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Skýrsla stjórnar - Ræða formanns á ársfundi 2018 
 
Góðir sjóðfélagar 
 
I. Afkoma árið 2017  
Árið 2017 var hagfellt bæði á innlendum og erlendum markaði og því var ávöxtun Almenna 
lífeyrissjóðsins með besta móti. Töluverðar sveiflur voru í ávöxtun safna innan ársins, en yfir árið í heild 
skiluðu þau góðri raunávöxtun og skiluðu fjögur þeirra yfir 7% raunávöxtun.  
 
Í ársskýrslu sjóðsins sem liggur frammi er gerð grein fyrir rekstri og afkomu sjóðsins á síðasta ári. 
Gunnar Baldvinsson, framkvæmdastjóri sjóðsins, mun hér á eftir gera grein fyrir rekstri hans og 
tryggingafræðilegri stöðu og síðan mun Kristjana Sigurðardóttir, fjárfestingarstjóri, fara yfir ávöxtun 
síðasta árs og kynna fjárfestingarstefnu.  
 
II. Afnám gjaldeyrishafta / erlend verðbréf   
Ársins 2017 verður minnst vegna þess að gjaldeyrishöft, sem voru sett á í kjölfar efnahagshrunsins 
2008, voru afnumin í mars sem gjörbreytir möguleikum lífeyrissjóða og annarra fjárfesta til 
eignastýringar og áhættudreifingar.  
 
Með afnámi gjaldeyrishafta gjörbreytast möguleikar sjóðsins til að ávaxta eignir sínar.  
• Í staðinn fyrir að geta aðeins fjárfest á Íslandi eins og áður var, getur sjóðurinn nú fjárfest á öllum 

helstu verðbréfamörkuðum heimsins.  
• Í staðinn fyrir að geta bara fjárfest á hlutabréfamarkaði með 16 skráðum félögum getur sjóðurinn 

fjárfest í þúsundum fyrirtækja.   
Á bandaríkjamarkaði eru virk viðskipti með um 4 þúsund fyrirtæki svo dæmi sé tekið.    Í dag er 
stærsti hluti erlendrar hlutabréfaeignar sjóðsins í verðbréfasjóðum með yfir 1.600 fyrirtækjum.  

• Sjóðurinn getur nú fjárfest í fjölda annarra fjármálagerninga sem voru ekki í boði í höftum, eins og 
erlendum skuldabréfum, erlendum framtakssjóðum sem fjárfesta í óskráðum hlutabréfum,    
skuldabréfum, lánasamningum, fasteignaverkefnum,  innviðafjárfestingum og fleira.  

 
Í aðdraganda tilkynningar um afnám gjaldeyrishafta, höfðu verið veittar ríflegar heimildir í janúar til 
erlendra fjárfestinga og hafði sjóðurinn ákveðið að nýta þær heimildir til fulls.   Þegar höftin voru svo 
afnumin í mars var ákveðið að halda óbreyttri stefnu.  
Sjóðurinn telur að það sé forgangsmál að auka áhættudreifingu í ávöxtunarleiðum.   
Vegna mikilla verðsveiflna á erlendum verðbréfamörkuðum og á gjaldeyrismarkaði telur sjóðurinn þó 
vænlegt að byggja upp erlendar eignir í áföngum.  
Vægi erlendra hlutabréfa er lægra í öllum söfnum en fjárfestingarstefna og gerir endurskoðuð 
fjárfestingaráætlun eftir afnám hafta ráð fyrir að markmiði um eignasamsetningu verði náð á næstu 
fjórum til sex árum.  
 
Í samræmi við þessa stefnu varði sjóðurinn 5,9 milljörðum til erlendra fjárfestinga á árinu eða um 
helmingi af ráðstöfunarfé sjóðsins. Erlendar fjárfestingar skiptust þannig að 63% var varið til kaupa á 
skráðum hlutabréfum, 6% í framtakssjóði sem fjárfesta í óskráðum hlutabréfum og 31% í 
skammtímasjóði og framtakssjóði sem fjárfesta í stuttum veðtryggðum lánasamningum.  
 
