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ÁGÆTI SJÓÐFÉLAGI
Eftirfarandi eru helstu upplýsingar um starfsemi Lífeyrissjóðs verzlunarmanna á árinu 2011.
Eignir sjóðsins til greiðslu lífeyris námu 345 milljörðum króna í árslok samanborið við 310
milljarða í upphafi ársins. Ávöxtun samtryggingardeildar sjóðsins var 8,2% sem samsvarar
2,8% raunávöxtun að teknu tilliti til verðbólgu. Nafnávöxtun innlánsleiðar í séreignardeild
var 7,4% sem samsvarar 2,1% raunávöxtun og verðbréfaleiðar 8,2% á tímabilinu eða 2,8%
raunávöxtun.

MEGINÞÆTTIR ÚR STARFSEMI SJÓÐSINS 2011
Afkoman á árinu 2011 var 8,3% sem samsvarar
2,9% raunávöxtun. Ávöxtun, þegar rekstrar
kostnaður hefur verið dreginn frá hreinum
fjármunatekjum, var 8,2% sem samsvarar 2,8%
raunávöxtun.
Eignasafn sjóðsins í lok árs 2011 skiptist þannig
að um 27% af eignum eru í dreifðu safni erlendra
verðbréfa, 30% í innlendum ríkistryggðum
skuldabréfum, 11% í safni sjóðfélagalána, önnur
skuldabréf eru samtals 13% af eignum og 11% í
bankainnstæðum. Innlend hlutabréfaeign jókst
nokkuð á árinu og nemur nú um 8% af eignum
sjóðsins.
Fjárfestingar á árinu námu liðlega 43,7
milljörðum. Þar af námu fjárfestingar í
skuldabréfum um 26 milljörðum, í erlendum
verðbréfum 3,9 milljörðum og í innlendum
hlutabréfum 13,8 milljörðum. Sala verðbréfa
nam um 6 milljörðum.
Lánveitingar til sjóðfélaga námu 1.252 millj
ónum króna. Það er aukning um 217 milljónir,
eða um 21%, frá fyrra ári.
Greiðandi sjóðfélagar voru 47.915. Þar af voru
32.940 virkir sjóðfélagar en það eru þeir sem að
jafnaði greiða iðgjöld með reglubundnum
hætti í hverjum mánuði.

Iðgjaldagreiðslur til sameignardeildar námu
16,5 milljörðum sem er hækkun um 7,2% frá
fyrra ári. Samtals greiddu 7.541 fyrirtæki iðgjöld
vegna starfsmanna sinna.
Lífeyrisgreiðslur á árinu 2011 námu 6,7
milljörðum króna. Það er hækkun um 5% frá
fyrra ári. Lífeyrisþegar voru 10.558 og hefur
þeim fjölgað um 5,3% frá 2010. Útgreiddur
lífeyrir skiptist þannig: Ævilangur lífeyrir 66%,
örorkulífeyrir 24%, makalífeyrir 8% og
barnalífeyrir 2%.
Séreign: Iðgjöld námu 531 milljón á árinu 2011
og útgreiðslur 667 milljónum. Meðtalið í
útgreiðslum eru greiðslur vegna tímabund
innar heimildar til úttektar á séreignarsparnaði
að fjárhæð 507 milljónir til 801 einstaklings.
Fjárfestingargjöld og rekstrarkostnaður:
Samkvæmt reglum um gerð ársreikninga
lífeyrissjóða sem Fjármálaeftirlitið setur er
kostnaði við rekstur sjóðsins skipt upp í
fjárfestingargjöld annars vegar og rekstrar
kostnað hins vegar. Fjárfestingargjöld námu
294 milljónum á liðnu ári. Rekstrarkostnaður að
frádregnum öðrum tekjum nam 245 milljónum.
Fjárfestingargjöld og rekstrarkostnaður námu
því samanlagt 539 milljónum sem samsvarar
0,17% af eignum.

ÁRSFUNDUR 2012
Ársfundurinn var haldinn 27. mars síðastliðinn
á Grand Hótel.
Nálgast má ársskýrslu sjóðsins á heimasíðu
sjóðsins www.live.is

FRÆÐSLUFUNDIR LV
Haldnir verða almennir fræðslufundir um lífeyris
mál á vormánuðum. Þar verða kynnt gagnleg atriði
og fróðleikur varðandi upphaf lífeyristöku. Starfs
menn sjóðsins og Tryggingastofnunar ríkisins flytja
erindi og svara fyrirspurnum. Þrír slíkir fræðslu
fundir voru haldnir á árinu 2011 á Hilton Nordica
hótelinu í Reykjavík. Þeir voru vel sóttir og góður
rómur gerður að. Sjóðfélagar eru hvattir til að nýta
sér þessa aðgengilegu upplýsingagjöf og skal tekið
fram að makar eru að sjálfsögðu líka velkomnir á
fundina.
Fræðslufundirnir verða auglýstir með góðum
fyrirvara.

SJÓÐFÉLAGAVEFURINN
Sjóðfélagar hafa beinan aðgang að upplýsingum
um lífeyrisréttindi sín, séreignarsparnað, greidd
iðgjöld og stöðu lána á sjóðfélagavef á heimasíðu
sjóðsins www.live.is
Sé lykilorðið gleymt er hægt að fá sent nýtt
lykilorð í heimabanka.

WWW.LIVE.IS
Við vinnum markvisst að því að auka upplýsingaflæði og fræðslu til sjóðfélaga. Stór liður í því er
að gera sjóðfélögum kleift að nálgast upplýsingar, fréttir og fróðleik á auðveldan hátt á heimasíðu
sjóðsins og með því að skrá sig í áskrift á póstlista sjóðsins á www.live.is
Áskrifendur póstlistans fá upplýsingar um helstu nýmæli í starfsemi sjóðsins, auk þess að fræðast
um réttindi sjóðfélaga LV.
Að lokum hvetjum við þig til að nýta vef sjóðsins til að fylgjast með starfseminni og um leið að
gæta þinna eigin hagsmuna. Við hvetjum þig einnig til að hafa samband við okkur ef þig vantar
nánari upplýsingar.
Með kveðju,
Guðmundur Þ. Þórhallsson
framkvæmdastjóri

