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2. Kynning og afgreiðsla
ársreiknings
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Ársreikningur Birtu lífeyrissjóðs 2017

• Ársreikningur er viðamikill í samanburði við fyrri ár – samtals 62 bls.

• Ársreikningurinn er gerður samkvæmt reglum FME nr. 335/2015.

• Með breyttum reglum fjölgar skýringum.

• Endurskoðaður af endurskoðendum.

• Endurskoðunarnefnd hefur fjallað ítarlega um reikninginn.

• Tryggingarfræðilegar forsendur.

• Samruni sjóðanna, sem tók gildi 1. desember 2016 er lokið.

• Stjórn og framkvæmdastjóri staðfestu reikninginn 5. apríl 2018.



Áritun endurskoðanda



















8. Skrifstofu- og 
stjórnunarkostnaður

• Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður eykst um 56 m.kr
sem jafngildir um 8% hækkun.

• Laun og launatengd gjöld aukast um 2,8% á milli ára 
sem jafngildir hækkun um 12 milljónir króna.

• Markaðskostnaður hækkar um tæpar 10 milljónir kr.
• UT kostnaður hækkar um 22 milljónir kr.
• Annar kostnaður hækkar um 10 milljónir:

• Póstkostnaður um 16 milljónir kr.
• Matar- og kaffikostnaður er um 12 milljónir kr.
• Áskrift af upplýsingum er um 8 milljónir kr.

• Sameiningin kostaði sjóðfélaga 86 milljónir kr., sem 
jafngildir

• um 0,02% af eignum
• 0,34% af iðgjöldum tveggja ára.



















3. Tryggingafræðileg
athugun
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Tryggingafræðileg athugun

• Samanburður á eignum lífeyrissjóðs og verðmæti iðgjalda við skuldbindingar 
sjóðsins til greiðslu lífeyris.

• Skuldbindingar eru háðar óvissum atburðum tengdum lífi og heilsu sjóðfélaga.

• Vænt niðurstaða metin með tölfræðilegum líkönum.

TBG EHF.



Tryggingafræðileg athugun

TBG EHF.

• Helstu forsendur útreikninga ákveðnar með reglugerð sem fjármálaráðuneyti 
gefur út, nr. 391/1998.

• Mikilvægustu forsendur eru um vexti og lífslíkur.

• Lífeyrissjóðir hafa almennt engan ábyrgðaraðila.

• Ef eignir eru lægri en skuldbindingar þarf að lækka áunninn rétt eða hækka 
iðgjöld.



Forsendur útreikninga 2017

Engar breytingar frá athugun 2016:

• Íslenskar lífslíkur byggðar á reynslu áranna 2010-2014.

• Örorkulíkur 80% af meðaltali reynslu íslenksra lífeyrissjóða árin 1998-2002.

• Ávöxtun 3,5% umfram hækkun verðlags.

TBG EHF.



Tryggingafræðileg staða Birtu í lok árs 2017

TBG EHF.

TRYGGINGAFRÆÐILEG STAÐA BIRTU LÍFEYRISSJÓÐS 2017 – FJÁRHÆÐIR Í MILLJÓNUM 

Eignir    
 Áunnið Framtíð Heildar 
Eignir: 334.321,4  334.321,4 
Endurmat   Skuldabréf: 1.429,6  1.429,6 
                   Hlutabréf: -2.695,6  -2.695,6 
Fjárfestingargjöld: -2.526,1  -2.526,1 
Rekstrarkostnaður: -6.588,2 -7.055,1 -13.643,3 
Iðgjöld:  189.170,8 189.170,8 
Samtals: 323.941,0 182.115,7 506.056,8 
    
Skuldbindingar    
 Áunnið Framtíð Heildar 
Ellilífeyrir: 294.595,5 149.919,0 444.514,5 
Örorkulífeyrir: 24.084,7 17.208,0 41.292,6 
Makalífeyrir: 25.441,9 9.171,8 34.613,7 
Barnalífeyrir: 312,9 1.666,1 1.979,0 
Fjölskyldulífeyrir:  1.707,2 1.707,2 
Samtals: 344.435,0 179.672,0 524.107,0 
    
Mismunur: -20.494,0 2.443,7 -18.050,3 
Hlutf. af skuldb. -6,0% 1,4% -3,4% 
 



Breyting frá fyrra ári

• Heildarstaða fer úr -4,1% í -3,4%.
• Áfallin staða fer úr -7,6% í -6,0%.

