ÁRSSKÝRSLA 2008

EFNISYFIRLIT
Skýrsla stjórnar og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra ..........................
Áritun óháðs endurskoðanda ....................................................................
Yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris.................................
Efnahagsreikningur ....................................................................................
Sjóðstreymisyfirlit .......................................................................................
Skýringar ...................................................................................................
· Sérgreint yfirlit um rekstur og fjárhag séreignarsjóðs árið 2008 ................................
· Sérgreint yfirlit um rekstur og fjárhag samtryggingarsjóðs árið 2007 .........................

4
15
16
17
18
19
27
32

Fylgiskjal:
Fjárfestingastefna Almenna lífeyrissjóðsins 2009 ........................................ 38

www.almenni.is

Skýrsla stjórnar Almenna lífeyrissjóðsins
Helstu viðburðir 2008
x
Heildareignir Almenna lífeyrissjóðsins voru 83,7 milljarðar í árslok 2008 og minnkaði sjóðurinn um 9
milljarða eða um 9,7% á árinu.
x
Iðgjöld til sjóðsins voru samtals 8,9 milljarðar og hækkuðu um 12,2% frá fyrra ári. Iðgjöldin skiptust í
lágmarksiðgjöld 4,8 milljarða og viðbótariðgjöld 4,1 milljarð.
x
Sjóðfélagar í árslok voru 30.371 og fjölgaði um 6,5%.
x
Fall viðskiptabankanna hafði afgerandi áhrif á ávöxtun 2008. Hlutabréf og skuldabréf bankanna
töpuðust en auk þess voru skuldabréf fyrirtækja lækkuð með varúðarafskriftum.
x
Allar ávöxtunarleiðir skiluðu neikvæðri ávöxtun á bilinu -3,7% til -24,3%. Ævisafn IV lækkaði minnst
eða um 3,7%.
x
Verulegt tap var af gjaldeyrisvarnarsamningum eða 5,3 milljarðar. Samningarnir hafa verið að fullu
gjaldfærðir hjá sjóðnum. Margir samtryggingarsjóðir reikna með að geta gert samningana upp
miðað við skráða gengisvísitölu hjá Seðlabankanum 10. október og að geta gert samningana upp
með því að skuldajafna bankabréfum á móti tapinu. Ávöxtun Almenna myndi batna nokkuð ef hann
notaði sömu aðferð, mest hjá Ævisafni I sem myndi hækka um 7,7%.
x
Áfallnar skuldbindingar tryggingadeildar voru 22,1% umfram eignir og því færast 2.251 milljónir úr
eftirlaunadeild í tryggingadeildina. Það er svipuð tala og tryggingadeildin hagnaðist á árunum 2006
og 2007 og greidd var í eftirlaunadeildina.
x
Örorku-, maka- og barnalífeyrir úr tryggingadeild mun ekki lækka þar sem eftirlaunadeild ábyrgist
skuldbindingar tryggingadeildar.
x
Áfallnar skuldbindingar lífeyrisdeildar, sem greiðir ellilífeyri, voru 21,3% umfram eignir.
Tryggingafræðingur leggur til að réttindi verði skert um 10% á ársfundi.
x
Almenni lífeyrissjóðurinn og forverar hans hafa aukið lífeyrisréttindi umfram verðbólgu um
23%-68% á síðustu 10 árum.
x
Innlánssafn er ný ávöxtunarleið sem var kynnt í október. Safnið ávaxtar eignir sínar á verðtryggðum
innlánsreikningum.
x
Í nóvember voru sett inn ákvæði í fjárfestingarstefnu sem tryggja aukna áhættudreifingu.
x
Almenni lífeyrissjóðurinn mun hefja sjálfstæðan rekstur frá 1. maí 2009.
x
Ný lán til sjóðfélaga voru veitt til 486 sjóðfélaga en heildarfjárhæð afgreiddra lána var 3.645 milljónir
króna.
x
Innlit á vefsíðu sjóðsins, www.almenni.is, eru alltaf að aukast. Þar geta sjóðfélagar m.a. fylgst með
fréttum um starfsemi sjóðsins og pantað viðtal við ráðgjafa.
Almenni lífeyrissjóðurinn
Almenni lífeyrissjóðurinn er fullgildur lífeyrissjóður og hefur starfsleyfi samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Sjóðurinn hentar þeim sem geta valið í hvaða lífeyrissjóð þeir greiða lágmarksiðgjaldið og einnig þeim sem vilja greiða viðbótariðgjöld í lífeyrissjóð til að
auka ráðstöfunartekjur sínar á eftirlaunaárunum. Almenni lífeyrissjóðurinn er öllum opinn en er jafnframt
starfsgreinasjóður arkitekta, leiðsögumanna, lækna, hljómlistarmanna og tæknifræðinga. Lífeyrissjóðir
þessara stétta hafa sameinast Almenna lífeyrissjóðnum og greiða félagar þeirra lágmarksiðgjöld í hann.
Almenni lífeyrissjóðurinn leggur áherslu á trausta fjármálastjórn og fjölbreytta og sveigjanlega þjónustu.
Markmið Almenna lífeyrissjóðsins er að tryggja sjóðfélögum sínum sem hæstan lífeyri við starfslok,
veita sjóðfélögum tryggingavernd vegna tekjumissis í kjölfar örorku og stuðla að auknu fjárhagslegu
öryggi aðstandenda við andlát. Sjóðurinn tileinkar sér ábyrga starfshætti og stefnir að því að vera í
fararbroddi með þjónustu og nýjungar í lífeyrismálum.
Iðgjald
Lágmarksiðgjald í Almenna lífeyrissjóðinn er 12% af launum og skiptist þannig að 4% greiðast í séreignarsjóð og 8% í samtryggingarsjóð.
Viðbótariðgjald (iðgjald umfram 12% af launum) er greitt í séreignarsjóð. Séreignarsjóður er laus til
útborgunar frá 60 ára aldri en með greiðslu í samtryggingarsjóð safna sjóðfélagar fyrir ævilöngum
ellilífeyrisgreiðslum auk þess að ávinna sér rétt á örorku- og barnalífeyri við starfsorkumissi og maka- og
barnalífeyri við fráfall sjóðfélaga.

www.almenni.is

bls. 4

Skýrsla stjórnar, frh.:
Eignir og fjöldi sjóðfélaga
Í árslok 2008 námu heildareignir Almenna lífeyrissjóðsins 83,7 milljörðum króna og minnkaði sjóðurinn
um 9 milljarða eða um 9,7% á árinu. Sjóðfélagar í árslok voru 30.371 og fjölgaði þeim um 1.858 eða um
6,5%. Eignir séreignarsjóðs voru 47,6 milljarðar og samtryggingarsjóðs 36,0 milljarðar.
Greidd iðgjöld til sjóðsins voru samtals 8,9 milljarðar og hækkuðu iðgjöldin um 12,2% frá fyrra ári.
Iðgjöldin skiptust þannig að lágmarksiðgjöld voru 4,8 milljarðar og viðbótariðgjöld 4,1 milljarðar.
Lífeyrisgreiðslur til lífeyrisþega voru alls 1,9 milljarður og skiptust þannig að 1.134 milljónir voru greiddar
úr séreignarsjóði og 770 milljónir úr samtryggingarsjóði. Lífeyrisgreiðslur úr samtryggingarsjóði skiptust
þannig að greiddur ellilífeyrir var 572 milljónir, örorkulífeyrir 89 milljónir, makalífeyrir 99 milljónir og
barnalífeyrir 10 milljónir.
Stjórn
Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins 2008-2009 var skipuð eftirtöldum aðilum eftir ársfund 2008.
Aðalmenn:
Páll Á. Pálsson, formaður
Tilnefndur af Glitni á ársfundi 2007 til þriggja ára.
Rannveig Einarsdóttir, varaform.
Kosin af sjóðfélögum á ársfundi 2007 til þriggja ára.
Bjarni Ármannsson
Tilnefndur af Glitni á ársfundi 2008 til eins árs.
Björn A. Magnússon
Kosinn af sjóðfélögum á ársfundi 2007 til þriggja ára.
Eiríkur Þorbjörnsson
Kosinn af sjóðfélögum á ársfundi 2006 til þriggja ára.
Hafsteinn Sæmundsson
Tilnefndur af Læknafélagi Íslands 2006 til þriggja ára.
Jóhannes Þórðarson
Kosinn af sjóðfélögum á ársfundi 2008 til þriggja ára.
Sigurbjörn Sveinsson
Kosinn af sjóðfélögum á ársfundi 2008 til þriggja ára.
Þorkell Bjarnason
Kosinn af sjóðfélögum á ársfundi 2008 til þriggja ára.
Til vara:
Arna Harðardóttir
Björn Th. Árnason
Vilhelmína Haraldsdóttir
Þorkell Erlingsson

Tilnefnd af Glitni á ársfundi 2007 til þriggja ára.
Kosinn af sjóðfélögum á ársfundi 2008 til þriggja ára.
Tilnefnd af Læknafélagi Íslands 2006 til þriggja ára.
Kosinn af sjóðfélögum á ársfundi 2007 til þriggja ára.

Á stjórnarfundi 28. október 2008 sagði Bjarni Ármannsson sig úr stjórninni og tók þá Arna Harðardóttir
við sem aðalmaður.
Stjórnin fundar að jafnaði einu sinni í mánuði. Á síðasta ári fundaði stjórnin óvenju oft en alls voru haldnir
22 fundir, flestir í kringum fall viðskiptabankanna í október.
Fall viðskiptabankanna hafði afgerandi áhrif á afkomu 2008
Í byrjun október voru sett neyðarlög um fjármálamarkaði. Í kjölfarið sendi Fjármálaeftirlitið skilanefndir
inn í viðskiptabankana þrjá, Glitni, Kaupþing og Landsbankann til að undirbúa gjaldþrot þeirra og tryggja
áframhaldandi viðskiptabankastarfsemi á Íslandi. Bankahrunið hafði afgerandi áhrif á afkomu Almenna
lífeyrissjóðsins árið 2008. Fyrstu níu mánuði ársins voru óhagstæðir fyrir lífeyrissjóði og aðra fjárfesta en
í lok september voru þó allar ávöxtunarleiðir Almenna lífeyrissjóðsins með jákvæða nafnávöxtun. Fall
íslensku viðskiptabankanna í október breyttu erfiðu ári í versta ár lífeyrissjóðsins frá upphafi. Allar
ávöxtunarleiðir sjóðsins skiluðu neikvæðri ávöxtun á árinu 2008.
Við fall bankanna tapaði Almenni lífeyrissjóðurinn hlutabréfum og skuldabréfum útgefnum af bönkunum
og tengdum fyrirtækjum. Til viðbótar voru skuldabréf fyrirtækja lækkuð með varúðarafskriftum þar sem
fall bankanna hafði víðtæk áhrif á viðskiptalífið. Það mun taka tíma að meta endanleg áhrif hrunsins en í
samráði við endurskoðanda sjóðsins var metið að tjónið hefði verið á bilinu 10%-23%. Gengi
ávöxtunarleiða sjóðsins var lækkað miðað við hámarkstjón til að tryggja jafnræði meðal sjóðfélaga.
Vonast er til að varúðarafskriftir geti gengið að einhverju leyti til baka.
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Almenni átti hlutfallslega lítið af innlendum hlutabréfum við bankahrunið en sjóðurinn hafði selt mikið af
þeim á síðustu tveimur árum. Sjóðurinn átti hins vegar nokkuð mikið af skuldabréfum útgefnum af
bönkunum þremur sem voru talin nokkuð örugg þar sem þau höfðu sömu réttarstöðu og almenn bankainnlán. Með neyðarlögunum í október var því breytt og innlán gerð að forgangskröfum. Sú aðgerð var
sjóðnum mjög óhagstæð vegna þess að með þeim voru bankabréf sett aftar í kröfuröðina og þannig
felld í verði.
Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins hefur gripið til eftirfarandi aðgerða eftir bankahrunið.
x
Um leið og viðskipti stöðvuðust í Kauphöll Íslands með hlutabréf og skuldabréf bankanna voru
ávöxtunarleiðir sjóðsins lokaðar til að tryggja jafnræði meðal sjóðfélaga. Við lokun er ekki hægt
greiða úr séreignarsjóði, flytja inneignir milli ávöxtunarleiða eða til annarra vörsluaðila.
Ávöxtunarleiðirnar voru opnaðar aftur í lok október.
x
Efnt var til sjóðfélagafundar þann 28. október. Tilgangur fundarins var að upplýsa sjóðfélaga um
áhrif bankahrunsins og eignir sjóðsins. Fundurinn var fjölsóttur en rúmlega 300 sjóðfélagar komu á
fundinn.
x
Tilkynnt var að fjárfestingarstefna sjóðsins yrði endurskoðuð. Í nóvember var bætt við stefnuna
ákvæðum til að tryggja meiri áhættudreifingu. Stjórnin ætlar að gefa sér lengri tíma í að yfirfara
stefnuna og vægi eignaflokka.
x
Samkvæmt lífeyrissjóðalögunum má samanlögð eign lífeyrissjóðs í verðbréfum útgefnum af einum
aðila eða aðilum sem tilheyra sömu samstæðunni vera 10% af eignum lífeyrissjóðs. Þetta hlutfall
hefur þegar verið lækkað í 5% af eignum til að auka áhættudreifingu. Einnig var sett inn ákvæði sem
bannar að fjárfesta í eignarhaldsfélögum sem byggja afkomu sína á fjárfestingum í hlutafélögum
sem sjóðurinn fjárfestir í. Umræður um fjárfestingarstefnuna halda áfram á nýju ári. Stjórn sjóðsins
efndi til sjóðfélagafundar í lok janúar 2009 og kynnti hugmyndir um breytingar sem hafa verið
ræddar í stjórninni. Með fundinum vildi stjórnin gefa sjóðfélögum tækifæri til að tjá sig um
fjárfestingarstefnuna og hugmyndir um breytingar.
x
Um leið og sýnt var að Glitnir banki stefndi í gjaldþrot ákvað stjórn Almenna lífeyrissjóðsins að
yfirfara rekstrarfyrirkomulag sjóðsins. Í framhaldi af því sagði stjórnin upp rekstrarsamningi við Glitni
og ákvað að hefja sjálfstæðan rekstur 1. maí 2009. Sjá nánar aftar.
x
Vegna breyttra aðstæðna á fjármálamarkaði var ákveðið að bjóða sjóðfélögum nýja ávöxtunarleið,
Innlánssafn, sem ávaxtar eignir á innlánsreikningum sem eru forgangskröfur samkvæmt neyðarlögunum. Þess er vænst að ávöxtun verði sambærileg og ávöxtun á verðtryggðum bankareikningum
með hæstu vöxtum á hverjum tíma og munu vextirnir breytast með almennu vaxtastigi í landinu.
Eignum Innlánssafnsins er samkvæmt lögum dreift á a.m.k. fjórar innlánsstofnanir.
x
Vegna óvissu á fjármálamarkaði ákvað stjórnin að öllum iðgjöldum í séreignarsjóð Almenna
lífeyrissjóðsins skuli ráðstafað tímabundið inn á Innlánssafnið. Þessi ákvörðun er tekin þrátt fyrir
upphaflegt val sjóðfélaga um aðrar ávöxtunarleiðir. Þegar óvissunni linnir verður iðgjöldum að nýju
varið til fjárfestinga til samræmis við val sjóðfélaga og verður sjóðfélögum send tilkynning þess
efnis.
Bankahrunið og áhrif þess á viðskiptalífið var mikið áfall fyrir íslenskt efnahagslíf. Miklir fjármunir
töpuðust. Flestir lífeyrissjóðir urðu fyrir tjóni en ef litið er til þess hversu stórt áfall þetta var má segja að
sjóðirnir hafi staðið þessa raun. Ef litið er á ávöxtunarleiðir Almenna lífeyrissjóðsins þá tapaðist 14 til 19
mánaða ávöxtun eftir söfnum.
Sjálfstæður rekstur frá 1. maí 2009
Við fall Glitnis banka hf. ákvað stjórn Almenna lífeyrissjóðsins að yfirfara rekstrarfyrirkomulag sjóðsins og
rifti rekstrarsamningi við bankann. Stjórnin ákvað síðan að leggja til á sjóðfélagafundi í janúar að rekstur
sjóðsins verði aðskilinn frá Glitni. Tillagan var samþykkt og mun sjóðurinn flytja og hefja sjálfstæðan
rekstur þann 1. maí 2009. Ástæður fyrir þessari ákvörðun eru eftirfarandi:
x
Með sjálfstæðum rekstri er stefnt á að styrkja ímynd sjóðsins sem sjálfstæðs lífeyrissjóðs.
x
Með sjálfstæðum rekstri tekur sjóðurinn yfir eignastýringu sjóðsins. Tilgangurinn er að auka
trúverðugleika og eyða tortryggni vegna tengsla við eignastýringu eins banka.
x
Sjóðurinn er orðinn það stór að hann getur starfað sjálfstætt. Starfsmenn sinna þá eingöngu
verkefnum fyrir sjóðinn.
x
Stjórn sjóðsins telur að tækifæri hans til vaxtar og hagræðingar felist í sjálfstæðum rekstri.
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Samstarf Almenna lífeyrissjóðsins og Glitnis, gamla og nýja, hefur verið afar farsælt allt frá upphafi, en
samstarfið nær yfir tæpa tvo áratugi. Samhliða ákvörðun um breytt rekstrarfyrirkomulag var gengið frá
samkomulagi við Íslandsbanka hf. um samstarf á ýmsum sviðum. Þannig mun Íslandsbanki áfram bjóða
viðskiptavinum sínum að greiða lágmarks- og viðbótariðgjöld í Almenna lífeyrissjóðinn og sjóðfélagar
munu áfram sjá upplýsingar um réttindi og inneign í netbanka Íslandsbanka. Þá mun Íslandsbanki sjá um
vörslu verðbréfa fyrir lífeyrissjóðinn auk þess sem sjóðurinn kemur til með að nýta sér þjónustu
Eignastýringar Íslandsbanka að ákveðnu marki.
Almenni lífeyrissjóðurinn hefur leigt húsnæði í Borgartúni 25. Stefnt er að því að búa til góða aðstöðu til
að taka á móti sjóðfélögum. Þar verður m.a. góð aðstaða til að halda sjóðfélagafundi og námskeið en
sjóðurinn stefnir að því að efla upplýsingaflæði og gegnsæi.
Ávöxtunarleiðir Almenna lífeyrissjóðsins
Ávöxtunarleiðir Almenna lífeyrissjóðsins eru sjö.
x
Í séreignarsjóði geta sjóðfélagar valið á milli fimm verðbréfasafna, Ævisafna I, II, III, IV og
Innlánssafns með mismunandi eignasamsetningu og áhættu. Sjóðfélagar geta valið sér safn ýmist
eftir því hversu mikla áhættu þeir vilja taka eða eftir aldri. Þeir geta einnig valið Ævileiðina en þá
flyst inneign þeirra milli ævisafnanna með það fyrir augum að minnka áhættuna eftir því sem nær
dregur starfslokum. Innlánssafnið er ávaxtað á verðtryggðum innlánsreikningum.
x
Samtryggingarsjóður skiptist í eftirlauna-, trygginga- og lífeyrisdeild. Eftirlaunadeild ávaxtar fé
sjóðfélaga til að tryggja þeim ellilífeyrisgreiðslur til æviloka. Eignir eftirlaunadeildar ávaxtast
samkvæmt ævileiðinni og flytjast eftirlaunasjóðir sjóðfélaga milli Ævisafns I, II og III eftir aldri
sjóðfélaga. Tryggingadeild og lífeyrisdeild ávaxta eignir sínar í sérstökum eignasöfnum.
Eignasamsetning ávöxtunarleiða 31. desember 2008

