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Efri mynd: Starfsmenn málmsteypunnar Hellu í Hafnarfirði bræða kopar í byrjun 
árs 2020. Ljósmynd: Lárus Karl Ingason.

Neðri mynd: Starfsmenn járnsteypu Landssmiðjunnar að Sölvhólsgötu 13  
í Reykjavík hella fljótandi málmi í steypumót árið 1944. Ljósmynd: Sigurhans 
Vignir/Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
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Efri mynd: Tveir verkamenn vinna við brúarsmíði yfir Reykjanesbraut  
í byrjun árs 2020. Ljósmynd: Lárus Karl Ingason. 

Neðri mynd: Gatnagerð í Sóleyjargötu í Reykjavík um árið 1944. 
Ljósmynd: Óþekktur ljósmyndari/Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
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Samtryggingardeild Framtíðarsýn 1 Framtíðarsýn 2 Framtíðarsýn 3
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Fjöldi sem á réttindi hjá Gildi
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Eignir Gildis í lok árs 2019
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Það er óhætt að segja að árið 2019 hafi verið afar hagstætt í rekstri 
Gildis-lífeyrissjóðs. Á árinu hækkuðu bæði innlend og erlend hlutabréf í 
verði, þróun á skuldabréfamörkuðum var einnig hagstæð og við þetta allt 
bættist síðan nokkuð hagstæð gengisþróun. Vegna þessa nam raunávöxtun 
samtryggingardeildar 12,1% á árinu 2019, en leita þarf aftur til ársins 2005 til 
að finna betri afkomu. Það er auðvitað mikið fagnaðarefni þegar ávöxtunin er 
jafn góð og raun ber vitni nú, enda þýðir það að sjóðurinn getur betur en ella 
staðið við skuldbindingar sínar gagnvart sjóðfélögum sem er jú fyrst og fremst 
að greiða þeim lífeyri.

Þá er tryggingafræðileg staða sjóðsins í fyrsta sinn jákvæð síðan á árinu 
2015, um 3,7% í árslok 2019, en tryggingafræðileg staða mælir einmitt getu 
sjóðsins til að standa undir heildarskuldbindingum sínum til greiðslu lífeyris.  

Góð langtímaávöxtun
Ef horft er á ávöxtun Gildis yfir lengra tímabil kemur í ljós að meðaltalsraun-
ávöxtun samtryggingardeildar hefur verið 4,6% síðastliðin 25 ár og sé horft 
til síðustu 10 ára hefur ávöxtunin verið 5,3%. Hún er því yfir 3,5% viðmiði 
sem notað er til að reikna út tryggingafræðilega stöðu sjóðsins. Þetta er 
kannski kjarninn í þeirri hugsun sem þarf að vera ráðandi í ávöxtun fjármuna 
lífeyrissjóðs. Langtímahugsun. Oftar en ekki er slegið upp í fyrirsögnum 
fjölmiðla að lífeyrissjóðir hafi tapað svo og svo miklum fjármunum þegar t.d. 
gengi hlutabréfa sveiflast á markaði. Slík framsetning er oft misvísandi því að 
hjá langtímafjárfesti eins og Gildi er það ávöxtunin til lengri tíma sem skiptir 
máli en ekki dægursveiflur á markaði. Ávöxtunartölur Gildis-lífeyrissjóðs yfir 
langt tímabil sýna að þar hefur vel tekist til.

Leiðandi á markaði
Það er einmitt á grundvelli þessara langtímahagsmuna sem Gildi hefur verið 
leiðandi í umræðu og aðgerðum sem stuðla að bættum stjórnarháttum og 
ábyrgum fjárfestingum. Áherslur sjóðsins eru ágætlega dregnar saman í 
hluthafastefnu, en þar segir m.a.: „Gildi-lífeyrissjóður beitir sér sem eigandi 
í þeim tilgangi að stuðla að langtímahagsmunum og sjálfbærni og góðum 
stjórnarháttum þeirra félaga sem sjóðurinn fjárfestir í“. Það er enginn vafi 
í mínum huga að sú áhersla sem Gildi hefur lagt á að vera virkur eigandi og 
beita sér fyrir góðum stjórnarháttum og ábyrgum fjárfestingum mun til lengri 
tíma skila sjóðnum betri ávöxtun sjóðfélögum til heilla.

