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SKÝRSLA STJÓRNAR



BREYTINGAR Á STARFSREGLUM1.  BREYTINGAR Á STARFSREGLUM
Fundarstjóri

KYNNING OG AFGREIÐSLA ÁRSREIKNINGS



Ársreikningur Birtu lífeyrissjóðs 2019
• Ársreikningurinn er gerður samkvæmt lögum um 

ársreikninga nr. 3/2006 og reglugerð nr. 335/2015 
• Ársreikningur er áritaður af endurskoðanda án 

fyrirvara en með ábendingu vegna COVID-19
• Endurskoðunarnefnd hefur fjallað ítarlega um 

reikninginn sem og stjórn
• Innri endurskoðandi hefur skilað stjórn skýrslu fyrir 

síðasta starfsár
• Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur verið í 

reglulegum samskiptum við sjóðinn
• Samþætt reikningsskil sjóðsins samanstanda af 

ársreikningi, ársskýrslu og upplýsingum á 
heimasíðu sjóðsins 







Viðskiptalíkan og árangur
Ófjárhagslegar upplýsingar settar í samhengi við ársreikning
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Lykilstarfsemi

Ófjárhagsleg upplýsingagjöf skv. 66. gr. d. laga um ársreikninga 
Upplýsingar umhverfis-, félags- og starfsmannamál. 

Stutt lýsing á viðskiptalíkani sjóðsins.
Yfirlit yfir árangur af stefnu sjóðsins. 





Þjónustan
Birta lífeyrissjóður tekur á móti

fjölda umsókna í hverjum
mánuði ásamt því að veita

ráðgjöf til sjóðfélaga

Birta lífeyrissjóður leggur áherslu á að veita sjóðfélögum frábæra þjónustu 
með fagmennsku, ábyrgð og heiðarleika að leiðarljósi. Fjöldi virkra 
sjóðfélaga er birtur í ársreikningi með sögulegum samanburði og ánægja 
sjóðfélaga er mæld með þjónustukönnun í móttöku sjóðsins.







Til þess að eignir standi undir skuldbindingum þarf hrein raunávöxtun til 
lengri tíma að vera hærri en 3,5%. Árangur af fjárfestingarstarfsemi Birtu er 
birtur í ársreikningi sem raunávöxtun síðasta árs og sem meðaltal hreinnar 
raunávöxtunar fyrir 5 og 10 ár. Við mat á frammistöðu er horft til þessa sem 
og þeirra viðmiðunarvísitalna sem birtar eru í fjárfestingarstefnu Birtu á 
hverju ári að teknu tilliti til áhættu.

11,21%



Hvernig gengur að fjárfesta? (sjá skýringu 9 bls. 23)



Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

• Launakostnaður og rekstur upplýsingakerfa var 
samtals 586,6 m.kr. og telst vera 82% af kostnaði. 

• Birta fékk jafnlaunakerfi vottað á síðasta ári og 
skv. því kerfi telst launamunur kynja vera 0,7%.

• Sjóðurinn greiðir laun skv. starfskjarastefnu.
• Mannauður Birtu gefur sjóðnum 4,3 í einkunn skv. 

VR könnun Gallup.
• Viðskiptaþróun miðar að því að auka skilvirkni í 

starfsemi sjóðsins. 
• Rekstrarkostnaður sem hlutfall af heildareignum, 

iðgjöldum og fjölda starfsmanna eru 
viðmiðunarkennitölur sem lesa má úr 
ársreikningi og notaðar eru til að meta árangur af 
viðskiptaþróun.



