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Ágæti sjóðfélagi!

Með bréfi þessu viljum við kynna þér starfsemi Lífeyrissjóðs verzlunarmanna á fyrstu sex mánuðum 
ársins. Fyrri árshelmingur einkenndist af óvissu og erfiðleikum á innlendum fjármálamarkaði. Eftir 
að ársuppgjöri sjóðsins lauk í febrúar s.l. hafa borist áframhaldandi fréttir af erfiðri stöðu innlendra 
fyrirtækja, banka og sparisjóða sem hefur leitt til aukinnar niðurfærslu á skuldabréfaeign sjóðsins. Á 
móti hafa erlendir hlutabréfamarkaðir tekið við sér og hækkaði heimsvísitala hlutabréfa um rúm 6% á 
fyrri árshelmingi. Þessi þróun leiddi til áætlaðrar 1,1% ávöxtunar á eignum lífeyrissjóðsins á fyrri hluta 
ársins. Eignir sjóðsins námu 255,6 milljörðum í lok júní sl. 

Meginþættir úr starfsemi á fyrri árshelmingi 2009

Greiðandi sjóðfélögum fækkaði um 5,6% á fyrstu 6 mánuðum ársins miðað við sama tímabil á fyrra 
ári og greiddu liðlega 31.600 sjóðfélagar að meðaltali iðgjald til sjóðsins.

Iðgjaldagreiðslur námu 7,5 milljörðum á fyrstu 6 mánuðum ársins sem er lækkun um 6,6% miðað við 
sama tímabil á fyrra ári.

Lífeyrisgreiðslur námu 2,9 milljörðum til 9.024 lífeyrisþega á fyrri árshelmingi og hefur lífeyrisþegum 
fjölgað um 8,5% og heildarfjárhæð lífeyris hækkað um 26,6% miðað við sama tímabil á fyrra ári. 
Útgreiddur lífeyrir skiptist með eftirfarandi hætti: Ellilífeyrir 63%, örorkulífeyrir 27%, makalífeyrir 8% 
og barnalífeyrir 2%.

Séreignardeildin: Iðgjöld námu 163 milljónum á fyrstu 6 mánuðum ársins og útgreiðslur voru 535 
milljónir.

Lánveitingar til sjóðfélaga námu 1,3 milljörðum samanborið við 2,6 milljarða á sama tímabili 2008.

Fjárfestingar námu 24,1 milljarði á fyrri árshelmingi. Þar af námu fjárfestingar í skuldabréfum 19,1 
milljarði og í erlendum verðbréfum 4,9 milljörðum. Sala erlendra verðbréfa nam 5,7 milljörðum. 

Áætluð nafnávöxtun á fyrri árshelmingi var 1,1%. Erlend verðbréf, bankainnstæður, innlend 
ríkisskuldabréf og sjóðfélagalán skiluðu jákvæðri ávöxtun á fyrri hluta ársins. Staða innlendra 
fyrirtækja, banka og sparisjóða hefur hins vegar enn versnað og hefur það leitt til aukinnar niðurfærslu 
skuldabréfaeignar frá því sem fram kom í ársskýrslu sjóðsins sem leitt hefur til neikvæðrar ávöxtunar 
þessara eigna. Vegna hækkana á erlendum hlutabréfamörkuðum hefur ávöxtun eigna hækkað frá 
miðju ári. Framangreind ávöxtun byggir á óendurskoðuðu hálfsársuppgjöri. 

Verðbréfasafn sjóðsins í lok júní s.l. skiptist í innlend skuldabréf 54,0%, innlend hlutabréf 1,0%, erlend 
verðbréf 34,2% og bankainnstæður 10,8%.
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6% iðgjald í séreignarsjóð frádráttarbært frá skatti 

Launþegar og sjálfstætt starfandi aðilar hafa kost á að greiða allt að 6% iðgjald í séreignarsjóð áður en 
skattur er reiknaður á laun. Um er að ræða tímabundna heimild frá stjórnvöldum sem gildir frá 1. mars 
2009 til 1. október 2010. Séreignarsparnaður er afar hagstæður fyrir launþega því að auki fá þeir 2% 
mótframlag frá launagreiðanda. 

Nýr formaður stjórnar og nýir stjórnarmenn

Nýr stjórnarformaður Lífeyrissjóðs verzlunarmanna er Ragnar Önundarson viðskiptafræðingur. 
Stjórnina skipa fjórir fulltrúar frá VR og fjórir fulltrúar frá þeim samtökum atvinnurekenda sem að 
sjóðnum standa.

Nýlega tóku sæti þrír nýir fulltrúar VR í stjórn sjóðsins, þau Ragnar Önundarson, Ásta Rut Jónasdóttir 
og Stefanía Magnúsdóttir, auk þess sem Benedikt Vilhjálmsson er fulltrúi VR í stjórninni. Fyrir voru þau 
Helgi Magnússon varaformaður, tilnefndur af Samtökum iðnaðarins, Benedikt Kristjánsson tilnefndur af 
Kaupmannasamtökum Íslands og Bogi Þ. Siguroddsson tilnefndur af Félag íslenskra stórkaupmanna. 

Ráðning framkvæmdastjóra 

Í kjölfar þess að staða framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins var auglýst laus til umsóknar s.l. vor ákvað 
stjórnin að ráða Guðmund Þ. Þórhallsson í stöðu framkvæmdastjóra sjóðsins. 

Guðmundur hefur starfað hjá sjóðnum sem forstöðumaður eignastýringar undanfarin tólf ár. Hann er 
46 ára og er með próf í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands.

Sjóðfélagavefur

Sjóðfélagar hafa beinan aðgang að upplýsingum um lífeyrisréttindi sín á sjóðfélagavef á heimasíðu 
sjóðsins www.live.is

Efst á sjóðfélagayfirlitinu er notandanafn og lykilorð sem þú getur notað til að tengjast sjóðfélagavefnum 
og kynnt þér réttindi þín.

Ársfundur 2009

Ársfundurinn var haldinn 25. maí s.l. á Grand Hótel. Á fundinum kynnti Capacent ráðgjöf niðurstöður 
sínar varðandi úttekt á starfsemi og árangri sjóðsins. Þá flutti formaður sjóðsins skýrslu stjórnar um 
starfsemi á liðnu ári og framkvæmdastjóri gerði grein fyrir ársreikningi fyrir árið 2008, tryggingafræðilegri 
athugun og fjárfestingastefnu fyrir árið 2009 ásamt tillögum stjórnar til breytinga á samþykktum 
sjóðsins.

Nálgast má fundargerð ársfundar og ársskýrslu á heimasíðu sjóðsins www.live.is

Með kveðju,
Guðmundur Þ. Þórhallsson, 
framkvæmdastjóri