Hækkandi lífaldur
Ein af stóru áskorunum lífeyrissjóðanna á næstu árum er sú ánægjulega 
staðreynd að við lifum lengur. Hjá lífeyrissjóði þýðir þetta hins vegar 
að sjóðurinn þarf að greiða lífeyri í fleiri ár eða með öðrum orðum 
skuldbindingar hans aukast. Hingað til hafa skuldbindingar sjóðsins verið 
reiknaðar út frá lífslíkum byggðum á reynslu fortíðar en ekki spá til framtíðar. 
Mat tryggingastærðfræðings sjóðsins er að ef skuldbindingar sjóðsins væru 
reiknaðar út frá nýjustu spám um lífslíkur gætu skuldbindingar hans aukist 
um allt að 10%. Engu að síður er þetta nauðsynlegt því útreikningar á stöðu 
sjóðsins og skuldbindingum þurfa alltaf að byggja á bestu mögulegu gögnum. 
Aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld þurfa að koma sér saman um hvernig 
lífeyriskerfið í heild tekur á hækkandi lífaldri. Líklegt er að því verði mætt 
með því að hækka lífeyristökualdur í áföngum. Hver sem endanleg útfærsla 
verður er ljóst að ekki er hægt að draga þessar breytingar mikið lengur. 

Ávarp stjórnarformanns
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Óvissa vegna COVID-19     
Þrátt fyrir að í ársskýrslu þessari sé farið yfir stöðu sjóðsins á árinu 2019 er 
óhjákvæmilegt að nefna hér þá stöðu sem skapast hefur vegna útbreiðslu 
COVID-19 veirunnar á fyrsta ársfjórðungi 2020. Í samfélaginu ríkir nú 
fordæmalaust ástand og ekki er útséð hver áhrifin verða bæði til skamms 
tíma og til framtíðar. Þegar liggur fyrir að fjölmörg fyrirtæki og nánast allir 
markaðir hafa orðið fyrir höggi sem óhjákvæmilega hefur áhrif á fjárfesti á 
borð við Gildi. Það er huggun harmi gegn að Gildi er að koma út úr einu besta 
rekstrarári í sögu sjóðsins og hefur því meira borð fyrir báru til að takast á við 
ástandið en ella hefði verið. 

Lagabreytingar í farvatninu
Þegar þessi orð eru rituð liggja fyrir drög til breytinga á lögum um 
lífeyrissjóði. Þar eru lagðar til breytingar sem ég tel nauðsynlegar, til dæmis 
að lágmarksiðgjald til lífeyrissjóða verði hækkað úr 12% í 15,5% í samræmi 
við breytingar sem orðið hafa á kjarasamningum. Einnig er í drögunum að 
finna ákvæði um að lífeyrissjóðum verði heimilt að birta rafrænt greiðsluyfirlit 
lífeyrisiðgjalda og upplýsingar um væntanleg lífeyrisréttindi. Í dag eru þessi 
yfirlit send sjóðfélögum tvisvar á ári á pappír með tilheyrandi umstangi og 
miklum kostnaði. Nú þegar sjóðfélagar geta hvenær sem er flett rafrænt upp á 
stöðu sinni hjá lífeyrissjóðum landsins er erfitt að sjá gagnsemi þess að senda 
sjóðfélögum yfirlit í pósti tvisvar á ári. 

Það má hins vegar velta fyrir sér hvort rétt sé að lögfesta tilgreinda séreign. 
Hún heimilar sjóðfélögum að ráðstafa hækkuðu iðgjaldi (þeim 3,5% sem 
hafa bæst ofan á gamla 12% lágmarksiðgjaldið) og setja í sparnaðarleið sem 
að mestu lýtur sömu lögmálum og hefðbundin séreign. Margir hafa bent á að 
betra væri að heimila sjóðfélögum að ráðstafa þessu framlagi í hefðbundna 
séreign enda sé óþarfi að auka á flækjustig lífeyriskerfisins á þennan hátt. 
Tilgreind séreignardeild hefur verið starfrækt hjá Gildi síðustu árin og þrátt 
fyrir að fjölmargir sjóðfélagar okkar hefðu eflaust hag af því að nýta sér þessa 
nýju leið hafa vel innan við 1.000 þeirra valið þennan kost. Það gefur til kynna 
að fáir þekki til eða hafi kynnt sér þennan nýja valkost í lífeyriskerfinu.

Gott samstarf innan stjórnar
Stjórn Gildis hélt 16 stjórnarfundi á árinu 2019 auk þess sem stjórnin sat í 
byrjun október árlegan tveggja daga stefnumótunarfund. Á fundum sínum 
hefur stjórnin fjallað um mörg krefjandi og flókin mál en þar skiptir sköpum að 
samstarfið innan stjórnar er gott. Þótt að stjórnarmenn séu sem betur fer ekki 
alltaf sammála hefur náðst gott samstarf og samstaða í því hvert sjóðurinn 
eigi að stefna. Mig langar því að þakka stjórnarmönnum gott samstarf á 
árinu. Einnig þakka ég starfsfólki sjóðsins fyrir vel unnin störf og sjóðfélögum 
ánægjuleg samskipti. 

