu

missera verða umræður um það kerfjandi viðfangsefni sem bíður stjórnvalda,

aðila vinnumarkaðarins, lífeyirssjóöa sem og sjóðfélaganna:

Hvernig bregðast skuli við hækkandi aldri þjóðarinnar

Ljóst er að hærri aldur, sem í sjálfum sér er góð tíôindi, veldur því aö enn

meiri nauðsyn verður á því en nokkru sinni fyrr að lífeyrissjóðir nái góðum

árangri, þar sem þeir þurfa að standa undir lífeyrisgreiðslum ílengri tíma en

áður. Samfélagiö hér hefur þróast meö svipuðum hætti og í

nágrannalöndunum og er lífaldur nú mun hærri en hann var til aô mynda við

stofnun Lífeyrissjóðs verzlunarmanna. Samkvæmt mannfjöldaspá

Hagstofunnar er gert ráð fyrir því árið 2035 að hlutfall 65 ára og eldri verði

yfir 20% mannfjöldans og að árið 206ì verði þetta hlutfall komið t¡fir 25%.Ttl

samanburðar þá er þetta hlutfall í dag 13,5%.

Hingað til hefur það verið þannig að n'ijar töflur um lífslíkur hafa verið teknar

með í tryggingafræðilegt uppgjör á nokkra ára fresti en líklegt er að það

muni taka bre¡ingum og að í framtíðinni verði spár um lífslíkur notaðar viö

tryggingafræôilegt uppgjör. Ekki er búið að útfæra nákvæmlega hvernig

brugôist verður viö hækkandi aldri þjóõarinnar en hugmyndir eru uppi um aô

hækka eftirlaunaaldur uppí 70 âr t¡fir langan tíma. Það verður viðfangsefni
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stjórnvalda, aõila vinnumarkaðarins, lífeyrissjóða sem og sjóðfélaganna að

útfæra með hvaða hætti eftirlaunaaldur verður hækkaður og er ein hugmynd

sú að hækkun á eftirlaunaaldri verði einn til tveir mánuðir á hverju ári næstu

24 ârin.

Eins og ég kom að áðan þá er Lífeyrissjóður verzlunarmanna tiltölulega vel

undir það verkefni búinn að takast á viô bre¡tar lífslíkur þjóðarinnar og veita

sjóðfélögum fjárhagslegan stöðuleika við starfslok vegna sterkrar

trygg i ngafræði leg rar stöôu sjóðs i ns.

Árssk'irsla og ársreikningur fyrir árið 201 5 er nú mun ítarlegri en verið hefur

og er Lífeyrissjóður verzlunarmanna fyrsti lífeyrissjóöurinn sem birtir

ársrei kn i ng sam kvæ mt n'ij u m ársrei kni ngareg lum Fjármálaeft¡rl ¡tsins. í

árssk'irslunni er m.a. að finna stjórnarháttayfirlysing, upplysingar um

tjárfesti ngastefnu sjóðs i ns, uppl'isi ngar u m áhættustyring u sjóðsi ns og

hluthafastefnu svo fátt e¡tt sé nefnt. íársreikningnum eru svo mun ítarlegri

skyringar varðandi rekstur sjóðsins sjóðfélögum til upplysingar. Ástæða er til

aö nefna þetta hér þar sem þessar uppl'isingar eru einn partur af bættum

stjórnarháttum en á síðustu árum hefur í vaxandi mæli verið lögð áhersla á

góða stjórnarhætti.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna hefur átt samleið með þjóðinni í 6O ár og átt

sinn þátt í margþættr¡jákvæðri þróun sem orðið hefur á samfélaginu.

Sjóðurinn hóf strax á fyrsta starfsári sínu aô lána sjóðfélögum til íbúðakaupa.

Á peim tíma voru afar litlir möguleikar fyrir almenning aô fjármagna

íbúðakaup og kom sjóðurinn til móts við bryna þörf sjóðfélaganna. Stjórn

sjóðsins samþykkti á síðasta ári umtalsveröar breytingar á kjörum nyrra

sjóðfélagalána. Bre¡ingarnar miôuðu að því að auðvelda sjóðfélögum

langtímafjármögnun heimilisins og var m.a. veðhlutfall á lánum hækkaô í allt

aô 75%, vext¡r nyrra verðtryggôra lána með föstum vöxtum voru lækkaöir í

3,696,!ántökukostnaður var lækkaður ásamt því sem sjóöurinn biður nú upp

á óverðtryggð íbúôalán. Breytingarnar mæltust strax vel fyrir og af

viðbrögðum er ljóst að pær komu vel til móts við þörf sjóðfélaga fyrir

fjármögnun heimilisins.
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Að lokum:

Hjá sjóðnum hefur ávallt verið unnið af heilindum að verkefnum sjóôsins

með hagsmuni sjóðfélaga að leiðarljósi. Samstarf innan stjórnar og við

starfmenn sjóösins hefur verið gott, farsælt og árangursríkt. Það hefur verið

lærdómsríkt en jafnframt krefjandi að sitja í stjórn sjóðsins þar sem

viðfangsefnin eru afar ólík, þar sem tjárfestingar og fjárfestingaumhverfi eru

eitt en réttindi og réttindaávinnsla annað. Með sanni má segja að 60 ár séu

ekki hár aldur lífeyrissjóðs en mikilvægt er að stöðugleiki og hæfileg

íhaldssemi ríki um starfsemina þar sem starfsemi lífeyrissjóða er viðkvæm en

verkefnin mikilvæg. Ég vil þakka starfsmönnum og stjórn fyrir farsælt

samstarf á liðnum árum.

Að þessu sögðu fyrir hönd stjórnar óska ég Lífeyrissjóði verzlunarmanna og

sjóðfélögum öllum velfarnaðar á komandi árum.
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rÐGJöto í M.KR.

Sjóðfélagar

Launagreiöendur

Fra mlae vfi öfn u na r örorkubyrði

Samtals

Aukning

2014

6.879

13.358

303

20.540

7,L%

2013

6.384

12.505

295

19.184

%v ú¡nnsgôguR \ÆRa,u¡tARtìtAi¡tì¡A
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LIFEYRISGREIÐSLUR I M.KR.

Ell¡lífeyrir

örorkulifeyrir

MakalÍfeyrir

Ba rna lífeyrir

Séreigna rgreiðslu r

Samtals

2014

6.837

L.96L

666

10L

433

9.998

r0,7%

2013

6.L44

L.825

625

L00

334

9.028

Aukning

V LfFEtßssËgtJR vEnzt uuntuÆ¡t'll
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SKI PTI NG LI FEYRISG REIÐSLNA 2OL4

Sé reigna rgreiðslu r;
4%

Maka- og

ba rn a I ífeyri r;

8%

örorku lífeyrir;
20%

Ellilífeyrir; 68%

\v úEyn$.Éorrn ìÆRrurumrâNu



FJöLDt LírryRtsÞEGA

E ll¡lífeyrir

örorkulífeyrir

Makalifeyrir

Barnalífeyrir

Samtals

2014

8.454

2.7L9

L.393

498

13.064

2013

7.669

2.646

L.336

524

I2.t75

Y ffiEnsslóflJR vERztrJMRMAt¡M
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FJARFESTINGARTEKJUR I M.KR.

Sku lda bréf

lnnlend hlutabréf og hlutdeildarskírteini

Erlend verðbréf

Annað

Samtals

2014

13.618

9.259

20.708

2.049

45.634

2013

L7.677

14.585

8.686

L.383

42.33t

V úrswsgówn \ÆRzluMnMANi¡
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RAUNAVOXTUN

Skuldabréf

lnnlend hlutabréf og hlutdeildarskírteini

Erlend verðbréf

Annað

Samtals

20L4

4,7%

LO,L%

15,3%

5,L%

8,7yo

2013

4,5%

22,3%

3,6%

2,2%

6,3yo

úrenssÉruR \ÆRrurMRfriANt¡A



REKSTRARGJÖTD - AÐRAR TEKJUR í M.KR.

20L4

Fjárfestingargjöld

Skrifstofu- og stjórn u na rkostnað u r 394

Rekstrarkostnaflu r

Skrifstofu- og stjórn u na rkostnað u r 396

Aðrar tekjur 81.

2013

359

380

75

V ürgrnss¡óu¡R vtRztt NÁfi fitANt¡A



REKSTRARKOSTNAÐU R

20L3

Kostnaður í % af eignuffi, skilgreining FME o,o7%

Rekstrar- og tjárfestingargjöld í % af eignum o,L5%

Stöðugildi 32,7

2013

o,o7%

o,L6%

32 9,

LFBnssóilJR vtnrurilÁüm¡ûtm



ÞJÓN USTA VIÐ SJÓÐ FÉLAGA

> Fjöldi launagreiðenda 8.100

D Greiðandi sjóðfélagar 48.000

> Lífeyrisþegar að meðaltali 12.800

>> Fjöld¡ lána til sjóðfélaga 7.800

.V 
rl¡srnssróruR\ÆRzu,MnilrAnm
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HREIN EIGN TIL GREIÐSLU LIFEYRIS I M.KR.

