
ÁGÆTI SJÓÐFÉLAGI

Árið 2016 var um margt merkisár í sögu sjóðsins, sem fagnaði 60 ára afmælisári í byrjun febrúar. Þá fóru eignir 
sjóðsins yfir 600 milljarða króna, lífeyrisgreiðslur náðu því að verða yfir milljarður á mánuði, fjöldi lífeyrisþega fór 
yfir 15 þúsund og 50 þúsund sjóðfélagar greiddu iðgjöld til lífeyrissjóðsins. Ávöxtun sjóðsins var 0,9% sem sam 
svarar 1,2% raunávöxtun. Mikil styrking íslensku krónunnar á árinu hafði stærstu áhrifin á afkomu sjóðsins til 
lækkunar. Tryggingafræðileg staða er áfram sterk og er hún jákvæð um 4,2%.
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Ávöxtun eigna var 0,9% á árinu og hrein
raunávöxtun 1,2%. 

Eignasafn sjóðsins sjóðsins er í vel dreifðu safni 
innlendra og erlendra verðbréfa. Eignir námu 602 
milljörðum króna í árslok, samanborið við 584 
milljarða árið áður og nemur hækkun eigna því 19 
milljörðum.

Kaup á innlendum skuldabréfum umfram sölu námu 
31,4 milljörðum króna og sala innlendra hlutabréfa og 
hlutdeildarskírteina umfram kaup 6,5 milljörðum. 
Kaup erlendra verðbréfa umfram sölu námu 24,6 
milljörðum, en sjóðurinn fullnýtti heimildir Seðlabanka 
Íslands til erlendra fjárfestinga á árinu.

Lánveitingar til sjóðfélaga námu 31,6 milljörðum 
króna samanborið við 4,3 milljarða 2015. Ný 
sjóðfélagalán voru 1.697 en voru 333 árið áður. Rúmlega 
þriðjungur nýrra lána var óverðtryggð lán og um tveir 
þriðju voru verðtryggð.

Séreign: Inngreiðslur námu 902 milljónum króna á 
árinu 2016 og útgreiðslur voru 498 milljónir. Meðtalið 
í útgreiðslum er tímabundin ráðstöfun séreignarsparn 
aðar inn á lán að fjárhæð 330 milljónir.

Tryggingafræðileg staða er traust og sjóðurinn er 
áfram vel í stakk búinn til standa við lífeyrisskuld
bindingar sínar. Staðan segir til um getu sjóðsins til að 
standa við lífeyrisskuldbindingar sínar.

Greiðandi sjóðfélagar voru 50.275. Þar af voru 
35.077 virkir sjóðfélagar en það eru þeir sem að 
jafnaði greiða iðgjöld með reglubundnum hætti í 
hverjum mánuði. 

Iðgjaldagreiðslur til sameignardeildar námu 24,3 
milljörðum sem er hækkun um 15,8% frá fyrra ári. 
Samtals greiddu 8.496 launagreiðendur iðgjöld vegna 
starfsmanna sinna.

Rekstrarkostnaður: nam 824 milljónum á liðnu ári 
sem samsvarar 0,14% af meðalstöðu eigna. Þetta 
kostnaðarhlutfall stenst vel samanburð við aðra 
íslenska lífeyrissjóði.
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Skipting eignasafns í árslok 2016
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Lífeyrisgreiðslur samtryggingardeildar námu 11,6 milljörðum króna, um 10,6% meira en 2015. Lífeyrisþegar í 
árslok voru 15.156. Það er 7,5% fjölgun frá 2015.

Nýr vefur live.is
Vefur sjóðsins, www.live.is, hefur verið endurhannaður. Útlit hans er nýtt og er hann nú enn aðgengilegri fyrir 
sjóðfélaga. Uppsetningin er með þeim hætti að notandinn velur hvort hann leitar upplýsinga um söfnun réttinda 
hjá sjóðnum, útgreiðslu lífeyris, um lánamöguleika eða annað um sjóðinn. Upplýsingar sem verið hafa 
aðgengilegar á vef sjóðsins verða það áfram, en með nokkuð breyttu sniði. Viðbrögð og ábendingar sjóðfélaga 
við breytingunni eru vel þegin.

Með kveðju,
starfsfólk Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
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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.