Gylfi Gíslason, stjórnarformaður Gildis–lífeyrissjóðs
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Efri mynd: Hársnyrtir að störfum á hárgreiðslustofunni Gossip í byrjun árs 2020. 
Ljósmynd: Lárus Karl Ingason.

Neðri mynd: Runólfur rakari klippir barn í desember 1968. Ljósmynd: Bragi 
Guðmundsson/Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
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5 árA verðtryggð SkuldAbréfAvÍSitAlA

10 árA verðtryggð SkuldAbréfAvÍSitAlA

5 árA óverðtryggð SkuldAbréfAvÍSitAlA

10 árA óverðtryggð SkuldAbréfAvÍSitAlA

Þróun innlendra skuldabréfa á árinu 2019, mæld með 10 ára verðtryggðri 
vísitölu (OMXI10YI) og 10 ára óverðtryggðri vísitölu (OMXI10YNI) Heimild: Nasdaq Iceland

5,4%

14,9%

8,3%

23,0%

Verðbólga og vextir innanlands
Innlendir markaðs- og stýrivextir lækkuðu á síðasta ári og fylgdu þannig þróun  
á erlendum mörkuðum. Vextir hafa lækkað víða erlendis, m.a. í Banda-
ríkjunum  og mörgum löndum í Evrópu. Varð raunin einnig sú hér heima 
samhliða lækk andi verðbólguvæntingum á árinu sem meðal annars voru 
til komnar vegna áfalla í ferða iðnaði og undirritun kjarasamninga á hinum 
almenna vinnumarkaði. Verðbólgan á árinu var 2,0% sem er undir 2,5% 
verðbólgumarkmiði Seðla banka Íslands. Seðlabankinn lækkaði stýrivexti 
um 1,5% á árinu 2019, úr 4,5% í 3,0%, vegna lækkandi verðbólgu og minni 
verðbólguvæntinga. 

Innlendur skuldabréfamarkaður 
Óverðtryggð ríkisskuldabréf hækkuðu töluvert í verði á árinu 2019, sérstak-
lega lengri ríkisskuldabréfaflokkarnir. Verðtryggð ríkisskuldabréf hækkuðu 
minna, einkum styttri flokkarnir. Tíu ára verðbólguálag á markaðnum stóð í 
um 2,4% í lok ársins samanborið við um 4% í árslok 2018. Velta með innlend 
skuldabréf nam 1.133 mö.kr. á árinu 2019 og jókst um 6,4% milli ára. 

Innlendur hlutabréfamarkaður 
Innlend hlutabréf gáfu góða ávöxtun á árinu 2019 og hækkaði virði þeirra 
jafnt og þétt yfir árið, að frátöldu skammvinnu lækkunartímabili við sumarlok. 
Sé tekið mið af heildarvísitölu hlutabréfa (OMXI GI) þar sem tekið er tillit 
til bæði verðbreytinga bréfa og arðgreiðslna félaga var ávöxtun hlutabréfa 
á íslenska markaðnum um 27,8% yfir árið. Ef aðeins er horft á þróun 
hlutabréfaverðs, og arðgreiðslur ekki taldar með, var ávöxtunin jákvæð  
sem nemur 25,0% (OMXI PI). Náðu verðhækkanir hápunkti við lok árs.

Verðbréfamarkaðir
Innlendur verðbréfamarkaður

2,0%
Verðbólga á árinu 2019

3,0%
Stýrivextir við lok árs 2019  

1,0%
Raunstýrivextir við lok árs 2019
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Uppsöfnuð ávöxtun innlendra hlutabréfa 2019 
miðað við heildarvísitölu hlutabréfa, OMXI GI

Velta í viðskiptum með hlutabréf félaga á íslenska markaðinum jókst um 
rúmlega 24% milli ára, fór úr 491 ma.kr. árið 2018 í 610 ma.kr. árið 2019. 
Hér má þó geta að árið 2018 var það fyrsta frá árinu 2010 þar sem velta 
dróst saman á íslenska hlutabréfamarkaðinum, enda hafði félögum á markaði 
fjölgað ár frá ári á þeim tíma. Um mitt ár fékk Marel hlutabréf sín tekin 
til viðskipta í Euronext kauphöllinni í Amsterdam. Tvö félög voru tekin til 
viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland á árinu, Kvika banki og Iceland 
Seafood, en áður höfðu bæði félögin verið skráð á innlenda First North 
markaðinn. 