Efnahagur og kennitölur









KYNNING FRAMBJÓÐENDA 2.  KYNNING Á FRAMBJÓÐENDUM
Kjörnefnd

TRYGGINGAFRÆÐILEG STAÐA



Tryggingafræðileg staða samtryggingardeildar

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







Breytingar frá fyrra ári

• Heildarstaða fer úr -3,8% í -1,8%
• Áfallin staða fer úr -7,1% í -3,3%
• Verði heildarstaða utan -5% eða +5% fimm ár í röð er sjóðnum skylt að 

grípa til aðgerða (l.129/1997) 
• Breytingar á forsendum um lífslíkur hækkuðu mat á skuldbindingum 

sjóðsins
• Engu að síður batnar tryggingafræðileg staða, sem skýrist af 

sérstaklega góðri ávöxtun árið 2019 sem bætir áfallna stöðu verulega



Breyting skuldbindinga frá fyrra ári



KOSNING TIL STJÓRNAR  
OG VARASTJÓRNAR

3.  KOSNING TIL STJÓRNAR OG  
VARASTJÓRNAR

KjörnefndFJÁRFESTINGARSTEFNA



Núgildandi fjárfestingarstefna Samtryggingar





Helstu breytingar
- Samtrygging 

Hlutfall Í millj. kr. Hlutfall Í millj. kr. 

Innlán fjármálastofnanna 2,0% 8.193 1,5% 5.104

Skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs 19,3% 79.241 23,8% 84.704

Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga 4,2% 17.066 4,3% 15.445

Skuldabréf lánastofnana 2,2% 9.226 3,4% 11.928

Skuldabréf fyrirtækja 7,1% 29.202 8,0% 28.186

Fasteignaveðtryggð skuldabréf 19,9% 81.738 18,9% 67.030

Innlend hlutabréf 14,4% 58.994 12,3% 43.930

Erlend hlutabréf 25,2% 103.401 21,9% 77.956

Óhefðbundnar fjárfestingar 5,8% 23.698 5,8% 20.774

Í árslok 2019 Í árslok 2018



Séreign
- Þrjár sparnaðarleiðir í boði

Ávöxtun 2019
Nafnávöxtun:  18,0%
Raunávöxtun: 14,9%

Ávöxtun 2019
Nafnávöxtun:  8,9%
Raunávöxtun: 6,1%

Ávöxtun 2019
Nafnávöxtun:  4,3%
Raunávöxtun: 1,6%



Tilgreind séreign
- Ein sparnaðarleið í boði

Ávöxtun 2019
Nafnávöxtun:  11,0%
Raunávöxtun:   8,1%

Fjárfestingarstefna Tilgreindrar séreignar



Samanburður og 
samkeppni

• Markmið stjórnar er að raunávöxtun yfir 
10 ára tímabil verði hærri en 3,5% að 
teknu tilliti til kostnaðar. 10 ára 
meðalraunávöxtun Birtu er 4,7% að teknu 
tilliti til forvera sjóðsins

• Myndin sýnir spönn ávöxtunar 22 
lífeyrissjóða yfir 1, 5 og 10 ár eins og þær 
birtast í samantekt FME. Að auki liggur 
fyrir 30 ára ávöxtun 6 sjóða sem sýnir að 
samandregin ávöxtun Birtu og þeirra 
sjóða sem mynda þá sögu er ásættanleg



• Birta lífeyrissjóður getur skilgreint fjárfestingar eftir 
sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og gert betur 
grein fyrir því hvernig þær stuðla að sjálfbærri þróun 

• Færa má mörg rök fyrir því að fjárfestingar Birtu bæti 
sjálfbæra þróun, bæði í nærsamfélaginu og á alþjóðavísu

Um ábyrgar fjárfestingar

Vörur Marel bæta matvælaframleiðslu 
og auka gæði matvæla sem fellur vel að 
markmiði nr. 2: Ekkert hungur

Vörur Össurar “Life without limitation” falla 
vel að markmiði nr. 3: Heilsa og vellíðan 