III. Ávöxtunarhorfur 
Sögulega verður ársins 2017 minnst sem eins af betri árum í rekstri sjóðsins vegna góðrar ávöxtunar. 
Síðustu fimm ár hafa líka verið sjóðnum mjög farsæl og má sem dæmi nefna að fimm ára 
meðalraunávöxtun samtryggingarsjóðs er 4,9% og Ævisafns II er hún 4,6%.  
Langtímaávöxtun sjóðsins er góð en frá árinu 1990 hefur raunávöxtun samtryggingarsjóðs verið 4,6% 
á ári að jafnaði eða um einu prósentustigi yfir 3,5% ávöxtunarviðmiði lífeyrissjóða. Á sama tíma var 
meðalraunávöxtun Ævisafns II að jafnaði 4,1% á ári.  
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Ýmislegt bendir til þess að ávöxtun lífeyrissjóða og annarra fjárfesta verði lægri á næstu árum, en verið 
hefur. Í því sambandi má benda á að vextir á erlendum mörkuðum eru víðast hvar í sögulegu lágmarki. 
Þannig voru vextir á 10 ára ríkisskuldabréfum í Bandaríkjunum 2,4% í ársbyrjun 2018 en til 
samanburðar voru þeir um 8% í ársbyrjun 1990. Svipaða sögu er að segja af öðrum mörkuðum. 
Í Þýskalandi voru vextirnir 0,7% í ársbyrjun en 7,6% árið 1990 og í Bretlandi voru vextirnir 1,6% í 
ársbyrjun en voru 10,9% árið 1990.  
 
Almennt hækkar eignaverð þegar vextir lækka. Stutta skýringin er sú að ef fjárfestar fá ekki 
raunávöxtun á innlán eða skuldabréf leitar fjármagn í aðrar eignir sem veldur því að verð hækkar vegna 
umframeftirspurnar. Önnur einföld skýring er sú að þegar vextir lækka þarf að leggja meira fyrir til að 
safna fyrir eign eða fjárfestingu.  
Verðmæti fyrirtækja eða hlutabréfaverð er yfirleitt metið sem núvirði framtíðartekna.  
Ef vextir lækka þá hækkar reiknað núvirði framtíðartekna og þar af leiðandi verðmæti fyrirtækis. 
Vaxtalækkun síðasta áratug hefur líka skilað sér í hækkun hlutabréfaverðs á erlendum mörkuðum.  
 
Einn mælikvarði á hlutabréf er hlutfall verðs og hagnaðar, svonefnt verð/hagnaðarhlutfall. 
Ef litið er til hlutabréfaverðs í Bandaríkjunum er langtímameðal á bilinu 15-16 en hlutfallið var hins 
vegar um 26 hjá 500 stærstu fyrirtækjunum í byrjun þessa árs.  Ef hlutfallið mun leita í langtímameðaltal 
þarf hlutabréfaverð annað hvort að lækka eða hagnaður fyrirtækja að hækka.  
 
Á Íslandi héldu markaðsvextir áfram að lækka á árinu 2017 og lækkaði ávöxtunarkrafa langra 
verðtryggðra skuldabréfa verulega. Þegar vextir lækka, þá hækkar verð skuldabréfa og má sem dæmi 
nefna að vísitala Kauphallarinnar fyrir 10 ára löng verðtryggð skuldabréf, hækkaði um 12,3% á árinu.  
 
Ávöxtunarkrafa á löngum verðtryggðum ríkisskuldabréfum er nú um 2% en var um 8% árið 1990. 
Langtímaleitni markaðsvaxta hefur verið niður á við og er skýringin meðal annars aukið framboð á 
lífeyrissparnaði sem leitar eftir ávöxtunartækifærum.  
Vaxtalækkun með tilheyrandi gengishagnaði eru góðar fréttir fyrir fjárfesta til skamms tíma. Til lengri 
tíma er lækkun ávöxtunarkröfu hins vegar vondar fréttir fyrir langtímafjárfesta því þeir verða þá að 
kaupa skuldabréf á lægri ávöxtunarkröfu en áður sem lækkar ávöxtun. 
 