Leiðrétt fyrir arði gáfu hlutabréf Össurar hæsta ávöxtun innlendra félaga  
á árinu 2019, eða 71,7%. Fast á hæla Össurar kom Marel en bréf félagsins 
hækkuðu um 68,0%, arðsleiðrétt. Af þeim 20 félögum sem skipuðu íslenska 
markaðinn í lok árs, auk Össurar sem nú er einungis skráð í kauphöllina 
í Kaupmannahöfn, hækkaði virði allra félaga nema fimm. Virði Icelandair 
lækkaði fjórða árið í röð en félagið lækkaði einnig mest allra á árinu 2019, 
eða um 21,2%. 

Össur*
Marel

Síminn
TM

Sjóvá
Arion

OMXI GI (vísitala)
Kvika**

Brim
VÍS

Skeljungur
Iceland Seafood***

Origo
Festi

Reginn
Eik

Reitir
Heimavellir

Hagar
Eimskip

Sýn
Icelandair

* Skráð í kauphöllina í Kaupmannahöfn og er því ekki hluti af íslensku 
 OMXI GI vísitölunni. Mælt í íslenskri krónu. Ávöxtunin var 69% í danskri krónu. 

** Tekið til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland 28. mars 2019.
*** Tekið til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland 29. október 2019.

Ávöxtun skráðra innlendra hlutabréfa á árinu 2019, arðsleiðrétt
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Verðbreytingar erlendra gjaldmiðla gagnvart íslensku krónunni á árinu 2019

Þróun heimsvísitölu skuldabréfa (Bloomberg Barclays Global Aggregated 
Bond Index) á árinu 2019, mæld í Bandaríkjadal og íslenskri krónu
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Ýmsir þættir hafa áhrif á ávöxtun sjóðsins á erlendum verðbréfamörkuðum. 
Gengisþróun íslensku krónunnar getur haft þar mikið að segja, annað hvort  
til hækkunar eða lækkunar á ávöxtun.

Gengisþróun íslensku krónunnar
Gengi íslensku krónunnar veiktist gagnvart helstu myntum á árinu 2019. 
Framan af ári stefndi í að lækkunin yrði umtalsvert meiri en raun bar vitni en  
gengisvísitalan hafði lækkað um 6,9% í júlí. Síðustu mánuði ársins snerist 
þessi þróun við og þegar árið í heild er skoðað lækkaði gengis vísitala íslensku 
krónunnar um 3,1% á árinu. Gengi breska pundsins styrktist mest gagnvart 
íslensku krónunni, eða um 7,5% og Bandaríkjadalur styrktist um 4,1%. Evran 
styrktist öllu minna gagnvart krónunni á árinu eða um 1,9%.

Erlendir skuldabréfamarkaðir
Seðlabankar beggja vegna Atlantshafsins spiluðu stórt hlutverk á skulda bréfa-
mörkuðum á árinu 2019. Evrópski Seðlabankinn studdi áfram við evrópska 
hagkerfið með frekari kaupum á skuldabréfum og óbreyttri vaxtastefnu. Eftir 
stöðugar vaxtahækkanir síðustu ár lækkaði Seðlabanki Bandaríkjanna vexti 
sína úr 2,25% í 1,5% í þremur 25 punkta lækkunum. Um stefnubreytingu var 
að ræða sem hafði mikil áhrif á verðbréfa markaði um allan heim. Þetta er í 
fyrsta sinn í næstum áratug sem bankinn lækkar vexti sína og í kjölfar þess 
hækkuðu skuldabréf víðs vegar um heiminn í verði. Á árinu fór því saman góð 
ávöxtun erlendra skuldabréfa og hagstæð gengisþróun gjaldmiðla sem skilaði 
sér í að heimsvísitala skuldabréfa hækkaði um 11,2% á árinu 2019, mælt í 
íslenskum krónum.

Erlendir verðbréfamarkaðir

4,1%
Bandaríkjadalur

1,9%
Evra

7,5%
Breskt pund
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Erlendir hlutabréfamarkaðir
Árið 2019 var afar gott á erlendum hlutabréfamörkuðum eins og sjá 
má á mynd sem sýnir heimsvísitölu hlutabréfa, en hún samanstendur af 
hlutabréfum skráðum á helstu verðbréfamörkuðum heims. Heimsvísitalan 
hækkaði um 27,7%, mælt í Bandaríkjadal, en að teknu tilliti til veikingar 
íslensku krónunnar er niðurstaðan jákvæð ávöxtun upp á 32,9%.