Erfitt ár að baki, versta ávöxtun í sögu sjóðsins
Allar ávöxtunarleiðir Almenna lífeyrissjóðsins skiluðu neikvæðri ávöxtun árið 2008 en umhverfi lífeyrissjóða og annarra fjárfesta var mjög óhagstætt á árinu. Taflan sýnir upplýsingar um ávöxtun sjóðsins
og þróun á helstu mörkuðum.
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Í lok september voru allar ávöxtunarleiðir með jákvæða ávöxtun. Við fall viðskiptabankanna í október
lækkuðu eignir allra leiða um nálægt 20% og því var ávöxtun allra safna neikvæð á árinu. Mestu
vonbrigðin voru að skuldabréfasöfn sjóðsins, sem áttu að vera öruggust, fóru illa út úr bankahruninu.
Þessi söfn fjárfestu nær eingöngu í íslenskum skuldabréfum til að tryggja verðtryggða ávöxtun og nutu
þar af leiðandi engrar áhættudreifingar sem fæst með því að fjárfesta í erlendum verðbréfum.
Hafa skal í huga að fjármálakreppan er ekki bara á Íslandi og hefur haft áhrif á ávöxtun lífeyrissjóða um
allan heim. Má nefna að hjá Vanguard Group, einu stærsta eignastýringarfyrirtæki í Bandaríkjunum,
lækkaði sjóður með svipaða fjárfestingarstefnu og Ævisafn I (69% hlutabréf, 21% skuldabréf) um 27,04% á árinu 2008 og safn með svipaða fjárfestingarstefnu og Ævisafn II (50% hlutabréf, 50%
skuldabréf) um -20,9%.
Um langtímaávöxtun
Lífeyrissparnaður er langtímasparnaður. Í því felst það tækifæri að hægt er að fjárfesta í verðbréfum sem
sveiflast í verði en gefa góða ávöxtun. Sagan segir að á löngum tíma er þeim umbunað með hærri
langtímaávöxtun sem taka á sig sveiflur. Fyrir sjóðfélaga skiptir hvert prósent í ávöxtun miklu máli,
sérstaklega yfir langt tímabil.
Á árinu 2008 var ávöxtun Almenna lífeyrissjóðsins lág vegna alþjóðlegu fjármálakreppunnar og bankahrunsins á Íslandi. Neikvæð ávöxtun ársins hafði töluverð áhrif á langtímaávöxtun sjóðsins eins og sjá
má í töflunni fyrir neðan.
Taflan sýnir nafn- og raunávöxtun ávöxtunarleiða m.v. 31.12.2008

Í skýrslu stjórnar fyrir ári síðan var fimm ára raunávöxtun Ævisafns II 7,9% en er núna -1,0%, fimm ára
raunávöxtun tryggingadeildar var 9,4% en er núna 0,3%. Viðsnúningurinn er því mjög mikill en síðasta ár
var versta ár í sögu sjóðsins. Þegar fjárfest er í blönduðum verðbréfasöfnum má alltaf búast við sveiflum
í ávöxtun. Má sem dæmi nefna að safn með sömu fjárfestingarstefnu og Ævisafn II og tryggingadeild
(50% skuldabréf, 50% hlutabréf) skilaði að meðaltali 5,9% raunávöxtun á 80 ára tímabili á árunum 19262005. Á þessum 80 árum voru 16 ár sem safnið skilaði neikvæðri ávöxtun og versta árið lækkaði safnið
um 22,5%. Ávöxtun sjóða í Bandaríkjunum með sömu fjárfestingarstefnu var -22,5% í fyrra að meðaltali.
Þrátt fyrir að langtímaávöxtun hafi lækkað mikið vegna slæmrar afkomu á árinu 2008 er raunávöxtun frá
árinu 1990 enn þá yfir 3,5% raunávöxtun sem er lágmarksávöxtun lífeyrissjóða til langs tíma sem miðað
er við í tryggingafræðilegum uppgjörum sjóðanna.
x
Á árunum 1990-2007 var raunávöxtun Ævisafns II að jafnaði 5,9% á ári og nafnávöxtun 10,1%. Í lok
síðasta árs hafði raunávöxtunin frá 1990 lækkað í 3,9% á ári og nafnávöxtunin í 8,5%.
x
Raunávöxtun tryggingadeildar árið 1990-2007 var 6,8% og nafnávöxtun 11%. Í lok síðasta árs hafði
raunávöxtunin lækkað í 4,7% og nafnávöxtunin í 9,2%.

