
ÁGÆTI SJÓÐFÉLAGI

Eignir sjóðsins til greiðslu lífeyris námu 509 milljörðum króna í árslok samanborið við 454 milljarða í upphafi 
ársins. Ávöxtun sjóðsins og verðbréfaleiðar í séreignardeild var 9,8% sem samsvarar 8,7% raunávöxtun að teknu 
tilliti til verðbólgu. Nafnávöxtun innlánsleiðar í séreignardeild var 2,6% sem samsvarar 1,6% raunávöxtun á tíma
bilinu.
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Ávöxtun eigna á árinu var 9,8% sem samsvarar 8,7% 
raunávöxtun. 

Eignasafn sjóðsins er í vel dreifðu safni erlendra og 
innlendra verðbréfa.

Kaup verðbréfa umfram sölu námu 69,3 milljörðum 
og þar af námu innlend skuldabréf 44,8 milljörðum 
og innlend hlutabréf og hlutdeildarskírteini 17,9 
milljörðum.

Lánveitingar til sjóðfélaga námu 1.250 milljónum 
króna.

Séreign: Inngreiðslur námu 593 milljónum króna á 
árinu 2014 og útgreiðslur voru 433 milljónir. Meðtalið 
í útgreiðslum eru greiðslur vegna tímabundinnar 
heimildar til úttektar séreignarsparnaðar að fjárhæð 
248 milljónir til 697 sjóðfélaga.

Tryggingafræðileg staða styrktist verulega á árinu. 
Hún segir til um getu sjóðsins til að standa við lífeyris 
skuldbindingar sínar.

Greiðandi sjóðfélagar voru 47.960. Þar af voru 33.133 
virkir sjóðfélagar en það eru þeir sem að jafnaði 
greiða iðgjöld með reglubundnum hætti í hverjum 
mánuði. 

Iðgjaldagreiðslur til sameignardeildar námu 19,6 
milljörðum sem er hækkun um 7,2% frá fyrra ári. 
Samtals greiddu 8.083 launagreiðendur iðgjöld vegna 
starfsmanna sinna.

Fjárfestingargjöld og rekstrarkostnaður: 
Fjárfestingargjöld námu 394 milljónum á liðnu ári. 
Rekstrarkostnaður að frádregnum öðrum tekjum nam 
315 milljónum. Samanlagður kostnaður nam því 709 
milljónum sem samsvarar 0,15% af eignum. Þetta lága 
kostnaðarhlutfall stenst vel samanburð við aðra ís 
lenska lífeyrissjóði.
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Lífeyrisgreiðslur námu 9,6 milljörðum króna, um 10,0% meira en 2013.  Lífeyrisþegar voru 13.064. Það er 7,3% 
fjölgun frá 2013. 

Breytingar á samþykktum 
Í byrjun árs 2015 tóku gildi breytingar á samþykktum sjóðsins. Þær miða m.a. að einföldun framreikningsreglu, 
sem ætlað er að auðvelda sjóðfélögum að gera sér grein fyrir örorku og makalífeyrisréttindum sínum. Sjá nánar 
á vef sjóðsins.

Með kveðju,
Guðmundur Þ. Þórhallsson,
framkvæmdastjóri
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Lífeyrisgáttin og Lífeyrisáætlun
Á sjóðfélagavefnum er Lífeyrisgáttin þar sem þú finnur upplýsing
ar um lífeyrisréttindi þín hjá íslenskum lífeyrissjóðum. Þar getur 
þú líka gert þína eigin lífeyrisáætlun. Þannig sérð þú samanlögð 
áunnin réttindi, áætluð framtíðarréttindi og séreign.