Þegar allt er lagt saman má færa rök fyrir því að horfur fyrir fjárfesta séu í bili lakari, en oft áður. Fyrir 
langtímafjárfesta eins og lífeyrissjóði er þó engin ástæða til að örvænta. Sagan kennir okkur að 
markaðir leita í jafnvægi og langtímaávöxtun á erlendum mörkuðum er 5 til 6% raunávöxtun hlutabréfa 
og um 2% af ríkisskuldabréfum.  
 
Lífeyrissjóðir byggja á sjóðsöfnun og njóta þess að fjárfestingar þeirra dreifast yfir langan tíma. Í því 
felst hagræði af því sjóðirnir kaupa fáar nafnverðseiningar þegar verð er hátt og margar einingar þegar 
verð er lágt. Það sem skiptir þá mestu máli fyrir lífeyrissjóð er að dreifa fjárfestingum yfir tíma, í 
mismunandi fjármálagerninga, fjárfesta í mörgum löndum og hjá mörgum útgefendum.  
 
IV. Sjóðfélagalánin 
Á árinu 2017 voru ný útlán Almenna til sjóðfélaga samtals 10,8 milljarðar sem er það mesta sem 
sjóðurinn hefur lánað á einu ári. Er þetta svipuð þróun og hjá flestum öðrum lífeyrissjóðum.  

• Á árunum 2009 til 2013 lánuðu lífeyrissjóðirnir alls, að meðaltali tæpa níu milljarða króna á ári 
til sjóðfélaga.  

• Lánin tóku að aukast á árinu 2014 en þá voru veitt lán samtals 12 milljarðar króna.  
• Árið 2015 lánuðu sjóðirnir 22 milljarða króna, en síðustu tvö ár hefur orðið alger sprengja í 

útlánum. Á árinu 2016 var fjárhæð veittra lána 89 milljarðar króna og árið 2017 lánuðu sjóðirnir 
samtals 139 milljarða króna.  

 



3 
 

Þessi þróun endurspeglar þá breytingu sem orðið hefur á húsnæðis-lánamarkaði. Íbúðalánasjóður er 
ekki lengur stærsti lánveitandi húsnæðislána til einstaklinga, það hlutverk hefur færst til lífeyrissjóða 
og fjármálastofnana.  
 
Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins hefur brugðist við þessari þróun með því að herða skilyrði fyrir lánum, 
breyta reglum um mat á markaðsverði fasteigna og lækka hámarksveðsetningu úr 75% af markaðsverði 
í 70%. Einnig var hlutfall veðskuldabréfa það er sjóðfélagalána hækkað í fjárfestingarstefnu 
samtryggingarsjóðs, en á móti var vægi ríkisskuldabréfa og annarra skuldabréfa lækkað.  
 
Sjóðfélagalánin eru að okkar mati góður eignaflokkur með hóflegri ávöxtun yfir ríkisskuldabréfum. 
Endurgreiðslur af lánunum eru að jafnaði mánaðarlega, sem hentar lífeyrissjóðnum vel af því hann 
greiðir mánaðarlegar lífeyrisgreiðslur. Frá sjónarhóli sjóðfélaga eru lánin góður kostur að því leyti að 
vextir og kostnaður eru yfirleitt lægri en hjá öðrum fjármálastofnunum.  
 
V. Lagabreytingar 
Á árinu voru gerðar nokkrar breytingar á lögum og reglugerðum sem höfðu   áhrif á starfsemi sjóðsins.  
 
Þann 1. apríl 2017 tóku gildi lög um fasteignalán til neytenda. Markmið laganna er að tryggja neytenda-
vernd við kynningu, ráðgjöf, veitingu og miðlun fasteignalána til neytenda.  
Lögin kveða með enn sérhæfðari hætti en áður, um hvernig standa á að lánveitingum fasteignalána til 
neytenda og er meðal annars lögð rík upplýsinga- og leiðbeiningarskylda á lánveitendur.  
Samkvæmt lögunum er Fjármálaeftirlitinu heimilt að setja reglur um fasteignalán, s.s. um hámark 
veðsetningarhlutfalls fasteignalána og um hámark heildarfjárhæðar fasteignaláns eða greiðslubyrðar 
þess í hlutfalli við tekjur neytanda.  
 