www.almenni.is

bls. 8

Skýrsla stjórnar, frh.:
Ávöxtun síðasta árs lækkaði því langtímaávöxtunina á þessu 19 ára tímabili um nálægt 2% á ári. Myndin
sýnir raunávöxtun Ævisafns II og tryggingadeildar árin 1990-2008.
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Myndin sýnir að töluverður munur er á ávöxtun á fyrri og seinni hluta tímabilsins. Á því er einföld
skýring. Lífeyrissjóðir fengu heimild til fjárfesta erlendis árið 1994 en hófu að fjárfesta ytra af alvöru í lok
níunda áratugarins og því hefur ávöxtun þeirra að hluta tekið mið af þróun á erlendum
hlutabréfamörkuðum sl. 10 ár. Erlendir hlutabréfamarkaðir hækkuðu mikið árin 1998 og 1999 en
lækkuðu svo aftur árin 2000 til 2002. Næstu ár hækkuðu erlend hlutabréf aftur í verði en árin 2007 og
2008 lækkuðu þau aftur, sérstaklega á síðasta ári. Á tímabilinu 1998-2008 lækkaði heimsvísitala
hlutabréfa um -6,3% eða um -0,65% á ári að jafnaði. Ávöxtun erlendra verðbréfa hefur því lækkað
ávöxtunina frá árinu 2000.
Tilgangurinn með því að fjárfesta í erlendum verðbréfum er bæði að hækka ávöxtun og dreifa áhættu
með því að fjárfesta í öðrum löndum. Í bankahruninu á Íslandi árið 2008 lækkuðu verðbréfasöfn minna
sem höfðu fjárfest í erlendum verðbréfum heldur en söfn sem höfðu eingöngu fjárfest á Íslandi. Áhættudreifingin skilaði sér því til eigenda þessara safna.
Tap á gjaldeyrisvarnarsamningum
Frá árinu 2004 hefur Almenni lífeyrissjóðurinn beitt gjaldeyrisstýringu til að draga úr sveiflum í ávöxtun af
erlendum verðbréfum og til að verja sjóðinn fyrir falli á erlendum verðbréfum í íslenskum krónum.
Skuldbindingar sjóðsins eru í íslenskum krónum en erlendar eignir í öðrum myntum. Með
gjaldeyrisstýringunni er stefnt að því að draga úr sveiflum vegna flökts á gengi gjaldmiðla og koma í veg
fyrir að erlendar eignir lækki í íslenskum krónum ef krónan styrkist gagnvart öðrum gjaldmiðlum.
Eðli gjaldeyrisvarna er að sjóðurinn verður fyrir minna tjóni ef erlendar eignir lækka í íslenskum krónum
við styrkingu eða hagnast minna ef erlendar eignir í íslenskum krónum hækka við veikingu krónunnar.
Gjaldeyrisvarnir eru gerðar þannig að gjaldeyrir er seldur framvirkt á fyrirfram ákveðnu gengi sem tekur
mið af gjaldeyrisskráningu þegar samningurinn er gerður. Ef krónan styrkist lækkar erlendur gjaldeyrir í
verði og erlend verðbréf í íslenskum krónum að sama skapi. Hafi lífeyrissjóður selt gjaldeyri framvirkt
fær hann betra verð af því hann hafði tryggt sér sölugengi fyrirfram. Hagnaðurinn af framvirkri sölu
dregst þá frá lækkun á verði erlendra verðbréfa í íslenskum krónum. Ef krónan veikist snýst dæmið við.
Þá hækka erlend verðbréf í íslenskum krónum. Hafi lífeyrissjóður selt gjaldeyri framvirkt myndast tap af
þeim samningi sem dregst þá frá hækkun á erlendum verðbréfum í íslenskum krónum.
Í upphafi ársins 2008 reiknuðu margir með því að krónan myndi veikjast og gengisvísitala hækka úr 120 í
130-140. Í gjaldeyrisstýringu felst í að auka varnir þegar búist er við styrkingu og draga úr vörnum ef
reiknað er með veikingu. Afar erfitt er að spá fyrir um þróun krónunnar og þess vegna notaði sjóðurinn
svokallað þrepalíkan við gjaldeyrisstýringuna. Sjóðurinn hóf árið án varna en samkvæmt þrepalíkaninu var
stefnt að því að gera varnarsamninga ef krónan veiktist og auka varnirnar í þrepum upp í fullt varnarhlutfall við gengisvísitöluna 155. Fullt varnarhlutfall var skilgreint sem 50% af erlendum eignum.
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Krónan féll miklu meira en spáð hafði verið og hækkaði gengisvísitala krónunnar um 80% frá upphafi til
loka ársins. Vegna þessa myndaðist verulegt tap af gjaldeyrisstýringunni og var bókfært tap 5,3 milljarðar
í árslok. Erlendar eignir hækkuðu vegna veikingarinnar um 14,7 milljarða en vegna varnarsamninganna
var nettó hækkunin 9,5 milljarðar.
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Eftir að viðskiptabankarnir féllu í október gat sjóðurinn og aðrir lífeyrissjóðir ekki lokað neinum gjaldeyrisvarnarsamningum eða gert neinar ráðstafanir til að draga úr tapi af þeim. Vegna þessa buðust
lífeyrissjóðirnir til að gera upp samningana miðað við gengisvísitöluna 175 sem var skráð gengi hjá
Seðlabankanum þann 10. október. Skilanefndir bankanna féllust ekki á það og hafa farið fram á að
samningarnir verði gerðir upp á gengi þeirra á gjalddaga. Á það vilja lífeyrissjóðirnir ekki fallast og hafa nú
sent skilanefndunum bréf þar sem líkur eru leiddar að því að alger markaðsbrestur hafi orðið í
viðskiptum með krónuna eftir að bankarnir féllu og því leiki vafi á hvort sjóðirnir eigi yfir höfuð að gera þá
upp. Líklegt er að málið verði útkljáð fyrir dómstólum.
Almenni lífeyrissjóðurinn hefur gjaldfært 5,3 milljarða tap af gjaldmiðlasamningunum miðað við gengi
lokaðra samninga á gjalddaga og opinna miðað við gengisvísitölu í árslok sem var 216,3. Verði
samningarnir gerðir upp miðað við gengisvísitöluna 175 lækkar tapið í 2,3 milljarða. Ef samningarnir
verða gerðir upp með minna tapi eða felldir niður munu þau söfn sem fjárfesta í erlendum verðbréfum
njóta góðs af, þ.e. Ævisöfn I, II, III og tryggingadeild.
Ef lífeyrissjóðirnir þurfa að gera upp gjaldeyrisvarnarsamningana í tapi er það lán í óláni að þeir munu að
einhverju leyti geta gert upp með því að skuldajafna bankabréfum á móti tapi af samningunum í
viðkomandi banka. Þau bankabréf sem eru tæk til skuldajöfnunar nýtast þá að fullu. Flestir samtryggingarsjóðir bókfæra tap af gjaldeyrisvarnarsamningum miðað við gengisvísitöluna 175 og reikna
með því að geta skuldajafnað bankabréfum á móti tapinu. Þetta verður að hafa í huga við samanburð á
afkomu ársins. Myndin sýnir nafnávöxtun ávöxtunarleiða Almenna lífeyrissjóðsins og hvaða áhrif
skuldajöfnun hefur og ef sjóðurinn fær að gera samningana upp miðað við gengisvísitöluna 175. Áhrifin
yrðu mest í Ævisafni I þar sem ávöxtun myndi batna um 7,7% yrði þetta niðurstaðan.
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Heildartap lífeyrissjóðanna í landinu á árinu 2008 um er lauslega áætlað um 75 milljarðar miðað við að
gera samningana upp á gengisvísitölunni 175. Tap Almenna er um 2,3% af þessari fjárhæð en til
samanburðar þá voru eignir sjóðsins 5,5% af heildareignum lífeyrissjóða í byrjun ársins 2008.
Tryggingafræðileg staða versnar
Lág ávöxtun og há verðbólga leiddu til þess að tryggingafræðileg staða samtryggingarsjóðs versnaði
verulega á árinu 2008.
x
Áfallnar skuldbindingar tryggingadeildar, sem greiðir örorku-, maka- og barnalífeyri, voru 22,1%
umfram eignir í árslok 2008 og reiknaðar framtíðarskuldbindingar voru 1,4% hærri en framtíðariðgjöld. Heildarstaða tryggingadeildar var því neikvæð um 10,5%. Samkvæmt grein 17.9 í samþykktum skal mismunur á eignum og áætluðum skuldbindingum jafnaður út einu sinni á ári og því
færast 2.251 milljónir úr eftirlaunadeild í tryggingadeildina. Á árunum 2006 og 2007 var afgangur á
afkomu tryggingadeildar og voru 2.386 m.kr. fluttar úr tryggingadeildinni í eftirlaunadeildina sem er
svipuð fjárhæð og færist til baka vegna halla ársins 2008.
x
Eftirlaunadeild ávaxtar eftirlaunasjóði sjóðfélaga sem eru notaðir til að tryggja þeim ellilífeyrisgreiðslur til æviloka. Eftirlaunadeild lofar engum réttindum og því er tryggingafræðileg staða
deildarinnar alltaf í jafnvægi. Hins vegar lækka áætlaðar lífeyrisgreiðslur sjóðfélaga töluvert vegna
óhagstæðrar ávöxtunar og halla á tryggingadeild sem eftirlaunadeildin ábyrgist.
x
Áfallnar skuldbindingar lífeyrisdeildar voru 21,3% umfram eignir. Samkvæmt samþykktum skal
breyta réttindum ef eignir víkja meira en 10% frá áætluðum skuldbindingum. Vegna bágs efnahagsástands var lífeyrissjóðalögunum breytt þannig að tryggingafræðilegur halli má vera 15% vegna
ársins 2008 og er sambærilegt bráðabirgðaákvæði í samþykktum Almenna lífeyrissjóðsins.
Tryggingafræðingur leggur til að réttindi sjóðfélaga verði lækkuð ekki minna en um 10% á ársfundi
2009.
Framtíðarstaða tryggingadeildar er neikvæð um 1,4% í stað þess að vera nálægt jafnvægi í síðustu
úttekt. Framtíðarstaðan er reiknuð út frá greiddum iðgjöldum á viðmiðunarári og hlutur kvenna í
iðgjöldum er hlutfallslega hærri á árinu 2008 en á árinu 2007 og skýrir það verri framtíðarstöðu.
Tryggingadeild fær ákveðna hlutdeild í iðgjaldi samkvæmt töflu 1 í samþykktum og myndi 1,4% aukning
jafna þennan reiknaða neikvæða mun. Það þykir þó ekki ástæða til að gera það að sinni, bæði vegna
þess að munurinn er lítill og eins vegna þess að aukning áfallinna skuldbindinga tryggingadeildar er
minni en tryggingafræðilegar forsendur gera ráð fyrir.
Flestir samtryggingarsjóðir starfa í einni deild og breyta lífeyrisréttindum ef eignir að viðbættum framtíðariðgjöldum víkja meira en 10% frá skuldbindingum vegna þegar greiddra iðgjalda og reiknaðri skuldbindingu vegna framtíðariðgjalda. Reiknuð heildarstaða samtryggingarsjóðs Almenna lífeyrissjóðsins er 4,2% sem er innan ofangreindra marka. Staðan er góð af því eftirlaunadeildin hefur ekki lofað réttindum
og er í jafnvægi. Það hefur líka áhrif að meðalaldur virkra sjóðfélaga er tiltölulega lágur og því vega
framtíðariðgjöldin þungt þegar heildarstaðan er reiknuð.
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Hjá Almenna lífeyrissjóðnum hafa framtíðariðgjöld ekki áhrif á lífeyrisgreiðslur núverandi lífeyrisþega.
Þegar fyrirkomulag samtryggingarsjóðsins var ákveðið var eitt að markmiðunum að tryggja að núverandi
sjóðfélagar greiddu í samtryggingarsjóð sem væri alltaf í jafnvægi sem er sanngirnismál. Þess vegna
taka réttindi í lífeyrisdeild mið af áfallinni stöðu og mega eignir deildarinnar ekki víkja meira en 10% frá
skuldbindingum (15% m.v. tryggingafræðilega stöðu í árslok 2008) sem taka mið af lífeyrisgreiðslum
núverandi ellilífeyrisþega.
Þrátt fyrir óhagstæða niðurstöðu tryggingafræðilegrar úttektar í árslok 2008 og lækkun réttinda geta
Almenni lífeyrissjóðurinn og forverar hans státað sig af því að hafa aukið réttindi umfram verðbólgu um
23%-68% síðasta áratug. Mest er aukningin hjá arkitektum en minnst hjá læknum. Réttindabreytingin
hjá læknum er reiknuð hjá sjóðfélögum á miðjum aldri sem eru að safna upp réttindum. Réttindabreyting
læknis sem hefur hafið töku lífeyris er hins vegar meiri eða 33%.
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Lán til sjóðfélaga
Sjóðfélögum standa til boða hagstæð lán gegn fasteignaveði. Hámarkslánsfjárhæð er 25 milljónir. Hægt
er að velja milli lána með breytilegum eða föstum vöxtum. Breytilegir vextir voru 4,79% og fastir vextir
5,5% í ársbyrjun 2009. Sjóðfélagar geta valið um tvær tegundir lána, Langtímalán eða Lífeyrislán.
Langtímalán eru með jöfnum afborgunum eða greiðslum til allt að 40 ára. Lífeyrislán eru greidd út
mánaðarlega að hámarki í 10 ár. Allir sem sækja um sjóðfélagalán þurfa að leggja fram afrit af
greiðslumati frá viðskiptabanka eða Íbúðarlánasjóði. Greiðslumatið verður að vera yngra en tveggja
mánaða.
Í nóvember voru lánareglur sjóðsins endurskoðaðar og vaxtaviðmiðun á lánum með breytilega vexti
breytt. Breytilegir vextir eru 0,5% hærri en meðalávöxtun í síðasta almanaksmánuði á nýjasta flokki
íbúðabréfa til 30 ára í viðskiptakerfi Kauphallar Íslands. Vextirnir verða þó aldrei lægri en sú
vaxtaviðmiðun sem lífeyrissjóðir nota í tryggingafræðilegum úttektum að viðbættu 0,25% álagi, nú
3,75% umfram vísitölu neysluverðs.
Á árinu 2008 voru veitt 486 lán fyrir samtals 3.645 milljónir en árið 2007 voru afgreidd 526 lán fyrir 4.249
milljónir króna. Meðalfjárhæð nýrra lána til sjóðfélaga var 7,5 milljónir. Í lok ársins var heildarfjárhæð
útistandandi sjóðfélagalána 12.896 milljónir.
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Vefsíða og þjónusta við sjóðfélaga
Á vefsíðunni, www.almenni.is, geta sjóðfélagar fylgst með fréttum frá sjóðnum og lesið um starfsemi
hans og þjónustu við sjóðfélaga. Árið 2008 birtust 30 fréttir frá sjóðnum.
Markmiðið með heimasíðunni er að sjóðfélagar geti leitað þangað eftir þjónustu og upplýsingum. Þar
geta sjóðfélagar m.a. sótt umsóknir um lán og lífeyri, sent fyrirspurnir til ráðgjafa eða óskað eftir að
ráðgjafi hafi samband og veiti ráðgjöf um lífeyrismál. Sjóðfélagar geta skoðað netyfirlit í Netbanka
Íslandsbanka þar sem þeir geta fylgst daglega með upplýsingum um inneign og lífeyrisréttindi. Á
netyfirlitunum eru upplýsingar um greiðslur til annarra lífeyrissjóða og dæmi um inneign og lífeyrisgreiðslur í starfslok. Einnig geta sjóðfélagar opnað reiknivél sem er tengd við þeirra eigin yfirlit.
Reiknivélin sýnir aldur, núverandi inneign og áunnin réttindi. Sjóðfélagar geta breytt forsendum um vexti,
eftirlaunaaldur (starfslok) og töku lífeyris og reiknað eigin dæmi. Reiknivélin býður sjóðfélögum síðan að
vista forsendurnar en þannig geta sjóðfélagar prentað út yfirlit með eigin dæmum.
Auk netyfirlita geta sjóðfélagar skoðað upplýsingar um öll lán sem þeir eru með hjá Almenna lífeyrissjóðnum. Fyrir einstök lán er hægt að skoða upplýsingar um gjalddaga og greiðslur sem síðan eru nánar
sundurliðaðar í afborganir, vexti, dráttarvexti, verðbætur og kostnað.
Almenni lífeyrissjóðurinn reiknar gengi ávöxtunarleiða sjóðsins og birtir daglega á heimasíðu sjóðsins á
slóðinni www.almenni.is. Mánaðarlega eru birtar fréttir um ávöxtun sjóðsins og helstu eignaflokka.
Lykillinn að Almenna lífeyrissjóðnum
Á árinu kynntum við Lykilinn að Almenna lífeyrissjóðnum sem er lífeyrisreiknivél með stöðumati og
ráðgjöf. Upplýsingar um stöðu sjóðfélaga og ráðgjöf til þeirra eru settar fram á mjög myndrænan hátt.
Stöðumatið og ráðgjöfin eru nýjung í þjónustu lífeyrissjóða.
Með Lyklinum geta sjóðfélagar með skjótum og einföldum hætti séð stöðu sína á hverjum tíma, áætluð
eftirlaun og áfallalífeyri í hlutfalli við laun. Lykillinn birtir mat sjóðsins á stöðu sjóðfélagans ásamt
ábendingum um hvernig viðkomandi getur bætt stöðu sína ef talin er þörf á því. Þá gerir Lykillinn
sjóðfélögum kleift að meta hvort núverandi lífeyrissparnaður nægi til að tryggja þeim ásættanleg
eftirlaun og hvort þeir séu nógu vel varðir fyrir hugsanlegum tekjumissi vegna örorku. Ennfremur sýnir
Lykillinn ráðgjöf um ávöxtunarleiðir fyrir lífeyrissparnað. Í Lyklinum eru notuð umferðaljós til að sýna
hvort staða sjóðfélaga er ásættanleg eða ekki. Ef sjóðfélagi er á rauðu eða gulu ljósi bendir Lykillinn á
leiðir til að bæta stöðuna svo komast megi á grænt ljós.

Sjóðfélagar fengu senda USB
lykil með kynningarmyndbandi
sem sýnir á myndrænan hátt
hvernig Lykillinn virkar.

Ákveðið var að senda sjóðfélögum aðgangsorð í áföngum en útsendingum var hætt í kjölfar bankahrunsins. Sjóðurinn mun taka upp þráðinn á nýju ári en þeir sem vilja fá lykilorð strax geta pantað aðgang
á heimasíðu sjóðsins.
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Skýrsla stjórnar, frh.:
Stjórn og framkvæmdastjóri Almenna lífeyrissjóðsins staðfesta ársreikning sjóðsins fyrir árið 2008 með
undirritun sinni.
Reykjavík 4. mars 2009
Stjórn:

Framkvæmdastjóri:
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Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar og sjóðfélaga í Almenna lífeyrissjóðnum.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Almenna lífeyrissjóðsins fyrir árið 2008. Ársreikningurinn hefur að
geyma skýrslu stjórnar, yfirlit um breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit og
skýringar nr. 1 - 54.
Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Ábyrgðin
felur í sér að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings sem
er í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til
þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og mati miðað við aðstæður.
Ábyrgð endurskoðanda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í
samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og
skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.
Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar
séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits
sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en
ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits sjóðsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim
reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins, sem og mat á framsetningu
hans í heild.
Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.
Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu sjóðsins á árinu 2008, fjárhagsstöðu hans 31.
desember 2008 og breytingu á handbæru fé á árinu 2008, í samræmi við lög um ársreikninga og reglur um ársreikninga
lífeyrissjóða.
Ábending
Án þess að gera fyrirvara við álit okkar viljum við vekja athygli á umfjöllun í skýrslu stjórnar og á skýringu 21 - 24 með
ársreikningnum þar sem fjallað er um þá óvissu sem er í mati á verðbréfaeign sjóðsins. Þessi óvissa getur leitt til þess
að lífeyrisgreiðslur sjóðsins geti í framtíðinni orðið aðrar en gert er ráð fyrir í tryggingafræðilegum útreikningum.

Reykjavík, 4.mars 2009
KPMG hf.
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Yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu
lífeyris fyrir árið 2008
Skýr.

2008

2007

3.588.417
5.320.362
( 828.095)

3.155.414
4.786.998
428.333

7,26

8.080.684

8.370.745

Lífeyrir:
Lífeyrir .........................................................................................................

10,27

1.905.055

1.497.751

Fjárfestingartekjur:
Tekjur af eignarhlutum ................................................................................
Vaxtatekjur og gengismunur .......................................................................
Niðurfærsla verðbréfa ...................................................................................

8
9,28
23

( 3.728.934)
( 1.672.192)
( 9.584.292)

48.394
2.649.340
0

( 14.985.419)

2.697.733

67.143
32.919
100.061

60.450
7.747
68.196

91.634

83.406

(Lækkun)/hækkun á hreinni eign ............................................................