• Batnandi stöðu má rekja til ávöxtunar endurmetinnar eignar umfram 3,5% og 
hagstæðrar afkomu tryggingaþátta.

• Verði heildarstaða utan  -5% eða +5% fimm ár í röð er sjóðnum skylt að grípa til 
aðgerða (sbr. lög nr. 129/1997).

TBG EHF.



Breyting skuldbindinga frá fyrra ári

TBG EHF.

2017 2016
Áfallnar lífeyrisskuldbindingar í ársbyrjun 323.633,4 299.742,6
Hækkun lífeyrisskuldb. vegna vaxta og verðbóta 17.251,2 16.715,2
Hækkun áunninna réttinda vegna iðgjalda ársins 13.749,8 12.080,6
Lækkun vegna greidds lífeyris á árinu -9.508,0 -8.905,5
Hækkun vegna nýrra lífslíkataflna 0,0 6.560,6
Hækkun/lækkun vegna annarra breytinga -691,5 -2.560,1
Áfallnar lífeyrisskuldbindingar í árslok 344.435,0 323.633,4



4. Fjárfestingarstefna
sjóðsins
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NÚGILDANDI FJÁRFESTINGARSTEFNA
NÚGILDANDI FJÁRFESTINGARSTEFNA

FJÁRFESTINGARSTEFNA - SAMTRYGGING
Markmið um 

eignasamsetningu
Efri vikmök

Neðri 

vikmörk

Eignasamsetning 

í árslok 2017

Innlán í bönkum og sparisjóðum 1,0% 4,0% 0,0% 2,1%
Ríkisvíxlar, ríkisskuldabréf og skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs 25,0% 30,0% 20,0% 25,6%
Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga 4,5% 6,5% 2,5% 4,4%
Sértryggð skuldabréf 4,5% 6,5% 2,5% 3,2%
Fasteignaveðtryggð skuldabréf 15,0% 20,0% 10,0% 16,4%
Skuldabréf fyrirtækja 7,0% 11,0% 3,0% 7,4%
Innlend hlutabréf 12,0% 15,0% 9,0% 14,1%
Erlend hlutabréf 23,0% 31,0% 15,0% 21,1%
Óhefðbundar fjárfestingar 8,0% 10,0% 6,0% 5,7%

Samtals 100,0% 100,0%

Þar af eignir í erlendum gjaldmiðli 31,5% 50,0% 19,0% 28,1%



BREYTINGAR Á HELSTU EIGNA-
FLOKKUM FRÁ FYRRA ÁRI
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Árslok 2016 Árslok 2017

Aukið við vægi á milli ára 2016-17

 * Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga 0,4%
 * Skuldabréf lánastofnana 1,1%
 * Skuldabréf fyrirtækja 0,6%
 * Fasteignaveðtryggð skuldabréf 1,9%
 * Erlend verðbréf 3,0%
 * Óhefðbundnar fjárfestingar 0,6%

Dregið úr vægi á milli ára 2016-17

 * Skuldabréf með ábyrgð ríkssjóðs -3,3%
 * Innlend hlutabréf -3,4%



NAFN- OG RAUNÁVÖXTUN HELSTU 
EIGNAFLOKKA Á ÁRINU 2017
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Nettó raunávöxtun Samtryggingardeildar Birtu var 5,23% á árinu 2017 sem samsvarar 7,05% nafnávöxtun.



TILGREIND SÉREIGN

FJÁRFESTINGARSTEFNA - TILGREIND SÉREIGN
Markmið um 

eignasamsetningu
Efri vikmök

Neðri 
vikmörk

Eignasamsetning 
í árslok 2017

Innlán í bönkum og sparisjóðum 24,5% 100,0% 0,0% 33,7%
Ríkisvíxlar, ríkisskuldabréf og skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs 25,0% 35,0% 0,0% 24,7%
Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sértryggð skuldabréf 8,5% 12,0% 0,0% 0,0%
Fasteignaveðtryggð skuldabréf 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Skuldabréf fyrirtækja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Innlend hlutabréf 12,0% 15,0% 0,0% 12,5%
Erlend hlutabréf 30,0% 35,0% 0,0% 29,1%
Óhefðbundar fjárfestingar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Samtals 100,0% 100,0%

Þar af eignir í erlendum gjaldmiðli 30,0% 35,0% 0,0% 29,1%

• Ein sparnaðarleið í boði fyrir tilgreinda séreign. 