20L4

Breyting á hreinni eign á árinu 55.243

Hrein eign frá lyna ári 453.825

Hrein eign í árslok 509.068 453.825

2013

5L.620

402.205

%v $EYñssJóDrJR \¡ERatnAmmNl¡A
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EFNAHAGSREIKNINGUR I M.KR.

Verõbréf meõ breytilegum tekjum

Verðbréf meõ föstum tekjum

Veðskuldabréf

Ba n ka in nstæð u r

Aðrar eignir

Sku ld ir

Samtals

20L4

245.594

2L2.898

42.r50

5.9L9

3.2L7

-7LO

509.068

2013

200.745

LgT.L27

43.408

29.943

3.070

-L4.468

453.825

,v úFEmS$ÖDUR l/ERztuMnmANr,lA



SKIPTING EIGNASAFNS 2OL4

Erlend verðbréf;
29%

ln n lend
hlutabréf; 19%

Bankainnstæður o

Ríkistryggö
skuldabréf; 29%

Sku lda bréf
sveita rfé laga

ofl.;8%

- Sjóðfélagalán;
7%

Sku lda b réf
aðrar eignir; 2% fyrirtækja;6%

.,'.

ürgnss¡ôrun vERarrNÂRnANM



srAÐA NrÐuRIÆRSLU SKULDABRÉrn í M.KR.

Sundurliðun á niðurfærslu 20L4

Veðsku lda bréf

Skuldabréf banka og sparisjóða

Skuldabréf fyrirtækja

Samtals

Fært út á árinu

Breyting á niðurfærslu

1.801

8.574

-L97

0

0

20L3

2.264

3.772

4.742

to.778

L.597

-185

1.801

V ür¡vnrgóor¡R \¡ERzurMRrrANM
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VERÐBREFAKAUP I M.KR.

lnnlend skuldabréf

lnnlend hlutabréf

Erlend verðbréf

Samtals

44.799

L7.948

6.582

69.329

\ú üFE'nssÉou*ì/E*au*nmâilrA



INNLEND SKULDABREFAKAUP I MA.KR.

Fagtjá rfestasjóð ir Sjóðféla gar; 2,O

311

Bankavíxla r; 4,5
Skuldabréf með

ábyrgð
ríkissjó ö; 9,6

Sveitarfélög; 6,8
Fasteignafélög
og fyrirtæki;

18,8

Skuldabréf eru 50% af eignasafni eða 255 m¡lljarðar

Ç, ilFEmssÉqrRì¡ERar,r{Atrrrâr{*A



INNLEND HLUTABREFAKAUP I MA.KR.

önnur félög; 3,2

Fasteignafélög
og fyrirtæki; 6,8

Tryggingafélög;
L,6

Fra mta kssjóðir;
2,4

Sjáva rútvegu r;
3,9

Hlutabréf eru L9,4% af eignasafni eða 98,9 m¡lljarðar
'%V 

ffismss¡óor¡nw*arfiA*rrr^r¡i¡r



ERLEND VERÐBRÉT

Sku lda b réfasjóð ir
n%

Önnur hlutabréf
8%

F ra mta kssjóð i r

24%

Alþjóðlegir
h luta b réfasjóð ir

s7%

Erlend verðbréf eru 28,8% af eignasafni eða L46,7 milljarðar

''e-e-.\C,
fsvnss¡óoun vtnaurÁmiâû¡r{A
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AVOXTUN SJOÐSINS

>Ávöxtun va r g,ïyo sem samsvarar 8,7Yo raunávöxtun

) Hrein ávöxtun va r 9,8yo sem er 8,79Á raunávöxtun

) Meðalraunávöxtun síðustu 5 ára er 5,9%

> Meðalraunávöxtun síðustu L0 ára er 3,L%

> Meðalraunávöxtun síðustu 20 ára er 4,7%

\M úEH$róDUR'ERruNAmrAilM
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SEREIGNARDEILD

> lðgjöld 593 milljónir e n 476 milljónir árið áður

>> Lífeyrir 433 milljónir en 334 milljónir 20L3

) Heildareignir 9,3 milljaröar en 8,4 milljarðar í árslok 2OL3

) Fjöldi með inneignir 42.000

>>Verðbréfaleið: Nafnávöxtun 9,8% og raunávöxtun 8,7yo

>> lnnlánsleið: Nafnávöxtun 2,5% og raunávöxtun L,6yo

\M ûErnssJfrJR \¡ERam{/rßtrrÁNìn



TRYGG I NGAFRÆÐI LEG STAÐA

Heildarstaða ma.kr.