( 9.001.486)

9.419.125

Hrein eign frá fyrra ári ..................................................................................

92.661.680

83.242.554

83.660.194

92.661.680

Iðgjöld:
Iðgjöld sjóðfélaga ........................................................................................
Iðgjöld launagreiðenda ................................................................................
Réttindaflutningur og endurgreiðslur ...........................................................

Fjárfestingargjöld:
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ............................................................. 11,29 - 31
25
Vaxtagjöld ....................................................................................................

Rekstrarkostnaður:
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .............................................................. 11,29 - 31

Hrein eign í árslok til greiðslu lífeyris............................................................
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Efnahagsreikningur 31. desember 2008
Skýr.

2008

2007

32
23,36
37

43.009.472
23.358.247
13.190.111
4.248.848
2.760

57.771.356
24.317.640
9.605.724
897
2.760

12

83.809.438

91.698.377

6,39

297.576
2.059.787

255.759
128.356

Kröfur samtals

2.357.364

384.115

Aðrar eignir:
Sjóður og veltiinnlán ....................................................................................

3.972.348

747.030

Eignir samtals

90.139.150

92.829.522

6.478.957

167.842

Fjárfestingar:
Verðbréf með breytilegum tekjum ..............................................................
Verðbréf með föstum tekjum ......................................................................
Veðskuldabréf .............................................................................................
Bundnar bankainnstæður ............................................................................
Aðrar fjárfestingar .........................................................................................
Fjárfestingar samtals
Kröfur:
Kröfur á launagreiðendur .............................................................................
Ýmsar kröfur ................................................................................................

Skuldir:
Ýmsar skuldir ...............................................................................................

6

Hrein eign til greiðslu lífeyris .............................................................

40

83.660.194

92.661.680

Greining á hreinni eign deilda:
Séreignarsjóður ...........................................................................................
Samtryggingarsjóður:
Eftirlaunadeild ......................................................................................
Tryggingadeild ......................................................................................
Lífeyrisdeild ..........................................................................................
Hrein eign til greiðslu lífeyris ...............................................................
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47.630.671

52.772.701

23.948.215
8.123.596
3.957.712

26.212.955
9.471.135
4.204.889

83.660.194

92.661.680
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Sjóðstreymisyfirlit árið 2008
Skýr.

2008

2007

8.080.684
2.016.863
1.913.351
31.065.145
11.301.371
0
181.429

8.279.702
1.028.689
883.458
37.598.636
4.026.067
32.665
8.654

54.558.843

51.857.872

1.905.055
97.824
78.900
140.179

1.497.751
68.196
60.784
3.800

2.221.958

1.630.532

Ráðstöfunarfé til kaupa á verðbréfum og öðrum fjárfestingum ..................

52.336.885

50.227.340

Kaup á verðbréfum og önnur fjárfesting:
Kaup á verðbréfum með breytilegum tekjum ..............................................
Kaup á verðbréfum með föstum tekjum .....................................................
Innlán ...........................................................................................................
Innlögn á bundna bankareikninga ................................................................

22.513.958
22.196.866
152.791
4.247.951

32.575.032
17.471.405
0
25.241

49.111.566

50.071.678

3.225.319

155.662

747.030

591.368

3.972.348

747.030

Inngreiðslur:
Iðgjöld .........................................................................................................
Fjárfestingatekjur .........................................................................................
Afborganir verðbréfa ...................................................................................
Seld verðbréf með breytilegum tekjum ......................................................
Seld verðbréf með föstum tekjum ...............................................................
Bundinn bankareikningur .............................................................................
Aðrar inngreiðslur ........................................................................................

Útgreiðslur:
Lífeyrir ..........................................................................................................
Fjárfestingagjöld ..........................................................................................
Rekstrarkostnaður .......................................................................................
Aðrar útgreiðslur ..........................................................................................

Hækkun á sjóði og veltiinnlánum ......................................................
Sjóður og veltiinnlán í ársbyrjun ..........................................................
Sjóður og veltiinnlán í árslok ....................................................................
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Skýringar
Reikningsskilaaðferðir
1. Upplýsingar um lífeyrissjóðinn
Almenni lífeyrissjóðurinn er með aðsetur að Kirkjusandi, Reykjavík. Hann er sameinaður sjóður Lífeyrissjóðs lækna og
Almenna lífeyrissjóðsins, sem var stofnaður við sameiningu Lífeyrissjóðs arkitekta og tæknifræðinga og ALVÍB. Sjóðurinn
er öllum opinn, hann er jafnframt starfsgreinasjóður arkitekta, hljómlistarmanna, leiðsögumanna, lækna og
2. Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglur um ársreikninga lífeyrissjóða. Hann er byggður á
kostnaðarverðsreikningsskilum að öðru leyti en því að verðbréf, önnur en veðlán, eru færð á markaðsverði.
Ársreikningurinn er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum
og eru fjárhæðir birtar í þúsundum.
Sjóðurinn skiptist í tvo sjóði, samtryggingarsjóð og séreignarsjóð. Samtryggingarsjóðurinn greinist í þrjár deildir og
séreignardeildin skiptist í fimm ævisöfn, með mismunandi fjárfestingarstefnum. Í skýringum 40 - 46 er að finna yfirlit
um breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris, efnahagsreikning, sjóðstreymi og kennitölur og fleira er varðar ævisöfn
séreignarsjóðs. Í skýringum 47 - 53 er að finna sambærilegar upplýsingar um samtryggingarsjóð
Stjórn og framkvæmdastjóri sjóðsins staðfestu ársreikninginn þann 4.mars 2009.
3. Mat og ákvarðanir við beitingu reikningsskilaaðferða
Gerð ársreiknings krefst þess að stjórnendur taki ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu
reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna, skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar
þessu mati.
Mat og forsendur eru endurskoðaðar reglulega og eru áhrifin af breytingum færð á því tímabili sem breyting er gerð og
jafnframt á síðari tímabilum ef breytingin hefur áhrif á þau.
Upplýsingar um mikilvæg atriði, þar sem óvissa í mati og mikilvægi ákvarðana varðandi reikningsskilaaðferðir hefur mest
áhrif á skráðar fjárhæðir í reikningsskilunum, er að finna í eftirfarandi skýringum nr. 21 - 24.
4. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir
Reikningsskilaaðferðir sem settar eru fram hér á eftir hefur verið beitt með samræmdum hætti á þeim tímabilum sem
birt eru í ársreikningnum.
5. Erlendir gjaldmiðlar
Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á gengi í árslok 2008. Rekstrartekjur og gjöld
í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknuð á gengi viðskiptadags.
6. Afleiðusamningar
Sjóðurinn hefur gert framvirka vaxta- og gjaldmiðlaskiptasamninga og er tilgangur þeirra að draga úr gengis- og
vaxtaáhættu sjóðsins. Samningarnir eru gerðir upp á markaðsverði. Höfuðstólar samninganna eru ekki færðir í
efnahagsreikning en afkoma þeirra er færð í rekstrar- og efnahagsreikning. Samningarnir eru við lánastofnanir og eru
færðir með ýmsum kröfum eða ýmsum skuldum eftir því hvort staða þeirra er jákvæð eða neikvæð.
7. Iðgjöld
Iðgjöld eru tekjufærð eftir skilagreinum sem borist hafa sjóðnum. Ógreidd iðgjöld samtryggingarsjóðs í árslok sem hafa
verið tilkynnt, eru eignfærð sem kröfur á launagreiðendur í efnahagsreikningi.
8. Tekjur af eignarhlutum
Undir tekjur af eignarhlutum fellur arður af hlutabréfum, söluhagnaður og óinnleystur gengismunur af hlutabréfum, bæði
vegna breytinga á gengi bréfanna og gengi erlendra gjaldmiðla.
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Skýringar, frh.:
9. Vaxtatekjur og gengismunur
Undir vaxtatekjur og gengismun falla vaxtatekjur af verðbréfum með föstum tekjum, veðlánum, bundnum
bankainnstæðum, auk vaxtatekna af iðgjöldum og veltiinnlánum. Þá fellur undir þennan lið gengismunur af verðbréfum
með föstum tekjum í erlendum gjaldmiðlum og breytingar á verði innlendra og erlendra hlutdeildarskírteina
10. Lífeyrir
Undir lífeyri falla lífeyrisgreiðslur sjóðsins, það er ellilífeyrir, makalífeyrir, örorkulífeyrir og barnalífeyrir. Einnig kostnaður
við örorkumat.
11. Rekstrarkostnaður
Rekstrarkostnaði sjóðsins er skipt á fjárfestingargjöld og rekstrarkostnað eftir því hvort um er að ræða kostnað við
eignaumsýslu eða annan rekstur sjóðsins.
12. Verðbréfaeign
Verðbréfum í eigu sjóðsins er skipt í verðbréf með breytilegum tekjum, verðbréf með föstum tekjum og veðlán. Til
verðbréfa með breytilegum tekjum teljast hlutabréf og hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða. Til verðbréfa með föstum
tekjum teljast skuldabréf og önnur verðbréf með föstum vöxtum eða með tiltekna vaxtaviðmiðun. Til veðlána teljast
skuldabréfalán með veði í fasteignum og lausafé.
Skráð verðbréf eru eignfærð á markaðsverði í árslok, en óskráð bréf á áætluðu markaðsverði.
Veðskuldabréf eru eignfærð miðað við ávöxtunarkröfu við kaup.
Áhættustýring
13. Greining áhættuþátta
Í daglegri starfsemi sinni stendur lífeyrissjóðurinn frammi fyrir ýmsum tegundum áhættu. Stjórnendur sjóðsins verja
umtalsverðum tíma í að stjórna þessari áhættu. Eitt það mikilvægasta í skilvirkri áhættustjórnun er greining verulegra
áhættuþátta, mæling áhættunnar, viðbrögð til að takmarka áhættuna og sífellt eftirlit með áhættunni. Fjallað er um helstu
áhættuþætti hér á eftir en þeir eru mótaðilaáhætta, lausafjáráhætta og markaðsáhætta.
14. Áhættustýring sjóðsins
Stjórn lífeyrissjóðsins fylgist með áhættustýringunni og ber ábyrgð á henni gagnvart sjóðfélögum. Framkvæmdastjóri ber
ábyrgð á áhættustýringu gagnvart stjórn. Hann skilgreinir áhættuviðmið eftir því sem þörf krefur og hefur eftirlit með að
viðmið séu innan skilgreindra marka.
Áhættumat, ásamt aðgerðum sem beinast að því að takmarka áhættuna með eignastýringu er eitt af helstu verkefnum
lífeyrissjóðs. Margir þættir geta haft áhrif á rekstur lífeyrissjóðsins. Það er stefna stjórnar sjóðsins að fylgst skuli með og
reynt að draga úr áhættu sem getur haft áhrif á afkomu og hreina eign til greiðslu lífeyris. Innri endurskoðun sjóðsins
flygist með starfseminni til að tryggja að stefnu stjórnar sé framfylgt. Markmið með áhættustýringu er að greina helstu
áhættuþætti og innleiða aðferðir til að fylgjast með þeim og draga úr áhættu.
15. Eftirlit og stýring mótaðilaáhættu
a) Samningar sem innihalda mótaðilaáhættu.
Helsta mótaðilaáhætta lífeyrissjóðsins verður til við kaup á verðbréfum og með veitingu veðlána. Fjárhæð mótaðilaáhættu
í þessu tilliti kemur fram í bókfærðu verði eigna í efnahagsreikningi. Mótaðilaáhætta fylgir ýmsum öðrum fjáreignum, svo
sem afleiðusamningum. Núverandi mótaðilaáhætta endurspeglast í bókfærðu verði þessara eigna í efnahagsreikningi.
Helstu eignir lífeyrissjóðsins er verðbréfaeign hans. Til að viðhalda og bæta gæði verðbréfasafns sjóðsins er mikilvægt að
fylgst sé stöðugt með núverandi verðbréfasafni og að farið sé vel yfir öll verðbréfakaup þar sem þeim er hafnað strax
sem ekki uppfylla skilyrði sjóðsins. Hins vegar er það ekki stefna lífeyrissjóðsins að kaupa aðeins verðbréf sem fylgir lítil
áhætta, heldur er mikilvægt að vænt ávöxtun keyptra verðbréfa endurspegli bæði áhættu og kostnað sem þeim fylgir.
Þetta táknar að ítarlegt mat á einstökum viðskiptavinum, fjárhagsstöðu þeirra og tryggingum sé forsenda fyrir kaupum á
b) Stefna varðandi mótaðilaáhættu.
Undanfarin ár hefur lífeyrissjóðurinn lagt áherslu á vel dreift verðbréfasafn. Stjórn sjóðsins samþykkir nýja
fjárfestingastefnu fyrir sjóðinn árlega, en í fjárfestingastefnunni eru sett viðmiðunarmörk um hámarks áhættu í einstökum
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Skýringar, frh.:
16. Eftirlit og stýring lausafjáráhættu
Lausafjáráhætta er hætta á tapi ef lífeyrissjóðurinn getur ekki staðið við skuldbindingar sínar þegar þær gjaldfalla.
Lífeyrissjóðurinn fylgist með lausafjárstöðu sinni með greiningu á gjalddaga fjáreigna til að geta staðið við skuldbindingar
sínar á gjalddaga. Sjóðurinn þarf alltaf að hafa nægjanlegt laust fé til að geta mætt bæði fyrirsjáanlegum og ófyrirséðum
greiðsluskuldbindingum.
17. Eftirlit og stýring markaðsáhættu
Stefna lífeyrissjóðsins er að fylgjast náið með markaðsáhættunni og gæta þess að ekki sé farið yfir þau mörk sem sett
eru. Markaðsáhættu er stýrt með takmörkunum á stöðutökum og áhættuviðmiði.
18. Vaxtaáhætta
Vaxtaberandi eignir sjóðsins og skuldbindingar hafa mismunandi binditíma og því getur myndast bil milli eigna og
skuldbindinga við vaxtabreytingar.{{Skuldbindingar sjóðsins gagnvart sjóðfélögum eru verðtryggðar og núvirtar miðað við
fasta vexti. Vaxtaberandi eignir sjóðsins geta verið með föstum eða breytilegum vöxtum, verðtryggðar, óverðtryggðar
eða gengistryggðar. Stefnt er að því að halda sem bestu jafnvægi á milli vaxtaberandi eigna og skuldbindinga. Sjóðurinn
hefur því lagt áherslu á að fjárfesta í löngum verðtryggðum skuldabréfum.{
19. Gjaldeyrisáhætta
Gjaldeyrisáhætta er hætta á tapi vegna óhagstæðra hreyfinga á erlendum gjaldmiðlum. Fylgst er með opinni
gjaldeyrisstöðu í hverri mynt. Lífeyrissjóðurinn stefnir að því að takmarka gjaldeyrisáhættu og fylgist er með henni í
samhengi við heildar skuldbindingar sjóðsins.
Samkvæmt lögum um lífeyrissjóði mega gengistryggðar eignir sjóðsins að hámarki nema 50% af hreinni eign til greiðslu
lífeyris. Fjárfestingastefna sjóðsins miðast við að gengistryggðar eignir sjóðsins fari ekki yfir 50% í Ævisafni I, 40% í
Ævisafni II, 15% í Ævisafni III og 40% í Tryggingadeild. Skuldbindingar sjóðsins eru í íslenskum krónum og því hefur
sjóðurinn haft þá stefnu að draga úr gjaldeyrisáhættu sinni til að takmarka þær sveiflur sem óhjákvæmlega verða í
ávöxtun sjóðsins vegna sveiflna á gengi erlendra gjaldmiðla gagnvart íslensku krónunni.
Til að ná meiri dreifingu í verðbréfasafni og draga þannig úr mótaðilaáhættu og samþjöppunaráhættu vegna takmarkaðs
framboðs af innlendum verðbréfum hefur sjóðurinn fjárfest í erlendum verðbréfum. Til að draga úr áhættu vegna flökts á
gengi gjaldmiðla voru gerðir gjaldeyrisvarnarsamningar við Glitni. Við fall bankans í byrjun október fóru þessi samningar í
uppnám og sjóðurinn hefur því ekki getað varið sig gagnvart breytingum á erlendum gjaldmiðlum með sama hætti og
áður.
Erlendar eignir, niðurbrot á helstu myntir og samanburður við síðasta ár.
31.12.2008
Bandaríkjadollar ..........................................
Japanskt yen ..............................................
Strerlingspund ............................................
Svissneskur franki ......................................
Evra ............................................................
Aðrar myntir ...............................................