HLUTHAFASTEFNA/EIGENDASTEFNA





SKIPAN KJÖRNEFNDAR4. Starf og Staða Birtu lífeyrissjóðs 
Fundarstjóri

STARFSKJARASTEFNA



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



ÖNNUR MÁL5.  ÖNNUR MÁL
Fundarstjóri

LAUN STJÓRNARMANNA OG NEFNDA



Tillaga launanefndar Birtu lífeyrissjóðs
Er það tillaga nefndarinnar að laun stjórnarmanna skuli fylgja 95% hækkun launavísitölu Hagstofu 
Íslands miðað við tímabilið mars 2019 til febrúar 2020. Hækkun launavísitölunnar er 4,8% á 
umræddu tímabili og þegar búið er að færa hækkunina niður í 95% þá er árshækkunin 4,56%. 
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: 111.000 kr. (áður 106.000 kr.)
• Formaður stjórnar: 222.000 kr. (áður 212.000 kr.)
• Varaformaður stjórnar: 166.500 kr. (áður 159.000 kr.)
• Varamenn stjórnar: 24.500 kr. (mánaðarleg greiðsla en full laun aðalmanns þann mánuð sem 

setinn er fundur) (áður 23.500 kr.)
Launanefnd leggur til að þessi tillaga verði lögð fyrir ársfund Birtu og taki gildi frá og með ársfundi 
2020.



Tillaga launanefndar um greiðslu vegna vinnutaps
Stjórn fjallaði um málið á fundi 8. júní sl. og felur fundarstjóra að leggja eftirfarandi til:

• Þeir stjórnarmenn sem fari í hæfismat fái allt að 275.000 kr. eingreiðslu til 
að dekka vinnutap vegna hæfismats.

Nýir stjórnarmenn í lífeyriskerfinu hafa um árabil verið boðaðir í hæfismat FME þar hæfi 
þeirra og hæfni til setu í stjórn lífeyrissóðs er metin af þriggja manna ráðgjafanefnd. 

Í því skyni hefur stjórnarmönnum staðið til boða að sitja vikulangt undirbúningsnámskeið 
fyrir hæfismat. Forverar Birtu, Stafir lsj. og Sameinaði lsj., greiddu allt að 250.000 kr. til 
stjórnarmanna sem fóru í hæfismat.

Eftir stofnun Birtu hafa greiðslur vegna vinnutaps ekki verið greiddar sérstaklega til 
stjórnarmanna.





Stjórn Birtu lífeyrissjóðs 2020

Aðalmenn - fulltrúar launamanna
• Hrönn Jónsdóttir, til 2022
• Jón Kjartan Kristinsson, til 2022
• Guðrún Elfa Hjörleifsdóttir, til 2021
• Hilmar Harðarson, til 2021

Varamenn - fulltrúar launamanna
• Garðar A. Garðarsson, til 2021
• Bára Laxdal Halldórsdóttir, til 2022

Aðalmenn - fulltrúar atvinnurekenda
• Guðrún Jónsdóttir, til 2021
• Davíð Hafsteinsson, til 2021
• Þóra Eggertsdóttir, til 2022
• Pálmar Óli Magnússon, til 2022

Varamenn - fulltrúar atvinnurekenda
• Guðbjörg Guðmundsdóttir, til 2021
• Bolli Árnason, til 2022



KJÖR ENDURSKOÐANDA



Endurskoðandi Birtu lífeyrissjóðs

• Á grundvelli niðurstöðu endurskoðunarnefndar leggur stjórn til að Kristinn F. 
Kristinsson, löggiltur endurskoðandi hjá Pwc verði endurkjörinn endurskoðandi 
Birtu

• Endurskoðandi starfar skv. tilboði sem hefur verið yfirfarið af endurskoðunarnefnd 
Birtu



KJÖR NEFNDAR UM LAUN STJÓRNARMANNA



Samkvæmt samþykktum:

• Nefndin var skipuð á stofnfundi Birtu 29. september 2016
• Skv. grein 6.6 er kjörtímabil nefndarinnar þrjú ár. Skal vera jafnt hlutfall fulltrúa 

atvinnurekenda og launamanna í nefndinni

• Launanefnd Birtu lífeyrissjóðs frá ársfundi 2019 til ársfundar 2022

Fulltrúar launamanna Fulltrúar atvinnurekenda           
Jóhann Rúnar Sigurðsson Bára Mjöll Ágústsdóttir
Kristján Þórður Snæbjarnarson Jón Sigurðsson



ÖNNUR MÁL



Tillaga Páls Pálssonar
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