• Sparnaðarleiðin stóð í tæplega 60 milljónum kr. sl. áramót og fer ört vaxandi.

• Hrein raunávöxtun leiðarinnar á árinu 2017 var -1,14% sem samvarar 0,21% nafnávöxtun.



Séreignarleiðir Birtu

NAFNÁVÖXTUN 2017 RAUNÁVÖXTUN 2017

INNLÁNSLEIÐ 3,70% 1,93%
SKULDABRÉFALEIÐ 7,36% 5,53%
BLÖNDUÐ LEIÐ 7,46% 5,63%



5. Starfskjarastefna
sjóðsins
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Úr samþykktum Birtu
5.7 gr. Stjórn skal setja sjóðnum starfskjarastefnu varðandi starfskjör stjórnenda sem 
skal lögð fram til samþykktar á ársfundi og birt í ársskýrslu og á heimasíðu sjóðsins
• Inniheldur stefnumarkandi ákvæði um starfskjör stjórnarmanna, framkvæmdastjóra 

og annarra lykilstarfsmanna
• Starfskjör starfsfólks eru ekki árangurstengd
• Gerð grein fyrir kjörum stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og lykilstarfsmanna í 

ársreikningi



6. Laun stjórnarmanna og
nefnda á vegum sjóðsins
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Tillaga launanefndar Birtu lífeyrissjóðs
Launanefnd Birtu lífeyrissjóðs hefur fjallaði um laun stjórnarmanna sjóðsins. Er það 
tillaga nefndarinnar að laun stjórnarmanna skuli fylgja 95% hækkun launavísitölu 
Hagstofu Íslands frá mars 2017 til mars 2018. Hækkun launavísitölunnar er 7,1% á 
umræddu tímabili sem jafngildir 6,75% ef miðað er við ofangreinda 95% reglu. 
Upphæðir eru síðan námundaðar að næsta heila eða hálfa þúsundi.

Laun formanns eru tvöföld laun aðalmanns. Laun varaformanns eru ein og hálf laun 
aðalmanns.

• Aðalmenn stjórnar: 101.000 kr. 

• Formaður stjórnar: 202.000 kr.

• Varaformaður stjórnar: 151.500 kr. 

• Varamenn stjórnar: 22.500 kr. (mánaðarleg greiðsla en full laun aðalmanns þann 
mánuð sem setinn er fundur) 

Launanefnd leggur til að þessi tillaga verði lögð fyrir ársfund Birtu 
og taki gildi frá og með ársfundi 2018.



7. Stjórnarkjör



Aðalmenn - fulltrúar launamanna
• Gylfi Ingvarsson, til 2019
• Jakob Tryggvason, til 2020
• Guðrún Elfa Hjörleifsdóttir, til 2019
• Hrönn Jónsdóttir, til 2020

Aðalmenn - fulltrúar atvinnurekenda
• Davíð Hafsteinsson, til 2019
• Guðrún Jónsdóttir, til 2019
• Ingibjörg Ólafsdóttir, til 2020
• Pálmar Óli Magnússon, til 2020

Varamenn - fulltrúar launamanna
• Bára Halldórsdóttir, til 2020
• Einar Hafsteinsson, til 2019

Varamenn - fulltrúar atvinnurekenda
• Bolli Árnason, til 2020
• Guðbjörg Guðmundsdóttir, til 2019



8. Kjör endurskoðanda
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Endurskoðandi Birtu lífeyrissjóðs

Endurskoðunarnefnd hefur gert grein fyrir 
sínum störfum með sérstakri skýrslu til 
stjórnar sem felur m.a. í sér mat á störfum 
ytri endurskoðanda 

Á grundvelli niðurstöðu endurskoðunar-
nefndar leggur stjórn til að Kristinn F. 
Kristinsson, löggiltur endurskoðandi hjá 
PWC verði kosinn endurskoðandi Birtu.