ÆI
49%
4%
14%
3%
19%
11%

ÆII
50%
5%
13%
3%
18%
10%

ÆIII
52%
11%
11%
3%
13%
10%

Td
51%
4%
13%
3%
18%
10%

31.12.2007
Bandaríkjadollar ..........................................
Japanskt yen ..............................................
Strerlingspund ............................................
Svissneskur franki ......................................
Evra ............................................................
Aðrar myntir ...............................................

33%
10%
12%
3%
29%
14%

35%
9%
13%
3%
28%
12%

31%
7%
8%
1%
14%
38%

42%
10%
9%
2%
23%
13%

20. Verðáhætta
Verðáhætta er hætta á tapi vegna óhagstæðra hreyfinga á verði hlutabréfa. Lífeyrissjóðurinn stefnir að því að takmarka
verðáhættu og fylgist með henni í samhengi við heildar skuldbindingar sjóðsins
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Mat stjórnenda og ályktanir við beitingu reikningsskilaaðferða
21. Virðisrýrnun útlána og krafna
Lífeyrissjóðurinn fer yfir verðbréfasafn sitt og metur virðisrýrnun reglulega. Áður en ákvörðun er tekin um færslu
virðisrýrnunar þarf að meta hvort hlutlæg gögn gefi til kynna mælanlega lækkun á væntu framtíðarsjóðstreymi ýmist frá
einstökum lánum eða frá safni lána áður en lækkunin verður merkjanleg á einstöku láni í safninu. Þetta geta verið
vísbendingar um breytingar á greiðslugetu lántakanda eða efnahagsástandi. Stjórnendur nota mat sem byggir á sögulegri
reynslu af eignum með svipuð áhættueinkenni og hlutlæg merki virðisrýrnunar þegar meta skal framtíðar sjóðstreymi.
22. Afleiðusamningar
Sjóðurinn var með afleiðusamninga við Glitni. Við fall Glitnis brustu forsendur fyrir þessum samningum. Á þeim tíma
voru samningarnir í neikvæðri stöðu fyrir sjóðinn, það er sjóðurinn var í skuld við bankann. Sjóðurinn hefur boðist til að
gera þessa samninga upp með ákveðnum hætti í tengslum við uppgjör á kröfum sem hann á bankann þrátt fyrir að óvíst
sé að sjóðnum beri lagaleg skylda til gera það. Sjá nánar í skýrslu stjórnar.
23. Niðurfærsla verðbréfa
Við fall bankanna varð markaður með innlend skuldabréf nánast óvirkur hvað varðar önnur bréf en ríkisskuldabréf. Margir
útgefendur skráðra skuldabréfaflokka hafa óskað eftir frestun á greiðslu afborgana og vaxta, nokkrir hafa óskað eftir
greiðslustöðvun eða verið teknir til gjaldþrotaskipta. Vegna þessa hafa skuldabréf sjóðsins verið færð niður um 9,6
milljarða króna eða sem nemur 53% af áætluðu markaðsvirði banka og annarra fyrirtækjabréfa í eigu sjóðsins. Einnig hafa
skuldabréf í verðbréfasjóðum Glitnis verið færð niður og hlutur Almenna lífeyrissjóðsins í þeim niðurfærslum eru 4,9
milljarðar króna. Samtals hafa skuldabréf í beinni og óbeinni eigu sjóðsins verið færð niður um 14,5 milljarða króna eða
sem nemur 52% af áætluðu markaðsvirði banka og annarra fyrirtækjabréfa í eigu sjóðsins. Erlendir framtakssjóðir voru
færðir niður um 0,2 milljarða króna vegna mikilla lækkana á erlendum hlutabréfamörkuðum á síðasta ársfjórðungi ársins
2008. Takmarkaðar upplýsingar eru í sumum tilvikum um þessar eignir og óvissan um mat á þeim því enn meiri en ella.
Endanleg niðurstaða um verðmæti eignanna kann því að verða önnur en gert er ráð fyrir í þessu uppgjöri.

24. Skuldajöfnun
Lífeyrissjóðurinn á 6,5 milljarða kr. kröfu á Glitni, þar af 2,8 milljarða kr. í víkjandi lánum. Í uppgjöri sjóðsins er gengið útfrá
því að þessum kröfum að undanskildum víkjandi lánum verði skuldajafnað á móti neikvæðri stöðu afleiðusamninga. Ekki
liggur fyrir staðfesting á að svo verði. Ekki liggur heldur fyrir við hvaða tíma verði miðað. Þá er óvissa um hvort og
hvernig á að gera upp afleiðusamninga sjóðsins við bankann. Hver niðurstaðan varðandi skuldajöfnunina verður getur því
haft veruleg áhrif á fjárhagsstöðu sjóðsins. Víkjandi lán sjóðsins hafa verið afskrifuð að fullu en ekki gert ráð fyrir neitt
fáist upp í þær kröfur.
25. Vaxtagjöld
Í árslok var neikvæð staða á bankareikningi sem myndaðist við uppgjör á gjaldmiðlavarnasamningi 10. október 2008.
Bankareikninginn á að skuldajafna á móti kröfum á Glitni sem lífeyrissjóðurinn á. Vaxtagjöld vegna þessara neikvæðu
stöðu voru 31.305 þúsund krónur. Önnur vaxtagjöld á árinu 2008 voru 1.614 þúsund krónur
Iðgjöld
2008

2007

Réttindaflutningur og endurgreiðslur ...............................................................................

4.835.013
4.073.765
( 828.095)

4.312.609
3.629.804
428.333

Iðgjöld samtals ................................................................................................................

8.080.684

8.370.745

26. Iðgjöld á árinu greinast þannig:
Lágmarksiðgjöld ..............................................................................................................
Viðbótariðgjöld ................................................................................................................
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Lífeyrir
27. Greiddur lífeyrir:
Ellilífeyrir .........................................................................................................................
Örorkulífeyrir ...................................................................................................................
Makalífeyrir ......................................................................................................................
Barnalífeyrir .....................................................................................................................

571.681
89.153
99.226

505.299
81.098
81.964

10.360
770.420

8.761
677.121

Lífeyrir samtals ...............................................................................................................
Lífeyrisgreiðslur úr séreignarsjóði ....................................................................................

1.134.635

820.630

Lífeyrir samtals ...............................................................................................................

1.905.055

1.497.751

Vaxtatekjur og gengismunur
28. Vaxtatekjur og gengismunur sundurliðast þannig:
Hlutdeildarskírteini .........................................................................................................
Skuldabréf ......................................................................................................................
Skiptasamningar ..............................................................................................................
Aðrar vaxtatekjur .............................................................................................................
Samtals ...........................................................................................................................

( 2.682.032)
5.563.365
( 5.641.306) (

1.025.484
1.720.785
199.676)

1.087.780
( 1.672.192)

102.746
2.649.340

105.812
9.149
4.481
1.361
2.418
6.659
1.713
1.494
12.742
0
5.219
1.194
6.534
158.777

104.477
8.906
3.301
1.245
2.462
4.895
1.002
1.285
6.926
457
2.500
1.704
4.696
143.856

( 67.143)
91.634

(60.450)
83.406

Rekstrarkostnaður
29. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður greinist þannig:
Umsjónarlaun Glitnis .......................................................................................................
Stjórnarlaun og launatengd gjöld .....................................................................................
Endurskoðun ....................................................................................................................
Tryggingafræðingur .........................................................................................................
Önnur sérfræðiþjónusta ..................................................................................................
Fjármálaeftirlitið ..............................................................................................................
Auglýsingar .....................................................................................................................
Innheimtukostnaður skuldabréfa .....................................................................................
Þóknun vegna verðbréfaviðskipta ....................................................................................
Kostnaður vegna sameiningar .........................................................................................
Markaðs- og kynningarmál ..............................................................................................
Námskeið og fundir .........................................................................................................
Ýmis kostnaður ...............................................................................................................
Fært á fjárfestingargjöld ..................................................................................................
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30. Laun greinast þannig:
Samkvæmt grein 6.7 í samþykktum er stjórn Almenna lífeyrissjóðsins launuð og ákveður ársfundur stjórnarlaun fyrir liðið
starfsár. Á árinu 2008 voru greidd laun fyrir árið 2007 sem hér segir:
Þorkell Bjarnason, formaður .......................................................................................................................
Rannveig Alma Einarsdóttir, varaformaður .................................................................................................
Arna Harðardóttir ........................................................................................................................................
Björn Arnar Magnússon ..............................................................................................................................
Björn Theódór Árnason ...............................................................................................................................
Eiríkur Þorbjörnsson ....................................................................................................................................
Hafsteinn Sæmundsson ..............................................................................................................................
Jóhannes Þórðarson ...................................................................................................................................
Páll Ásgeir Pálsson ......................................................................................................................................
Sigurbjörn Sveinsson ..................................................................................................................................
Vilhelmína Haraldsdóttir ..............................................................................................................................
Þorkell Erlingsson .......................................................................................................................................
Þór Sigfússon .............................................................................................................................................

1.320
990
385
660
330
660
660
660
660
660
165
220
660
8.030

Lífeyrissjóðurinn hefur gert rekstrarsamning við Íslandsbanka hf. og sjá starfsmenn bankans um rekstur sjóðsins.

31. Þóknun til endurskoðenda sundurliðast þannig:
Endurskoðun ársreiknings Almenna lífeyrissjóðsins ........................................................
Aðstoð við gerð reikningsskila .........................................................................................
Könnun árshlutareiknings .................................................................................................
Önnur þjónusta ...............................................................................................................

2008

2007

1.255
939
763
1.524

1.193
1.141
662
305

4.481

3.301

223.596
1.234

4.122.430
1.235

224.830

4.123.665

48.431
51.723
100.154

39.274
28.284
67.558

7.941.860
969.324
12.288.348
544.918

6.793.512
5.141.553
17.340.340
1.158.096

21.744.450

30.433.500

13.091.292
3.332.114
3.526.726
989.904

20.706.062
0
2.264.588
175.982

20.940.037

23.146.632

43.009.472

57.771.355

Fjárfestingar
32. Verðbréf með breytilegum tekjum greinast þannig:
Innlend hlutabréf:
Skráð bréf ...................................................................................................................
Óskráð bréf .................................................................................................................
Erlend hlutabréf:
Skráð bréf ....................................................................................................................
Óskráð bréf ..................................................................................................................
Hlutdeildarskírteini:
Innlendir verðbréfa- og fjárfestingasjóðir:
Sjóðir með ríkistryggðum skuldabréfum ....................................................................
Sjóðir með hlutabréfum ............................................................................................
Sjóðir með markaðsskuldabréfum .............................................................................
Vogunarsjóðir ............................................................................................................
Erlendir verðbréfa- og fjárfestingasjóðir:
Sjóðir með hlutabréfum ................................................................................................
Sjóður með erl. ríkisskuldabréfum .................................................................................
Framtakssjóðir (Private equity) .......................................................................................
Aðrir sjóðir .....................................................................................................................

Bókfært verð samtals .......................................................................................................
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33. Skráð innlend hlutabréf greinast þannig:
Eignarhluti í einstökum félögum fer aldrei yfir 2%.
Icelandair Group hf. ......................................................................................................
Nýherji hf. .....................................................................................................................
Bakkavör Group hf. .......................................................................................................
Marel hf. ......................................................................................................................
Straumur - Burðarás hf. ................................................................................................
Glitnir banki hf. .............................................................................................................
Kaupþing banki hf. ........................................................................................................
Exista hf. ......................................................................................................................
Landsbanki Íslands hf. ..................................................................................................

34. Innlendir verðbréfasjóðir greinast þannig:
Sjóður 1 skuldabréf ......................................................................................................
Sjóður 7 löng ríkisskuldabréf ........................................................................................
Sjóður 11 fyrirtækjabréf ................................................................................................
Reykavik Global Hegde Fund ........................................................................................
Sjóður 10 úrval innlendra hlutabréfa .............................................................................
GLB Glacier Renewable Energy Fund ...........................................................................
Sjóður 6 aðallistinn .......................................................................................................
Ríkissafn, ríkisskuldabréf og innlán ...............................................................................
Sjóður 9 peningamarkaðsbréf ......................................................................................
Auður Capital hf ............................................................................................................
Sjóður 5 íslensk ríkisskuldabréf ....................................................................................
GLB FX .........................................................................................................................

35. Erlendir verðbréfasjóðir greinast þannig:
Vanguard Global Enhanced Equit ..................................................................................
Vanguard, Global Stock Index Fund ..............................................................................
Aðrir erlendir sjóðir .......................................................................................................
Glitnir FIM Mondo-INST ...............................................................................................
Sparinvest ...................................................................................................................
Vanguard EURO Gov.Bd.EUR .......................................................................................
Vanguard US Gob.Bd.USA ............................................................................................
Wegelin ........................................................................................................................
Gartmore Global Focus Fund ........................................................................................
GLB Global Equity ........................................................................................................
Vanguard, S&P 500 Stock Index Fund ..........................................................................
Vanguard, European Stock Index ..................................................................................
Vanguard, US Future Fund ...........................................................................................

36. Verðbréf með föstum tekjum greinast þannig:
Skuldabréf með ríkisábyrgð .............................................................................................
Bankabréf ........................................................................................................................
Önnur skuldabréf ............................................................................................................
Samtals ...........................................................................................................................