Ný lög um fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða tóku gildi þann 1. júlí 2017.  Nokkrar breytingar eru gerðar 
á eignaflokkum og einnig á hámarksvægi útgefenda.   
Allar ávöxtunarleiðir Almenna lífeyrissjóðsins voru innan þeirra marka sem tilgreind eru í lögunum.  
 
Ný reglugerð nr. 591/2017 um breytingar á reglugerð nr. 916/2009  
um fjárfestingarstefnu og úttekt á ávöxtun lífeyrissjóða og vörsluaðila séreignarsparnaðar hefur tekið 
gildi. Í megindráttum er reglugerðin lítið breytt en í henni eru meðal annars viðbætur um hvernig 
fjárfestingarákvarðanir eru teknar, um siðferðisleg viðmið í fjárfestingum og fleira. Ný 
fjárfestingarstefna Almenna lífeyrissjóðsins sem tekur mið af breyttum lögum og reglugerð var 
samþykkt af stjórn í nóvember 2017.  
 
Í júlí 2017 tók gildi reglugerð um eftirlitskerfi með áhættu lífeyrissjóða nr. 590/2017 sem kveður á um 
framkvæmd áhættustýringar hjá lífeyrissjóðum. Vegna reglugerðarinnar samþykkti stjórn sjóðsins nýtt 
eftirlitskerfi með áhættu í desember 2017 sem inniheldur skipulag innra eftirlits, niðurstöður eigin 
áhættumats, áhættustefnu og áhættustýringarstefnu. 
 
Á yfirstandandi ári er unnið að því að innleiða væntanleg ný lög um persónuvernd sem fellur undir nýja 
evrópska persónuverndarlöggjöf og kemur til framkvæmda þann 25. maí í Evrópu. Vernd 
persónuupplýsinga er talin hluti af EES-samningnum og mun löggjöfin því verða tekin upp í íslenskan 
rétt. Rétt er þó að taka fram að löggjöfin mun hljóta þinglega meðferð Alþingis áður en hún tekur að 
fullu gildi hérlendis. Tilgangur laganna er að veita einstaklingum betri vernd og færa þeim aukinn 
ákvörðunarrétt yfir persónuupplýsingum sínum, í þeim tilgangi að fela þeim stjórn yfir því hver vinnur 
upplýsingar um þá, hvenær og í hvaða tilgangi. Ný persónuverndarlöggjöf leggur ýmsar skyldur á 
lífeyrissjóðinn og er unnið að því að starfsemi sjóðsins verði í takt við lögin þegar þau taka gildi.  
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VI. Iðgjald 
Þann 1. júlí næstkomandi hækkar iðgjald lífeyrissjóða á almennum vinnumarkaði úr 14% af launum í 
15,5% og verður þetta þriðji og síðasti áfanginn í hækkun iðgjalda sem samið var um á árinu 2016.  
Frá því samið var um þessar breytingar hafa aðilar vinnumarkaðarins kallað eftir því að lágmarksiðgjald 
samkvæmt lögum verði hækkað úr 12% af launum í 15,5% og er markmiðið að allir vinnandi landsmenn 
greiði sama iðgjald í lífeyrissjóð.  
 
Almenni lífeyrissjóðurinn mun fylgjast vel með hugmyndum og tillögum sem verða gerðar um 
breytingar á lífeyrissjóðalögunum og beita sér fyrir því að geta áfram boðið samsetningu lífeyrisréttinda 
sem byggir á því að greiða bæði í samtryggingarsjóð og séreignarsjóð.  
 