% af heilda rsku ldb¡ndi ngu m

ÁFallin staða ma.kr.

% af áföllnum skuldb¡ndingum

Framtíðarstaða ma.kr.

20L4 2013

39r8 6,5

5,tyo o,gyo

47,4 L9,6

ro,3% 4,6%

-7 6 -L3,t,

-2,4yo -4,3yo% af fra mtíða rsku ld b¡ nd i ngu m

V úrEYHs$óÐuR \ÆRzr,urìrÆMAnt.¡l



ÞROUN TRYGGINGAFRÆÐILEGRAR STÖÐU 201.0 - 2OT4

6%
5,Lyo

4y

2%
0,9%

o% I
'O'AYo

-2%

-2,3yo

-4o/o -3,4Yo

2010 2013 201420tL 2012

\V rrEln6rËouRtJEnauÎtrmilNln
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FJARFESTINGARSTEFNA

) LV er fagtjárfestir

> Fjárfestingar taka mið af varúðarsjónarmiðuffi, áhættu og
la ngtímasku ld bi nd i ngu m sjóðsi ns

> Lífeyrisbyrði fer hægfara vaxandi

>> LV getur be¡tt langtímamarkmiðum við ákvörðun um
tjá rfestingastefn u

\M ffiErHssóDuR \¡ERztt Mf,nililin
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FJARF ESTI N GARSTE F NA 201.5

Eignaflokkur

lnnlán í bönkum og sparisjóðum

Ríkisvíxlar, ríkisskuldabréf og skuldabréf
með ábyrgð ríkissjóðs

Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga

Skuldabréf og víxlar banka og annarra
lánastofnana

Fasteignaveðtryggð sku lda b réf

lnnlend hlutabréf og hlutdeildarskírteini

Erlend verðbréf

Markmið
%

2

20

25

Lágmark
%

20

Hámark
%

10

45

L0

L0

20

25

15

0

20

0

0

5

10

30

5

2

8

40

08Skuldabréf fyrirtækja og önnur verðbréf

V úrsrnsgósun rÆRzluMRruANM
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FJARHAGSAÆTLUN 201.5

Fjárfestingar

Sjóðfélagar

Skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs

Sku lda bréf bæja r- og sveita rfélaga

Sku lda bréf lá nastofna na

Skuldabréf fyrirtækja og önnur verðbréf

lnnlend hlutabréf

Erlend verðbréf

Ráðstöfun

5-rc%

25-30y

0-Lo%

0-ß%

L5-25%

rs-2s%

o-s%

V d¡gvnssÉot¡R I,ERzt ut{Ann ANt'tA



TILNEFNTNGAR ísnónm zo13 - 2016

)Stjórn skipuð átta mönnum

) Fjórir tilnefndir af VR

) Fjórir af samtökum atvinnurekenda

%!G, úEYmssJóDUR vERauMf, mAô¡M



TILNEFNINGAR VR

Aðalmenn

Asta Rut Jónasdóttir

Birgir Már Guðmundsson

Fríður Birna Stefánsdóttir

Páll örn Líndal

Varamenn

Benedikt Vilhjálmsson

Heiða Jóna Hauksdóttir

ívar Alfreð Grétarsson

Auður Árnadóttir

Ç. úE Hss,oorr*v'Rar,r{/r*rrrA*n



TI LN EFN I NGAR SAMTAKA ATVI N N U REKEN DA

Aðalmenn

Anna G. Sverrisdótt¡r tilnefnd af SA af fengnu ál¡ti Ví

Benedikt Kristjánsson tilnefndur af Ki

Guðn,i Rósa Þorvarðardóttir tilnefnd af Félagi atvinnurekenda

Helgi Magnússon tilnefndur af Sl að fengnu ál¡ti SA

Varamenn

Ásta Bjarnadóttir tilnefnd af SA að fengnu ál¡t¡ Ví

Margrét Sif Hafsteinsdóttir tilnefnd af Ki

Birgir S. Bjarnason tilnefndur af Félagi atvinnurekenda

Bjarni Már Gylfason tilnefndur af Sl að fengnu áliti SA

V úsnrsÉu¡nvER*Mmr^il'¡A



LAUN STJÓnNAR

>> Laun stjórnarmanna eru L46.500 kr. á mánuði

>> Stjórnarformaður fær tvöföld stjórnarlau n

>>Varaformaður fær ein og hálfföld stjórnarlaun

V uF¡nss¡Öqn vEnarrilAtrrllsrA
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