2007

87.395
70.000
24.260
23.340
18.601
0
0
0
0

182.347
0
569.967
30.600
144.475
1.777.389
1.201.706
113.151
102.795

223.596

4.122.430

9.639.530
7.739.721
2.611.680
544.918
451.654
306.571
206.037
202.140
37.138
5.062
0
0

12.012.916
6.514.157
2.894.780
652.922
2.361.875
0
2.779.678
0
2.432.644
0
279.354
505.174

21.744.450

30.433.500

3.868.994
3.579.781
3.118.953
2.033.802
1.852.225
1.668.783
1.663.331
1.605.922
1.548.246
0
0
0
0
20.940.037

0
6.972.725
4.251.051
0
2.641.171
0
0
1.574.519
2.592.157
2.520.667
111.191
2.329.651
153.500
23.146.632

5.767.928
3.208.483

5.584.052
9.335.103

14.381.836
23.358.247

9.398.485
24.317.640

37. Veðlán greinast þannig:
Lán til sjóðfélaga .............................................................................................................

12.896.190

9.331.162

Önnur veðskuldabréf .......................................................................................................

293.921

274.563

Samtals ...........................................................................................................................

13.190.111

9.605.725
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38. Fjárfestingar skiptast þannig eftir gjaldmiðlum:
Í íslenskum krónum:
Verðbréf með breytilegum tekjum ...............................................................................
Verðbréf með föstum tekjum .......................................................................................
Veðskuldabréf ..............................................................................................................
Bundnar bankainnstæður .............................................................................................
Aðrar fjárfestingar .........................................................................................................

2007

21.390.825
21.357.755
13.190.111
4.248.848
2.760
60.190.299

33.592.091
22.034.917
9.605.725
897
2.760
65.236.390

Í erlendum gjaldmiðlum:
Verðbréf með breytilegum tekjum ...............................................................................

21.618.647

24.179.264

Verðbréf með föstum tekjum .......................................................................................

2.000.492

2.282.723

23.619.139

26.461.987

83.809.438

91.698.377

1.185.352
874.435
2.059.787

43.950
84.406
128.356

Lífeyrisdeild

Samtals

Fjárfestingar samtals .......................................................................................................
39. Kröfur
Ýmsar kröfur greinast þannig:
Áfallnar tekjur vegna framvirkra samninga .......................................................................
Aðrar kröfur .....................................................................................................................
Samtals ...........................................................................................................................
40. Ávöxtunarleiðir
Eignum séreignar- og samtryggingarsjóðs skipt eftir ávöxtunarleiðum:
Séreignarsjóður

Samtryggingarsjóður
Eftirlaunadeild

Ævisafn I ..................................................
Ævisafn II .................................................
Ævisafn III ................................................
Ævisafn IV ................................................
Innlánssafn ...............................................
Tryggingadeild ..........................................

Lífeyrisdeild ..............................................
Samtals ....................................................
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10.110.419
28.375.475
3.590.560
2.423.364
3.130.854

Tryggingadeild

6.075.995
10.581.742
7.290.478

16.186.413
38.957.217
10.881.039
2.423.364
3.130.854
8.123.596

8.123.596

47.630.671

23.948.215

8.123.596

3.957.712

3.957.712

3.957.712

83.660.194
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41. Sérgreint yfirlit um rekstur og fjárhag séreignarsjóðs árið 2008
Rekstur og efnahagur séreignasjóðs greinist þannig:
Ævisafn 1

Ævisafn 2

Ævisafn 3

Ævisafn 4

Innlánssafn

Samtals
2008

713.335
( 52.777)
( 3.359.884)
( 15.781)
( 11.900)

( 572.763)
( 398.986)
( 4.696.921)
( 36.878)
( 33.106)

922.792
( 298.518)
( 705.366)
( 3.323)
( 3.549)

836.037
( 359.169)
( 189.412)
( 3.034)
( 3.681)

3.083.888
( 25.185)
72.221
( 6)
( 63)

4.983.289
( 1.134.635)
( 8.879.362)
( 59.022)
( 52.299)

( 2.727.007)
12.837.426

( 5.738.653)
34.114.128

( 87.964)
3.678.524

280.741
2.142.623

3.130.854
0

( 5.142.030)
52.772.701

10.110.419

28.375.475

3.590.560

2.423.364

3.130.854

47.630.671

Yfirlit um breytingar á hreinni eign
til greiðslu lífeyris fyrir árið 2008:
Iðgjöld ...............................
Lífeyrir ..............................
Fjárfestingartekjur .............
Fjárfestingargjöld ..............
Rekstrarkostnaður ............
(Lækkun)/hækkun á
hreinni eign á árinu ......
Hrein eign frá fyrra ári .......
Hrein eign til
greiðslu lífeyris .............

Efnahagsreikningur 31. desember 2008:
Fjárfestingar ......................
Aðrar eignir .......................
Skuldir ..............................

10.264.129
999.196
( 1.152.906)

28.929.305
1.916.607
( 2.470.436)

3.517.511
233.969
( 160.920)

2.396.275
131.540
( 104.450)

2.871.055
268.868
( 9.069)

47.978.274
3.550.179
( 3.897.782)

Hrein eign til
greiðslu lífeyris .............

10.110.419

28.375.475

3.590.560

2.423.364

3.130.854

47.630.671

6.249.640
81.216

15.901.806
461.552

2.919.493
307.069

3.618.437
373.438

3.165.171
25.248

31.854.547
1.248.522

6.168.425

15.440.254

2.612.425

3.244.999

3.139.923

30.606.025

Sjóður í ársbyrjun ..............

5.588.561
579.863
63.166

14.450.596
989.658
259.555

2.510.197
102.228
41.975

3.209.630
35.369
60.811

2.871.055
268.868
0

28.630.039
1.975.986
425.507

Sjóður í árslok ...................

643.030

1.249.213

144.203

96.180

268.868

2.401.494

Sjóðstreymisyfirlit árið 2008:
Inngreiðslur .......................
Útgreiðslur ........................
Ráðstöfunarfé til
kaupa á verðbr. ............
Kaup á verðbréfum og önnur
fjárfesting ......................
Hækkun á sjóði ..................
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2008

2007

42. Iðgjöld séreignasjóðs á árinu greinst þannig:
Lágmarksiðgjöld ....................................................................................................................
Viðbótariðgjöld ......................................................................................................................
Réttindaflutningur og endurgreiðslur ....................................................................................
Iðgjöld samtals ......................................................................................................................

2.660.180
3.151.496
( 828.387)
5.546.474

1.458.555
3.630.409
457.510
457.510

43. Lífeyrir séreignasjóðs á árinu sundurliðast þannig:
Ellilífeyrir .................................................................................................................................
Örorkulífeyrir ..........................................................................................................................
Makalifeyrir.............................................................................................................................
Barnalífeyrir ............................................................................................................................
Lífeyrir samtals ......................................................................................................................

1.081.546
9.069
22.484
21.536
820.628

780.481
11.039
14.282
14.825
820.628

44. Skipting fjárfestinga
Fjárfestingar séreignarsjóðsins skiptast þannig eftir verðbréfaflokkum, en þá hefur verið tekið tillit til eignasamsetningar í einstökum
verðbréfasjóðum. Yfirlitið er í millj. kr.:
Ævisafn I
millj. kr.
%

Ævisafn II
millj. kr.
%

Ævisafn III
millj. kr.
%

Ævisafn IV
millj. kr.
%

Skuldabréf:
Skuldabréf með ábyrgð ríkisins .....
Skuldabréf fjármálastofnana ..........
Skuldabréf sveitarfélaga ...............
Skuldabréf fyrirtækja .....................
Einstaklingar ..................................
Erlend skuldabréf ..........................
Bundnar bankainnstæður .................
Laust fé / skammtímaávöxtun ..........

1.685
648
383
1.162
1.409
353
0
192

17%
6%
4%
11%
14%
3%
0%
2%

6.023
1.381
1.376
4.399
5.421
683
0
652

21%
5%
5%
15%
19%
2%
0%
2%

677
356
228
1.313
387
33
0
181

19%
10%
7%
37%
11%
1%
0%
5%

144
169
73
555
0
3
1.378
75

6%
7%
3%
23%
0%
0%
58%
3%

Hlutabréf:
Innlend hlutabréf ...........................
Erlend hlutabréf ............................

198
4.232

2%
41%

360
8.633

1%
30%

18
326

1%
9%

0
0

0%
0%

Samtals ............................................

10.264

Raunávöxtun árið 2008 .....................
Raunávöxtun árið 2007 .....................
Raunávöxtun árið 2006 .....................
Raunávöxtun árið 2005 .....................
Raunávöxtun árið 2004 .....................
Raunávöxtun árið 2004-2008 ............
Raunávöxtun árið 1990-2008 ............

28.929
(34,9%)
( 4,2%)
13,9%
11,6%
5,2%
(3,6%)

3.518
(26,2%)
(4,0%)
12,6%
9,7%
8,4%
(1,0%)
3,9%

2.396
(26,5%)
0,2%
6,3%
6,0%
7,7%
(2,2%)

Innlánssafn
millj. kr.
%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
2.871 100%
0
0%
0
0

0%
0%

2.871
(17,3%)
6,5%
4,8%
4,7%
5,9%
0,5%

*

* Innlánssafnið var stofnað 31.10.2008. Nafnávöxtun 31.10. - 31.12. var 4,04%.
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45. Raunávöxtun verðbréfaflokka
Raunávöxtun einstakra verðbréfaflokka var þannig á árinu 2008, en þá hefur verið tekið tillit til eignasamsetningar í
einstökum verðbréfasjóðum:
Ævisafn I

Ævisafn II

Ævisafn III

Ævisafn IV

1,2%

0,4%

1,4%

0,4%

14,2%
7,5%
(70,4%)
4,8%
(22,9%)
71,9%

14,2%
7,5%
(73,3%)
4,8%
(23,3%)
71,9%

15,1%
8,0%
(57,8%)
4,8%
(23,7%)
71,9%

(63,6%)

(64,1%)

(64,2%)

(93,6%)
(18,3%)

(92,7%)
(17,8%)

(93,4%)
(18,4%)

Viðmið*

Eignaflokkur:
Innlán í bönkum og sparisjóðum ................
Skuldabréf:
Skuldabréf með ábyrgð ríkisins ...............
Skuldabréf sveitarfélaga ..........................
Skuldabréf fjármálastofnana ...................
Fasteignaverðtryggð skuldabréf .............
Önnur verðbréf ......................................
Erlend skuldabréf ...................................
Skuldabréf með erlendri
hlutabréfaávöxtun .............................
Hlutabréf:
Innlend hlutabréf ..................................
Erlend hlutabréf ...................................

-2,9% til 14,1%
16,0%
8,7%
(50,3%)
(21,2%)

(91,4%)
(0,7%)

*Viðmið:
Skuldabréfavísitölur Kauphallar Íslands með 6,5 ára meðaltíma fyrir Ævisafn I og II , 4,5 ár fyrir Ævisafn III
og 1 ár meðaltíma fyrir Ævisafn IV.
Raunávöxtunarviðmið skuldabréfa er 14,1% fyrir Ævisafn I og II, 8,1% fyrir Ævisafn III og -2,9% fyrir
Ævisafn IV.
Hlutabréfavísitala aðallista Kauphallar Íslands.
Heimsvísitala Morgan Stanley með arðgreiðslum (MSCI TR) í íslenskum krónum.
Við ávöxtunarútreikningana var ávöxtun verðbréfasjóða Glitnis skipt niður á eignaflokka og var meðalvægi Almenna
lífeyrissjóðsins, það er meðaltal af vægi í ársbyrjun og árslok, í viðkomandi sjóði notað til að nálgast ávöxtunartölur fyrir
hvern eignaflokk fyrir sig.
Verðbréfasjóðir Glitnis eru gerðir upp miðað við markaðskröfu. Við útreikning á ávöxtun eru reiknaðir út afkastavextir
(internal rate of return) fyrir viðeigandi verðbréf, verðbréfaflokk eða verðbréfasafn hverju sinni. Útreikningarnir taka tillit
til allra hreyfinga innan hvers verðbréfaflokks eða verðbréfasafns.
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2008

2007

52.772.701
4.983.289
( 1.134.635)
( 8.990.683)

47.008.973
5.546.474
( 820.628)
1.037.882

Staða í árslok ..................................................................................................................

47.630.671

52.772.701

Inneign laus til útborgunar frá 60 ára (samkvæmt vali sjóðsfélaga) ................................
Inneign laus til útborgunar frá 65 til 79 ára
(hluti af lágmarkslífeyri frá 70 ára aldri til æviloka) ....................................................
Inneign maka laus til útborgunar ......................................................................................
Inneign barna laus til útborgunar ....................................................................................

47.001.082

52.088.298

386.797
150.501
92.291

509.478
110.552
64.373

46. Breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris í séreignasjóði greinast þannig á árinu:
Staða í ársbyrjun .............................................................................................................
Iðgjöld á árinu .................................................................................................................
Lífeyrisgreiðslur á árinu ..................................................................................................
Vextir ársins ...................................................................................................................

47. Kennitölur
Ævisafn I
Hrein raunávöxtun ......................................
Meðaltal hreinnar raunávöxtunar
síðastliðin fimm ár .................................
Hlutfallsleg skipting fjárfestinga:
Skráð verðbréf með breytilegum
tekjum ................................................
Óskráð verðbréf með breytilegum
tekjum ................................................
Skráð verðbréf með föstum tekjum .......
Óskráð verðbréf með föstum tekjum
Veðskuldabréf .........................................
Fjárfestingar:
Eignir í íslenskum krónum ......................
Eignir í erlendum gjaldmiðlum ................
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2008

2007

2006

2005

2004

(34,9%)

(4,2%)

13,9%

11,6%

5,2%

(3,6%)

7,5%

5,9%

2,7%

(0,2%)

59,3%

64,1%

76,0%

69,4%

71,1%

0,6%
22,1%
4,3%
13,7%

0,7%
26,2%
2,8%
6,2%

0,0%
20,8%
0,6%
2,6%

0,1%
25,5%
1,7%
3,3%

0,0%
23,3%
1,4%
4,2%

53,8%
46,2%

60,1%
39,9%

59,1%
40,9%

63,9%
36,1%

58,0%
42,0%
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47. Frh.:

Ævisafn II
Hrein raunávöxtun ......................................
Meðaltal hreinnar raunávöxtunar
síðastliðin fimm ár .................................
Hlutfallsleg skipting fjárfestinga:
Skráð verðbréf með breytilegum
tekjum ................................................
Óskráð verðbréf með breytilegum
tekjum ................................................
Skráð verðbréf með föstum tekjum .......
Óskráð verðbréf með föstum tekjum .....
Veðskuldabréf ........................................
Fjárfestingar:
Eignir í íslenskum krónum ......................
Eignir í erlendum gjaldmiðlum ................
Ævisafn III
Hrein raunávöxtun ......................................
Meðaltal hreinnar raunávöxtunar
síðastliðin fimm ár .................................
Hlutfallsleg skipting fjárfestinga:
Skráð verðbréf með breytilegum
tekjum ................................................
Óskráð verðbréf með breytilegum
tekjum ................................................
Skráð verðbréf með föstum tekjum .......
Óskráð verðbréf með föstum tekjum .....
Veðskuldabréf ........................................
Fjárfestingar:
Eignir í íslenskum krónum ......................
Eignir í erlendum gjaldmiðlum ................
Ævisafn IV
Hrein raunávöxtun ......................................
Meðaltal hreinnar raunávöxtunar
frá stofnun 1.október 2002. ....................
síðastliðin fimm ár .................................
Hlutfallsleg skipting fjárfestinga:
Skráð verðbréf með breytilegum
tekjum ................................................
Óskráð verðbréf með breytilegum
tekjum ................................................
Skráð verðbréf með föstum tekjum .......
Óskráð verðbréf með föstum tekjum
Bundin bankainnstæða ...........................
Fjárfestingar:
Eignir í íslenskum krónum ......................
Eignir í erlendum gjaldmiðlum ................
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2008