Markmið okkar er að sjóðfélagar byggi upp réttindi með greiðslum í sjóðinn þar sem áhersla er lögð á 
svigrúm og sveigjanleika þegar kemur að greiðslu eftirlauna og góðri tryggingavernd við áföll vegna 
óvinnufærni eða fráfalls.  
 
Í nokkur ár hefur verið rætt um að breyta forsendum við útreikning á skuldbindingum 
samtryggingarsjóða og miða dánar- og eftirlifendatöflur við spár um lengri meðalævi, í stað þess að 
byggja á sögulegum gögnum. Tilgangurinn með þessum breytingum er að réttindaútreikningar verði 
raunhæfari, en undanfarna áratugi hefur meðalævi jafnt og þétt verið að lengjast.  
Afleiðingar þess eru að tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða hefur versnað í hvert skipti sem notaðar 
eru nýjar lífslíkur, síðast fyrir ári síðan. Jafnframt hafa sjóðirnir reglulega þurft að endurnýja 
réttindatöflur í takt við lengri meðalævi.  
 
Vegna breytinga á réttindum opinberra starfsmanna, hefur verið frestað um óákveðinn tíma að taka 
upp nýtt fyrirkomulag. Núverandi réttindatöflur byggja á fortíðargögnum en á sama tíma teljum við 
okkur vita, að meðalævi muni halda áfram að lengjast. Því má segja að sjóðirnir úthluti of miklum 
réttindum og sýni sjóðfélögum of mikil réttindi á yfirlitum og í reiknivélum fyrir framtíðarréttindi.  
Það er auðvitað bagalegt og þessu þarf að breyta sem fyrst.  
 
Samkvæmt tillögu tryggingastærðfræðings hefur stjórn Almenna samþykkt að taka í notkun nýjar 
réttindatöflur frá og með 1. apríl næstkomandi, sem verða kynntar á þessum ársfundi. Vegna þeirra 
munu framtíðarréttindi, þ.e. réttindi sem sjóðfélagar mun ávinna sér í framtíðinni með greiðslu 
iðgjalda, lækka um 2,5% til 4,9%. Þessi breyting er óhjákvæmileg og stafar af lengri meðalævi og breyttu 
kynjahlutfalli sjóðfélaga. Gunnar Baldvinsson mun fara betur yfir þessar breytingar á eftir þegar hann 
kynnir niðurstöðu tryggingafræðilegrar úttektar.   
 
VII. Ný heimasíða 
Í desember opnaði Almenni endurnýjaða heimasíðu á slóðinni www.almenni.is. Vefurinn er hannaður 
og unninn af vefhönnunarfyrirtækinu Kosmos og Kaos en auk þess hefur hugbúnaðarfyrirtækið Fuglar 
unnið að gagnagrunnum, tengingum og reiknivélum.  
Myndirnar sem prýða nýja vefinn eru nær allar teknar af Önnu Guðmundsdóttur, starfsmanni 
lífeyrisdeildar hjá Almenna. 
 
Markmiðið með nýja vefnum er að bæta þjónustu og upplýsingagjöf til sjóðfélaga. Meðal  nýjunga má 
nefna Netráðgjafann sem er alltaf á vaktinni og svarar algengustu spurningum um sjóðinn og þjónustu 
við sjóðfélaga.  
Á nýja vefnum er einnig netspjall sem gerir sjóðfélögum kleift að eiga samskipti við ráðgjafa í gegnum 
netið á opnunartíma sjóðsins.  
Ánægjulegt er að greina frá því að margir nýta nú þegar þessar tvær nýju og nútímalegu samskiptaleiðir.  
 
