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Rekstur LÍfeyrissjóðs verzlunarmanna gekk vel â étrinu2017. Aukin áhersla er á erlendar fjárfestingar sjóðsins
á árinu, tekjur af fjárfestingum námu 47 milljörðum.
Tryggingafræðileg staða er áfram sterk og er hún jákvæð um 6,40/o.

eftir losun fjármagnshafta. Ávöxtun eigna var góð
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Tryggingafræðileg staða er traust og sjóðurinn er
áfram vel fstakk búinn til standa við ltfeyrisskuld-

Ávöxtun

eigna v ar 7,60/o á árinu
og hrein raunávöxtun 5,7olo.

Eignasafn sjóðsins er í vel dreifðu safni innlendra og
erlendra verðbréfa. Eignir námu 665 milljörðum króna
í árslok, samanborið við 602 milljarða árið áöur og
nemur hækkun eigna því 63 milljörðum.

bindingar sínar. Staðan segir til um getu sjóðsins til
þess að standa við lrfeyrisskuldbindingar sínar.
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Greiðandi sjóðfélagar voru51.934. Þar af voru
36.400 virkir sjóðfélagar en það eru þeir sem að
jafnaðigreiða iðgjöld meö reglubundnum hætti í
hverjum mánuði.

Kaup á innlendum skuldabréfum umfram sölu námu
36,9 milljörðum króna og sala innlendra hlutabréfa og
hlutdeildarskírteina umfram kaup 0,4 milljörðum.
Kaup erlendra verðbréfa umfram sölu námu 2O,2
milljöröum, en sjóðurinn leggur aukna áherslu á að
fjárfesta erlendis eftir losun fjármagnshafta.

lðgjaldagreiðslur til sameignardeildar námu 28,1
milljarði sem er hækkun um 15,8% frá fyrra ári.
Samtals greiddu 8.693 launagreiðendur iðgjöld
vegna starfsmanna sinna.

Rekstrarkostnaöur nam 906 milljónum á liönu ári
Lánveitingar til sjóðfélaga námu 33,5 milljörðum
króna samanborið við 31,6 milljarða 2O16. Nli

sem samsvarar

sjóðfélagalán voru1.677 en voru 1.697 árið áður.
Rúmlega þriðjungur nlirra lána var óverðtryggð lán
og um tveir þriöju voru verðtryggð.

íslenska ffeyrissjóði.

Séreign: lnngreiðslur námu 1.'l.l0 milljónum króna á
árinu 2Ol7 og útgreiðslur voru 568 milljónir. Meötal¡ð
í útgreiðslum er tímabundin ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á lán að fjárhæð 326 milljónir.

O,14o/o

af meðalstöðu eigna. Þetta

kostnaðarhlutfall stenst vel samanburð viö aðra
I

Lífeyrisgreiðslur samtryggingardeildar námu 12,8 milljörðum króna, um lO,87o meira en 2016.
LÍfeyrisþegar í árslok voru 16.393. Það er 8,2o/ofjölgunfrá2016.

Milljarðarkróna
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Samþykktabreytingar
Breytingar voru gerðar á samþykktum lÍfeyrissjóðsins á síðasta ári og tóku þær gildi 1, júlf 20Í. Með þeim var
stofnuð nf deild, C-deild, sem tekur við iðgjöldum vegna svonefndrar tilgreindrar séreignar. Þegar hækkun iðgjalda
skv. kjarasamningum er að fullu komin til framkvæmda, 1. júlí 2018, getur framlag í tilgreinda séreign numið allt aö
3,5 prósentustigum af 15,57o iðgjaldi. Breytingarnar eru til komnar vegna samkomulags A5í og SA frá janúar 2016.
ftarlega er gerð grein fyrir breytingunum á vef sjóðsins, sjá www.live.is/sofnun/tilgreind-sereign.

Lífeyrisgáttin og Lífeyrisáætlun
Á sjóðfélagavefnum er LÍfeyrisgáttin þar sem þú finnur upplfsingar um
lÍfeyrisréttindi þín hjá fslenskum lÍfeyrissjóöum. Þar getur þú líka gert
þína eigin lfeyrisáætlun. Þannig sérð þú samanlögö áunnin réttindi,
áætluð framtíðarréttindi og séreign.

Auðsóttar upplfsingar
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Vefur sjóðsins, www.live.is, inniheldur aðgengilegar uppl¡isingar um hvaðeina sem varðar lÍfeyri og lÍfeyrisréttindi sjóðfélaga. Þar er líka að finna uppl¡isingar um sjóðfélagalán og skilmála þeirra. LÍfeyrisreiknivél og
lánareiknivél eru aðgengilegar. Gagnlegt er að byrja á að skoða vefinn og leita þar að uppl¡fsingum þegar
spurningar vakna.

Meö kveöju,
starfsfólk LÍfeyrissjóðs verzlunarmanna
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Þetta færö þú fyrir iðgjöldin þín
Ævilangar lifeyristekjur og vernd við alvarleg áföll.
Sambland af lágmarksiðgjaldi og valfrjálsri séreign
styrkir lÍfeyri þinn og eykur sveigjanleika.

Séreign þín

- erfist við fráfall

Til útgreiðslu frá 6A ára aldri
Til útgreiðslu við örorku

Séreign
Auðveldar sveigjanleg starfslok
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tögboðið iðgjald er 12o/o

Þú greiðir 4ol0, vinnuveitandi 8olo

Hækkun mótframlags

Vinnuveitandi greiðir 3,5olo
þú getur ráðstafað hækkuninni í tilgreinda séreign

Séreign er allt að
Fram

6%

eftir starfslok

Þrl greiðir allt aó 4o/o, vinnuveitandí 2olo í viðbót

til L jrili 2018 er samningsbundið mótframlag vinnuveitanda skv. kjarasamningum 10% og hækkar í 11,5o6frá þeim tíma.

Sjóðfélagavefur¡nn
Með því að innskrá þig á sjóðfélagavefinn getur þú séð yfirlit um réttindi þín hjá sjóðnum, uppl¡isingar um séreign,
lán og þú getur skoðað Lífeyrisáaetlun þar sem hægt er að sjá réttindi í öðrum sjóðum og reikna væntanlegan lífeyri
miðað við ¡imsar valdar forsendur.

Fylgstu með lÍfeyrisréttindum þínum!

lðgjaldið myndar lífeyrisréttindin. Ef iðgjöldin þín skila sér ekki til sjóðsins vegna vanskila innheimtir sjóðurinn þau
þér að kostnaðarlausu. Þú þarft bara að láta okkurvita. Fylgstu með að iðgjaldið skili sér.

Fyrirvarar:
*Eðlilegt getur verið að greiðslur fyrir mánuðina janúar og
febrúar 20.l8 vant¡ á yfirlitið. Vanti frekarì greiðslur eða hafir
þú einhverjar athugasemdir, hafðu strax samband við viðkomandi fyrirtæki og/eða innheimtudeild sjóðsìns. Útreikningur réttinda byggir á fyrirliggjandi gögnum. Framangreind
rétt¡ndi eru ekki úrskurður um lífeyri.og eru því birt með
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fyrirvara. Áætlun um væntanlegan lífeyri byggir á meðaltal¡
inngreiddra iðgjalda síðastliðna 12 mánuði og samþykktum
sjóðsi ns.

Réttindi þín eru verðtryggð og breytast mánaðarlega í samræmi við breytingu á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar,
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