2007

2006

2005

2004

(26,2%)

(4,0%)

12,6%

9,7%

8,4%

(1,0%)

7,9%

7,2%

4,7%

2,1%

52,9%

61,6%

78,5%

78,5%

83,7%

0,4%
24,4%
3,6%
18,7%

0,9%
21,9%
3,1%
12,6%

0,0%
16,0%
1,0%
4,5%

0,1%
13,3%
2,3%
5,8%

0,0%
8,3%
2,0%
6,0%

66,7%
33,3%

66,3%
33,7%

63,1%
36,9%

67,1%
32,9%

67,1%
32,9%

(26,5%)

0,2%

6,4%

6,0%

7,7%

(2,2%)

6,0%

6,4%

5,7%

4,4%

53,4%

61,0%

63,2%

74,7%

85,5%

0,1%
33,7%
1,7%
11,0%

3,2%
25,5%
2,5%
7,8%

0,0%
23,1%
1,5%
12,2%

0,2%
15,3%
1,6%
8,2%

0,0%
7,2%
1,7%
5,6%

89,4%
10,6%

87,3%
12,7%

81,7%
18,3%

85,0%
15,0%

84,3%
15,7%

(17,3%)

6,5%

4,9%

4,7%

5,9%

5,2%

5,3%

5,5%

0,5%

5,6%

59,1%

74,6%

99,5%

0,0%

0,0%

0,0%
40,4%
0,5%
0,0%

6,9%
17,3%
1,2%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,5%

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

97,4%
2,6%

99,8%
0,2%

100,0%
0,0%

100,0%
0,0%

100,0%
0,0%
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Sérgreint yfirlit um rekstur og fjárhag Samtryggingarsjóðs árið 2008
48. Rekstur og efnahagur samtryggingasjóðs greinist þannig:
Yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu
lífeyris fyrir árið 2008:

Eftirlaunadeild

Tryggingadeild

Lífeyrisdeild

Alls

Iðgjöld ............................................................................
Iðgjöld flutt á milli deilda .................................................
Lífeyrir ............................................................................
Fjárfestingartekjur ..........................................................
Fjárfestingargjöld ............................................................
Rekstrarkostnaður ..........................................................

2.026.706
399.559
0
( 4.634.317)
( 29.984)
( 26.703)

1.070.397
( 950.371)
( 200.589)
( 1.249.213)
( 8.606)
( 9.157)

0
551.104
( 569.830)
( 222.527)
( 2.448)
( 3.475)

3.097.103
292
( 770.420)
( 6.106.057)
( 41.039)
( 39.335)

(Lækkun) á hreinni eign á árinu .......................................
Hrein eign frá fyrra ári ....................................................

( 2.264.741)
26.212.955

( 1.347.539)
9.471.135

( 247.177)
4.204.889

( 3.859.457)
39.888.979

Hrein eign til greiðslu lífeyris ...........................................

23.948.214

8.123.596

3.957.712

36.029.522

Fjárfestingar ...................................................................
Aðrar eignir ....................................................................
Skuldir ............................................................................

24.098.800
1.790.283
( 1.940.868)

7.875.089
806.322
( 557.815)

3.857.276
182.928
( 82.492)

35.831.164
2.779.533
( 2.581.175)

Hrein eign til greiðslu lífeyris ...........................................

23.948.214

8.123.596

3.957.712

36.029.522

Inngreiðslur ....................................................................
Útgreiðslur .....................................................................

15.951.272
57.783

4.176.563
317.322

2.576.461
598.331

22.704.295
973.436

Ráðstöfunarfé til kaupa á verðbréfum ............................
Kaup á verðbréfum og önnur fjárfesting .........................
Hækkun á sjóði og veltiinnlánum ....................................
Sjóður og veltiinnlán í ársbyrjun ......................................

15.893.488
14.956.748
936.741
208.350

3.859.241
3.629.342
229.899
80.340

1.978.130
1.895.437
82.692
32.833

21.730.859
20.481.527
1.249.332
321.523

Sjóður og veltiinnlán í árslok ...........................................

1.145.091

310.239

115.525

1.570.855

2008

2007

2.174.834
922.269
292
3.097.395

2.854.053
( 605)
( 29.178)
2.824.271

Efnahagsreikningur 31. desember 2008:

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2008:

49. Iðgjöld samtryggingasjóðs á árinu greinast þannig:
Lágmarksiðgjöld ..............................................................................................................
Viðbótariðgjöld ................................................................................................................
Réttindaflutningur og endurgreiðslur ...............................................................................
Iðgjöld samtals ................................................................................................................
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2008

2007

50. Lífeyrir samtryggingasjóðs á árinu greinist þannig:
Ellilífeyrir ............................................................................................................................
Örorkulífeyrir ......................................................................................................................
Makalifeyrir.........................................................................................................................
Barnalífeyrir .......................................................................................................................

571.681
89.153
99.226
10.360

503.573
82.824
81.966
8.761

Lífeyrir samtals ..................................................................................................................

770.420

677.123

51. Skipting fjárfestinga:
Fjárfestingar samtryggingarsjóðs skiptist þannig eftir verðbréfaflokkum, en þá hefur verið tekið tillit til
eignasamsetningar í einstökum verðbréfasjóðum. Yfirlitið er í millj. kr.:
Eftirlaunadeild
millj. kr.
%
Skuldabréf:
Skuldabréf með ábyrgð ríkisins ..............
Skuldabréf fjármálastofnana ...................
Skuldabréf sveitarfélaga ........................
Skuldabréf fyrirtækja .............................
Einstaklingar ..........................................
Erlend skuldabréf ..................................
Bundnar bankainnstæður ............................
Laust fé / skammtímaávöxtun .....................

4.633
1.627
1.207
5.005
3.653
534
0
725

19,2%
6,8%
5,0%
20,8%
15,2%
2,2%
0,0%
3,0%

Hlutafé:
Innlend hlutabréf ...................................
Erlend hlutabréf ....................................
Samtals ......................................................

288
6.426
24.099

1,2%
26,7%

Raunávöxtun árið 2008 ................................
Raunávöxtun árið 2007 ................................
Raunávöxtun árið 2006 ................................
Raunávöxtun árið 2005 ................................
Raunávöxtun árið 2004 ................................
Raunávöxtun árið 2004 - 2008 .....................
Raunávöxtun árið 1990 - 2008 .....................
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Lífeyrisdeild
millj. kr.
%
953
349
280
1.346
724
12
0
181

12
3.857

Tryggingadeild
millj. kr.
%

24,7%
9,0%
7,3%
34,9%
18,8%
0,3%
0,0%
4,7%

1.747
375
403
1.296
1.597
155

0,0%
0,3%

115
1.987
7.875

(19,2%)
3,7%
2,8%

200

22,2%
4,8%
5,1%
16,5%
20,3%
2,0%
0,0%
2,5%

1,5%
25,2%

(26,7%)
(1,5%)
(13,4%)
11,5%
11,3%
0,3%
7,5%

bls. 33

Skýringar, frh.:
52. Raunávöxtun
Raunávöxtun einstakra verðbréfaflokka var þannig á árinu 2008, en þá hefur verið tekið tillit til eignasamsetningar
í einstökum verðbréfasjóðum:

Eignaflokkur:

Tryggingardeild

Lífeyrisdeild

Innlán í bönkum og sparisjóðum .......................................
Skuldabréf:
Skuldabréf með ábyrgð ríkisins ......................................
Skuldabréf sveitarfélaga .................................................
Skuldabréf fjármálastofnana .........................................
Fasteignaverðtryggð skuldabréf ....................................
Önnur verðbréf .............................................................
Erlend skuldabréf ..........................................................
Skuldabréf með erlendri hlutabréfaávöxtun ...................

1,2%

1,2%

14,2%
7,5%
(71,6%)
4,8%
(22,8%)
71,9%
(61,0%)

14,7%
7,8%
(61,6%)
4,8%
(23,6%)

Hlutabréf:
Innlend hlutabréf ..........................................................
Erlend hlutabréf ...........................................................

(90,3%)
(17,7%)

Viðmið*

8,1% til 14,1%

(91,4%)
(0,7%)

*Viðmið:
Skuldabréfavísitölur Kauphallar Íslands með 6,5 ára meðaltíma fyrir Tryggingadeild og 4,5 ára meðaltíma
fyrir Lífeyrisdeild
Raunávöxtunarviðmið skuldabréfa er 14,1% fyrir Tryggingadeild og 8,1% fyrir Lífeyrisdeild.
Hlutabréfavísitala aðallista Kauphallar Íslands.
Heimsvísitala Morgan Stanley með arðgreiðslum (MSCI TR) í íslenskum krónum.
Við ávöxtunarútreikningana var ávöxtun verðbréfasjóða Glitnis skipt niður á eignaflokka og var meðalvægi
Almenna lífeyrissjóðsins, það er meðaltal af vægi í ársbyrjun og árslok, í viðkomandi sjóði notað til að nálgast
ávöxtunartölur fyrir hvern eignaflokk.
Verðbréfasjóðir Glitnis eru gerðir upp miðað við markaðskröfu. Við útreikning á ávöxtun eru reiknaðir út
afkastavextir (internal rate of return) fyrir viðeigandi verðbréf, verðbréfaflokk eða verðbréfasafn hverju sinni.
Útreikningarnir taka tillit til allra hreyfinga innan hvers verðbréfaflokks eða verðbréfasafns.
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53. Tryggingafræðileg staða
Samkvæmt tryggingafræðilegum útreikningi nemur áfallin lífeyrisskuldbinding samtryggingarsjóðs 42.370 millj.
kr. í árslok 2008 miðað við 3,5% ársvexti og að teknu tilliti til áætlaðs kostnaðar við rekstur sjóðsins. Endurmetin
hrein eign sjóðsins í árslok 2008 er 38.814 millj. kr. eða 3.556 millj. kr. lægri en áfallin skuldbinding.
Lífeyrisskuldbinding samtryggingarsjóðs í árslok 2008 greinist þannig:

Eignir

Eignir lægri en
Skuldbinding skuldbindingu

Staða

Áfallin skuldbinding:
Eftirlaunadeild ..............................................................
Tryggingadeild .............................................................
Lífeyrisdeild ................................................................
Samtals ..........................................................................

26.075
7.925
4.814
38.814

26.075
10.176
6.119
42.370

0
( 2.251)
( 1.305)
( 3.556)

0,0%
(22,1%)
(21,3%)

Framtíðarskuldbinding:
Eftirlaunadeild ..............................................................
Tryggingadeild .............................................................
Lífeyrisdeild ................................................................
Samtals ..........................................................................

32.951
12.838
0
45.789

32.951
13.017
0
45.968

0
( 179)
0
( 179)

0,0%
(1,4%)
0,0%

Heildarstaða:
Eftirlaunadeild ..............................................................
Tryggingadeild .............................................................
Lífeyrisdeild ................................................................
Samtals ..........................................................................

59.026
20.763
4.814
84.603

59.026
23.193
6.119
88.338

0
( 2.430)
( 1.305)
( 3.735)

0,0%
(10,5%)
(21,3%)
(4,2%)
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54. Kennitölur
2008

2007

2006

2005

2004

(26,7%)

( 1,5%)

13,4%

11,5%

11,3%

0,3%

9,4%

8,7%

5,5%

2,3%

49,8%

58,5%

78,6%

78,2%

84,9%

1,0%
25,5%
3,4%
20,3%

1,5%
23,1%
3,0%
13,9%

0,4%
11,9%
3,1%
6,0%

0,1%
13,8%
2,0%
5,8%

0,0%
7,9%
1,7%
5,5%

Fjárfestingar:
Eignir í íslenskum krónum ......................
Eignir í erlendum gjaldmiðlum ...............

71,9%
28,1%

76,3%
23,7%

74,3%
25,7%

68,8%
31,2%

69,3%
30,7%

Hlutfallsleg skipting lífeyris:
Ellilífeyrir ................................................
Makalífeyrir .............................................
Örorkulífeyrir ..........................................
Barnalífeyrir ...........................................

0,0%
49,5%
45,4%
5,2%

0,0%
47,3%
47,6%
5,1%

0,0%
1,2%
89,5%
9,3%

52,8%
5,0%
39,1%
3,2%

32,5%
5,4%
59,4%
2,7%

(22,1%)

9,9%

25,6%

11,0%

12,2%

(10,5%)

4,4%

9,1%

10,6%

13,4%

Tryggingadeild*:
Hrein raunávöxtun .....................................
Meðaltal hreinnar raunávöxtunar
síðastliðin fimm ár .................................
Hlutfallsleg skipting fjárfestinga:
Skráð verðbréf með breytilegum
tekjum ................................................
Óskráð verðbréf með breytilegum
tekjum ................................................
Skráð verðbréf með föstum tekjum .......
Óskráð verðbréf með föstum tekjum .....
Veðskuldabréf ........................................

Fjárhagsstaða samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt:
Hrein eign umfram áfallnar
skuldbindingar .......................................
Hrein eign umfram heildar skuldbindingar .......................................
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54. Frh.:
2008

2007

2006

(19,2%)

3,7%

2,8%

43,7%

50,3%

22,9%

0,0%
36,0%
1,6%
18,8%

3,4%
30,2%
2,9%
13,2%

0,0%
44,4%
6,6%
26,1%

Fjárfestingar:
Eignir í íslenskum krónum ......................
Eignir í erlendum gjaldmiðlum ...............

99,3%
0,7%

98,3%
1,7%

94,4%
5,6%

Hlutfallsleg skipting lífeyris:
Ellilífeyrir ................................................
Makalífeyrir .............................................
Örorkulífeyrir ..........................................
Barnalífeyrir ...........................................

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

93,2%
6,8%
0,0%
0,0%

86,1%
13,5%
0,4%
0,0%

(21,3%)

0,6%

6,5%

(21,3%)

0,6%

6,5%

Fjöldi sjóðfélaga:
Lágmarksiðgjald .....................................
Viðbótariðgjald .......................................

5.964
12.398

5.699
11.955

Fjöldi lífeyrisþega:
Séreignarsjóður .....................................
Samtryggingarsjóður ...............................

220
451

ÆIV
43,0%

Lífeyrisdeild:
Hrein raunávöxtun .....................................
Hlutfallsleg skipting fjárfestinga:
Skráð verðbréf með breytilegum
tekjum ................................................
Óskráð verðbréf með breytilegum
tekjum ................................................
Skráð verðbréf með föstum tekjum .......
Óskráð verðbréf með föstum tekjum .....
Veðskuldabréf ........................................