Ég vil sérstaklega nefna að á nýju heimsíðunni eru enn ítarlegri upplýsingar um ávöxtunarleiðir en áður. 
Almenni lífeyrissjóðurinn leggur metnað sinn í að veita upplýsingar sem hjálpa sjóðfélögum að velja 

http://www.almenni.is/
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ávöxtunarleið. Til að bera saman ávöxtunarleiðir er nauðsynlegt að hafa upplýsingar til að vega og meta 
hvaða leið hentar með tilliti til sparnaðartíma og áhættuþols.  
Á heimasíðunni er annars vegar að finna upplýsingar um stakar ávöxtunarleiðir og hins vegar 
samanburð á ávöxtun og gengisþróun allra ávöxtunarleiða.  
Á upplýsingasíðum um stakar ávöxtunarleiðir eru allar helstu upplýsingar um hverja leið.  
Á samanburðarsíðum eru upplýsingar um ávöxtun, gengisþróun og flökt fyrir allar ávöxtunarleiðir. 
Samanburður dregur fram mismun á ávöxtunarleiðum og hjálpar lesanda þannig að átta sig betur á 
fjárfestingarstefnu og eðli einstakra ávöxtunarleiða.  
Sjóðfélagar eru hvattir til að kynna sér þessar upplýsingar og hafa samband við ráðgjafa sjóðsins ef þeir 
óska eftir skýringum eða leiðbeiningum. 
 
VIII. Erlendar viðurkenningar 
Fagtímaritið European Pensions valdi Almenna lífeyrissjóðinn sem lífeyrissjóð ársins 2017 í Evrópu. Í 
umsögn dómnefndar segir meðal annars að Almenni sé „framúrskarandi í þjónustu sinni við sjóðfélaga 
og hafi sjóðfélaga og þjónustu við þá í forgangi í allri starfsemi sinni“. 
Verðlaunin og ummælin eru Almenna mikill heiður ekki síst í ljósi þess að allir lífeyrissjóðir í Evrópu, 
stórir sem smáir geta gert tilkall til þeirra. Þetta er fimmta árið í röð sem tímaritið tilnefnir Almenna til 
verðlauna. Þrjú ár í röð var sjóðurinn tilnefndur til verðlauna fyrir samskipti við sjóðfélaga og á síðasta 
ári var sjóðfélagavefur Almenna ein af fimm nýjungum sem tilnefndar voru sem nýjungar ársins. 
 
Síðustu tvö ár ár hefur Almenni hlotið verðlaun hjá tveimur fremstu fagtímaritum um lífeyrismál í 
Evrópu en í desember 2016 var Almenni valinn besti  opni lífeyrissjóður í Evrópu hjá Investment & 
Pensions Europe eins og greint var frá á ársfundi 2017. 
Þessi tvö fagtímarit eru útbreiddust og talin standa hvað fremst í umfjöllun um lífeyrismál í álfunni. 
 
Þessar viðurkenningar eru sjóðnum heiður og hvatning til að gera enn betur í þjónustu við sjóðfélaga. 
 
IX. Niðurlag 
Stjórn lífeyrissjóðsins fundar að jafnaði einu sinni í mánuði og oftar ef tilefni er til.  
Frá síðasta ársfundi hefur stjórnin fundað 15 sinnum. Stjórnarmenn hafa auk þess mætt á ýmsa fundi 
milli stjórnarfunda til að greina, undirbúa eða afgreiða mál milli funda.  
 
Ég vil nota þetta tækifæri og færa öllum stjórnarmönnum þakkir fyrir gott samstarf á liðnu ári.  
 
Á þessum ársfundi lýkur kjörtímabili Ástríðar Jóhannesdóttur og Huldu Rósar Rúriksdóttur í stjórn og 
Péturs Þorsteins Óskarssonar, varamanns.   
Ástríður gefur ekki kost sér áfram og vil ég nota tækifærið og þakka henni fyrir vel unnin störf í stjórn 
sjóðsins. Ástríður kom inn í stjórn á árinu 2012 og sat því sex ár í stjórninni, þar af sem varaformaður 
frá 2016. Hennar verður saknað.  
 
Ég vil að lokum þakka sjóðfélögum fyrir samskipti og samstarfið á liðnu ári.  
Einnig vil ég þakka starfsfólki sjóðsins fyrir ánægjulegt og árangursríkt samstarf.  
Hjá sjóðnum starfar hæft fólk sem leggur sig fram um að vinna vel og veita góða þjónustu.  
 
Takk fyrir.  