Endurskoðunarnefnd Birtu: María 
Sólbergsdóttir, Viðar Örn Traustason og 
Rósa Steingrímsdóttir.



9. Kjör nefndar um laun 
stjórnarmanna
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Kjör nefndar um laun stjórnarmanna

6.6 Nefnd um laun stjórnarmanna skal 
undirbúa og leggja fram tillögur að 
launum stjórnarmanna, bæði aðal- og 
varamanna, fyrir hvern ársfund. Í tillögum 
sínum skal nefndin miða við að laun 
stjórnarmanna endurspegli þær kröfur 
sem gerðar eru til þeirra og þann tíma 
sem verja þarf til stjórnarstarfa. Nefndin 
skal kynna stjórn tillögur sínar eigi síðar 
en tveimur vikum fyrir ársfund 
lífeyrissjóðs. Skulu fulltrúaráð skipa 
nefndina fjórum fulltrúum til þriggja ára. 
Skal vera jafnt hlutfall fulltrúa 
atvinnurekenda og launamanna í 
nefndinni.

Þannig skipuð á stofnfundi Birtu lífeyrissjóðs 
þann 30. september 2016

Fulltrúar launamanna
• Jóhann Rúnar Sigurðsson
• Kristján Þórður Snæbjarnarson

Fulltrúar atvinnurekenda
• Jón Sigurðsson
• Bára Mjöll Ágústsdóttir



10. Samþykktarbreytingar
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Tillögur til breytinga á samþykktum
Uppfærsla á nöfnum félaga



Tillögur til breytinga á samþykktum

Gr. 5.9 (Um skipan stjórnar til ársfundar 2018) – falli brott
5.9 Frá því að samþykktir þessar eru samþykktar á aukaársfundi Sameinaða lífeyrissjóðsins 
og Stafa lífeyrissjóðs og þar til ný stjórn verður kjörin af ársfundi sjóðsins vorið 2018 skal 
stjórnin skipuð fimm fulltrúum aðalstjórnar Sameinaða lífeyrissjóðsins og fimm fulltrúum 
aðalstjórnar Stafa lífeyrissjóðs. Aðrir stjórnarmenn sjóðanna skulu skipa varastjórn sjóðsins 
sama tímabil. Skal aukaársfundur einnig samþykkja hverjir skuli sitja í stjórn sameinaðs 
sjóðs og hverjir í varastjórn hans af aðalmönnum stjórnar. Skal þess gætt að hlutfall 
atvinnurekenda og launamanna sé jafnt ásamt því sem skilyrðum laga um kynjahlutföll sé 
fullnægt. Komist aukaársfundur ekki að niðurstöðu skal hlutkesti ráða því hvernig 
stjórnarmenn skiptast á milli aðalstjórnar og varastjórnar, þó þannig að hlutföll 
atvinnurekenda og launamanna séu jöfn ásamt því sem skilyrðum laga um kynjahlutföll sé 
fullnægt. Á ársfundi sjóðsins 2018 skal kjósa sjóðnum átta manna stjórn, þar af fjóra fulltrúa 
er hafi umboð til ársfundar 2019 og fjóra fulltrúa er hafi umboð til ársfundar 2020. Helmingi 
færri varamenn skal kjósa með sama hætti og til sama tíma og aðalmenn. Ákvæði þetta 
gildir aðeins þar til ný stjórn hefur verið kjörin á ársfundi sjóðsins 2018.

Bráðabirgðaákvæði falli brott 



Tillögur til breytinga á samþykktum
Hálfur lífeyrir



Tillögur til breytinga á samþykktum
Hálfur lífeyrir frh.



Tillögur til breytinga á samþykktum
Hálfur lífeyrir frh.



Tillögur til breytinga á samþykktum
Um tillögur stjórnar til breytinga á samþykktum



Tillögur til breytinga á samþykktum
Um tillögur stjórnar til breytinga á samþykktum frh.



Tillögur til breytinga á samþykktum
Gildistaka



11. Önnur mál
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