Fjárhagsstaða samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt:
Hrein eign umfram áfallnar
skuldbindingar .......................................
Hrein eign umfram heildar skuldbindingar .......................................

2005

2004

4.816
11.446

3.815
9.856

3.644
7.964

220
440

197
373

170
95

144
76

Innl.safn
0,8%

Eftirl.deild
0,0%

Lífeyrisbyrði Ævisafna:
ÆI
7,4%

ÆII
69,7%

ÆIII
32,3%

Tr.deild
167,1%

Líf.deild
103,4%

Skilgreiningar:
Hrein raunávöxtun .....................................
Meðaltal hreinnar raunávöxtunar.................
Fjöldi sjóðfélaga .........................................
Fjöldi lífeyrisþega .......................................
Lífeyrisbirði.................................................

*

Raunávöxtun miðað við breytingu á gengi sjóðanna.
Meðaltal hreinnar raunávöxtunar á fimm ára tímabili.
Meðaltal fjölda sjóðfélaga sem greiddi iðgjald á reikningsárinu.
Meðaltal fjölda lífeyrisþega sem fékk greiddan lífeyri á reikningsárinu
Hlutfall lífeyris á móti iðgjöldum

Eftirlaunadeild og lífeyrisdeild voru stofnaðar árið 2006.
Ávöxtun tryggingadeildar fyrir árið 2006 er byggð á ávöxtun Lífeyrissjóðs lækna og samtryggingarsjóðs Almenna
lífeyrissjóðsins og forvera hans.
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Fylgiskjal:

Fjárfestingarstefna Almenna lífeyrissjóðsins 2009

í samræmi við reglur FME um form og efni fjárfestingarstefna lífeyrissjóða

Markmið Almenna lífeyrissjóðsins, er að ávaxta fé sjóðfélaga á hagkvæman hátt og tryggja
þeim bestu ávöxtun miðað við áhættu (skilgreind með flökti ársávöxtunar).
Sjóðstjóri skal ávaxta fé sjóðsins með hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum
tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu. Eignasamsetning Almenna lífeyrissjóðsins skal vera í
samræmi við heimildir í VII. kafla laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 með síðari breytingum.
Í séreignarsjóði Almenna lífeyrissjóðsins geta sjóðfélagar valið á milli fjögurra verðbréfasafna, Ævisafna I, II, III og IV, með mismunandi eignasamsetningu og áhættu og eins
innlánssafns sem geymir eignir sínar á innlánsreikningum. Sjóðfélagar geta valið sér safn
ýmist eftir því hversu mikla áhættu þeir vilja taka eða eftir aldri. Þeir geta einnig valið Ævileiðina en þá flyst inneign þeirra milli ævisafna til að minnka áhættuna eftir því sem nær
dregur starfslokum.
Samtryggingarsjóður skiptist í þrjár deildir.
x Tryggingadeild til að greiða örorku-, maka- og barnalífeyri. Eignir tryggingadeildar eru
ávaxtaðar í sérstöku verðbréfasafni sem stefnir að jafnri og stöðugri ávöxtun.
x Eftirlaunadeild sem ávaxtar fé sjóðfélaga til að tryggja þeim ellilífeyrisgreiðslur til æviloka. Eignir eftirlaunadeildar ávaxtast samkvæmt ævileiðinni.
x Lífeyrisdeild sem greiðir ellilífeyri til æviloka. Eignir lífeyrisdeildar verða ávaxtaðar að
mestu í skuldabréfum og á innlánsreikningum til að tryggja stöðuga ávöxtun
Taflan sýnir fjárfestingarstefnu Almenna lífeyrissjóðsins, þ.e. fjárfestingarstefnu ævisafnanna
fjögurra, fjárfestingarstefnu tryggingadeildar (T) , lífeyrisdeildar (L) og Innlánssafns.
Ævisafn

I

II/Td

Fjárfestingarstefna í %

Stefna Vikm.

Stefna Vikm.

Skuldabréf

40%

50%

Innlán, laust fé

+40/-0
+10

Með ábyrgð ríkisins

10%

Bæjar -og sveitarfélög

+35/-5

25%

III
Stefna Vikm.

+35/-10 80%

IV
Stefna Vikm.

+15/-10 100%

+10

+20

50%

+50/-15

+20/-15 40%

+30/-25

10%

+40/-5

+5/-3

+5

2%

+5/-2

4%

Fjármálastofnanir

3%

+15/-3

7%

+15/-7

11%

+15/-10

Veðskuldabréf

4%

+15/-2

9%

+15/-5

14%

+15/-10

0%

Önnur skuldabréf

3%

+30/-2

7%

+30/-5

11%

+39/-5

20%

Skuldabréf m. erl. hlutabréfa áv.
Hlutabréf

20%

+5/-20

0%

60%

+0/-30

50%

Innlend hlutabréf

0%

Erlend hlutabréf

60%

+6
+0/-40

0%
50%

0

+5

0%

+10/-15

+5

+2

+10/-35 20%

+5

100%

+20
50%
4%

+10/-20 14%
+20

Stefna

0
100%

+50/-30
+5/-4
+15/-10

18%

+20/-10

+20/-20 14%

+35/-10

0

0

+5

+10/-35 20%
0%

0%
20%

Lífeyrisdeild Innlánssafn
Stefna Vikm.

0%

0%

+10/-15

Eignastýringaraðferðir
Virk stýring innlendra hlutabréfa

100%

100%

0%

0%

0%

Virk stýring erlendra hlutabréfa

40%-60%

40%-60%

40%-60%

Hlutlaus stýring erlendra hlutabréfa

40%-60%

40%-60%

40%-60%

11,4%

10,5%

Hlutlaus stýring innlendra hlutabréfa

100%

Ávöxtun og áhætta%
Vænt ávöxtun
Flökt ársávöxtunar, %

-22,2% til 45,0% -13,9 til 34,9%

9,4%

8,7%

8,7%

-3,8% til 22,6%

2,8% til 14,6%

-1,9% til 19,3%

Viðmiðun, %
Skuldabréfavísitala KÍ með mt. 6,5 ár

20%

50%
80%

Skuldabréfavísitala KÍ með mt. 4,5 ár
Vísitala aðallista

0%

0%

0%

Heimsvísitala hlutabréfa

80%

50%

20%

Meðaltími skuldabréfa

6,5 ár

6,5 ár

4,5 ár
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Fylgiskjal frh.:
Í töflunni eru eftirfarandi upplýsingar:
Fjárfestingarstefna

Fremst í hverju safni kemur fram langtíma markmið um eignasamsetningu safnsins, síðan upplýsingar um vikmörk, sem segja til um
leyfileg frávik frá langtíma stefnunni.
Lífeyrissjóðir mega að hámarki fjárfesta 60% af eignum í hlutabréfum. Ævisafn I stefnir að auknu vægi hlutabréfa ef heimildir verða
rýmkaðar. Langtímastefna Ævisafns I er að 20% verði í skuldabréfum og 80% í hlutabréfum. Fjárfestingarstefna Ævisafns I gerir
því ráð fyrir að 20% af eignum verði í skuldabréfum með tryggðum
höfuðstól og með afleiðum á ávöxtun á hlutabréfamörkuðum.

Eignastýringaraðferðir

Í Ævisöfnum I, II, III og tryggingadeild er stefnt að því að 40-60%
af erlendri hlutabréfaeign sé fjárfest í sömu hlutföllum og hlutabréf
viðkomandi fyrirtækja vega á markaði. Í Ævisöfnum I, II, III og
tryggingadeild er stefnt að því að öll innlend hlutabréfaeign sé í
virkri stýringu.

Ávöxtun og áhætta

Vænt ávöxtun og flökt ársávöxtunar fyrir ævisöfnin, tryggingadeild
og lífeyrisdeild taka mið af fjárfestingarstefnu hvers safns fyrir sig
og eru byggð á spá um ávöxtun helstu verðbréfaflokka 2009-2013
og sögulegum gögnum um flökt og samfylgni ávöxtunar m.v. mánaðarlegar mælingar á árunum 1998-2008.

Viðmiðun

Viðmiðunarvísitala skuldabréfa fyrir Ævisöfn I, II og tryggingadeild
er með 6,5 ára meðaltíma, viðmiðunarvísitala skuldabréfa fyrir
Ævisafn III og lífeyrisdeild er með 4,5 ára meðaltíma og
viðmiðunarvísitala Ævisafns IV er með 2,5 ára meðaltíma. Þessar
vísitölur er settar saman úr skuldabréfavísitölum Kauphallar Íslands.
Viðmiðunarvísitala fyrir innlend hlutabréf er vísitala aðallista
Kauphallar Íslands og fyrir erlend hlutabréf er notuð heimsvísitala
MSCI.

Aldurstenging

Sá aldur sem þykir heppilegastur fyrir sjóðfélagana miðað við eignasamsetningu ævisafnanna. Ævisafn I hentar þeim sem eru yngri en
45 ára en þar er vægi hlutabréfa mest og því gæti það safn sveiflast
mest í verði. Ævisafn II hentar sjóðfélögum á aldrinum 45 til 59 ára,
þá er búið að draga úr vægi hlutabréfa og auka vægi skuldabréfa
m.v. Ævisafn I, Ævisafn III hentar þeim sem eru 60 ára og eldri eða
þar til taka lífeyris hefst. Ævisafn IV hentar best þeim sem þegar eru
farnir að taka út lífeyri og farnir að ganga á inneign sína.

Önnur atriði úr fjárfestingarstefnu Almenna lífeyrissjóðsins.
1.

Eignasamsetning ævisafnanna, tryggingadeildar og lífeyrisdeildar eru í takt við
fjárfestingarstefnu og heimildir.

2.

Veðhlutföll fasteignatryggðra skuldabréfa skulu að hámarki vera 75% af metnu
markaðsverði fasteignar. Á lánum til sjóðfélaga er hámarkið 75% af metnu markaðsverði íbúðarhúsnæðis en þó aldrei hærra en 90% af brunabótamati. Ef um er að ræða
sérhæft atvinnuhúsnæði er hámarkið 35% af metnu markaðsverði.
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Fylgiskjal frh.:
3.

Samanlögð eign í hverju ævisafni fyrir sig, tryggingadeild og lífeyrisdeild í skuldabréfum bæjar- og sveitarfélaga, fasteignatryggðum skuldabréfum, skuldabréfum banka
og sparisjóða, innlánum í bönkum og sparisjóðum, hlutabréfum fyrirtækja, hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða, hlutdeildarskírteinum eða hlutum annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu og öðrum verðbréfum útgefnum af sama aðila eða aðilum sem
tilheyra sömu samstæðunni skal ekki vera meiri en 5% af hreinni eign sjóðsins. Þessi
takmörkun fyrir ,,önnur verðbréf” er 5%.

4.

Almenni lífeyrissjóðurinn fjárfestir í hlutabréfum og skuldabréfum fyrirtækja með
trausta eiginfjárstöðu og góða rekstrarafkomu til að hækka ávöxtun sjóðsins. Fyrirtæki
skulu uppfylla viðmiðunarreglur sjóðsins við mat á því hvort þau uppfylla skilyrði um
trausta eiginfjárstöðu og góða rekstrarafkomu.
Óheimilt er að fjárfesta í eignarhaldsfélögum sem byggja afkomu sína á fjárfestingum í
hlutafélögum sem sjóðurinn fjárfestir í.
Hámarkshlutdeild hvers ævisafns fyrir sig, tryggingadeildar og lífeyrisdeildar í hlutafé
einstakra fyrirtækja eða hlutdeildarskírteinum eða hlutum annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu er 15% og hámarkshlutdeild í hlutdeildarskírteinum útgefnum af
sömu deild verðbréfasjóðs er 25%. Að hámarki má hvert ævisafn fyrir sig, tryggingadeild og lífeyrisdeild binda 25% af hreinni eign í innlánum sama banka eða sparisjóðs.

5.
6.

7.

Hámarksfjárfesting hvers ævisafns fyrir sig, tryggingadeildar og lífeyrisdeildar í
hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og hlutum annarra sjóða um sameiginlega
fjárfestingu má vera að hámarki 60% af eignum samkvæmt takmörkunum í lögum um
lífeyrissjóði.

8.

Hámarksfjárfesting hvers ævisafns fyrir sig, tryggingadeildar og lífeyrisdeildar í
skuldabréfum bæjar- og sveitarfélaga, skuldabréfum fjármálastofnana og öðrum verðbréfum má vera að hámarki 50% af eignum í hverjum eignaflokki fyrir sig samkvæmt
takmörkunum í lögum um lífeyrissjóði.

9.

Markmið um gjaldmiðlasamsetningu Ævisafns I, II og tryggingadeildar er að 50%
verði í erlendri mynt og 50% í íslenskum krónum. Markmið Ævisafns III er að 20%
verði í erlendri mynt og 80% í íslenskum krónum. Markmið Ævisafns IV,
lífeyrisdeildar og innlánssafns er að allt verði í íslenskum krónum.

10.

Almenni lífeyrissjóðurinn beitir gjaldmiðlastýringu á hluta af erlendum eignum til að
draga úr sveiflum vegna flökts á gengi krónunnar. Ævisöfnin og tryggingadeild stefna
að því að allt að 50% af erlendum eignum séu í gjaldmiðlastýringu. Ævisafn I mun
beita gjaldmiðlavörnum þannig að gjaldmiðlaáhætta safnsins fari ekki yfir 50%.

11.

Almenni lífeyrissjóðurinn stefnir ekki að því að fjárfesta í erlendum skuldabréfum en
samkvæmt vikmörkum hefur sjóðstjóri heimild til að fjárfesta allt að 10% í erlendum
skuldabréfum fyrir Ævisafn I, II og tryggingadeild heimild til að fjárfesta allt að 35% í
erlendum skuldabréfum fyrir Ævisafn III og heimild til að fjárfesta allt að 50% í
erlendum skuldabréfum fyrir Ævisafn IV og lífeyrisdeild.

12.

Söfnin stefna ekki að því að fjárfesta neitt í óskráðum verðbréfum en hafa þó heimild til
að fjárfesta allt að 10% af eignum í óskráðum verðbréfum.

13.

Ævisöfn I, II, III og tryggingadeild stefna að því að eiga 0-5% af hlutabréfaeign í
framtakssjóðum (Private Equity). Einnig er heimild til að fjárfesta í vogunarsjóðum
(Hedge Fund) fyrir 0-5% af hlutabréfaeign.
Staðfest af stjórn Almenna lífeyrissjóðsins í nóvember 2008.
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Almenni lífeyrissjóðurinn er opinn fyrir alla en er jafnframt starfsgreinasjóður arkitekta,
hljómlistarmanna, leiðsögumanna, lækna, og tæknifræðinga. Markmið sjóðsins er að tryggja
sjóðfélögum sínum sem hæstan lífeyri við starfslok, veita sjóðfélögum tryggingavernd vegna
tekjumissis í kjölfar örorku og stuðla að auknu fjárhagslegu öryggi aðstandenda við andlát.