Hin bandaríska S&P500 hlutabréfavísitala, sem sýnir almenna markaðsþróun 
í Bandaríkjunum, hækkaði um 28,9% á árinu 2019 mælt í Bandaríkjadal,  
en hækkunin nam 34,2%, mælt í íslenskum krónum. Gengi hlutabréfa  
í Evrópu hækkaði aðeins minna eða um 22,2% mælt í evrum en hækkunin 
nam 24,6% í íslenskum krónum. Hlutabréfavísitalan MSCI Emerging Market,  
sem endurspeglar gengi hlutabréfa á nýmörkuðum, hækkaði um 15,4% á 
árinu mælt í Bandaríkjadal eða sem nemur 20,1% mælt í íslenskum krónum. 

Ársbreyting vísitalna helstu erlendra hlutabréfamarkaða á árinu 2019, mæld í heimamynt 
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Heimild: Bloomberg  
og Seðlabanki Íslands

27,7%

32,9%

Þróun heimsvísitölu hlutabréfa (MSCI World Index) á árinu 2019, 
mælt í Bandaríkjadal og íslenskri krónu

28,9% í USD
Bandaríkin (S&P500)

22,2% í EUR
Evrópa  (MSCI Europe)

15,4% í USD
Nýmarkaðir (MSCI EM)
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Efri mynd: Starfsfólk í mötuneyti Landsbankans í Hafnarstræti í byrjun árs 2020. 
Ljósmynd: Lárus Karl Ingason. 

Neðri mynd: Konur að störfum í atvinnueldhúsi um árið 1964. Myndin gæti 
verið tekin í húsnæði Grænmetisverslunar Ríkisins, Síðumúla 24 í Reykjavík. 
Ljósmynd: Pétur Thomsen/Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
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Efri mynd: Starfsfólk í þvottahúsi Landspítalans árið 2020.  
Ljósmynd: Lárus Karl Ingason. 

Neðri mynd: Starfsfólk í Þvottamiðstöðinni, Borgartúni 3 í Reykjavík árið 1947. 
Ljósmynd: Sigurhans Vignir/Ljósmyndasafn Reykjavíkur.

Gildi Ársskýrsla 2019 16



Breyting á hreinni eign samtryggingardeildar á árinu 2019 (ma.kr.)
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Aldursdreifing sjóðfélaga sem greiddu iðgjöld á árinu 2019

Fjöldi greiðandi sjóðfélaga

Karlar SamtalsKonur
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53.527

38.206

Í árslok 2019 voru sjóðfélagar Gildis alls 242.048 og hafði þeim fjölgað  
um 3,0% á milli ára. Sjóðfélagar teljast þeir sem einhvern tímann hafa greitt 
iðgjöld til Gildis og eiga þar með réttindi í sjóðnum. Þeir sem greiddu iðgjöld 
til Gildis á árinu 2019 voru alls 54.679. Er það örlítil fækkun frá árinu á undan.

Þeir sem greiddu iðgjöld til Gildis á árinu 2019 voru frá 138 löndum og báru 
alls 130 ríkisföng. Aldursdreifing kynja er áþekk en flestir voru á aldrinum 
19 til 29 ára. Af þeim sem greiddu iðgjöld til Gildis á árinu 2019 voru 58,0% 
karlar og 42,0% konur.

Sjóðfélagar
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Þróun iðgjalda samtryggingardeildar á föstu verðlagi (í milljörðum króna)

Atvinnugreinar

Rekstur gististaða og veitingarekstur
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Skipting sjóðfélaga eftir atvinnugreinum

Iðgjöld 

Alls greiddi 6.431 launagreiðandi iðgjöld til Gildis fyrir 54.679 sjóðfélaga á 
árinu 2019. Launagreiðendum sem greiða til Gildis hefur fjölgað örlítið á milli 
ára en sjóðfélögum sem greitt er fyrir hefur fækkað um 1.500. Heildariðgjöld 
sem greidd voru til sjóðsins námu tæplega 30,3 mö.kr., þar af voru 29,9 
ma.kr. greiddir í samtryggingardeild. Við það bætist árlegt örorkuframlag úr 
ríkissjóði sem nam 1,9 ma.kr. árið 2019.

Allir launamenn greiða iðgjöld í lífeyrissjóð frá 16 ára aldri. Á móti iðgjöldum 
launamanns kemur framlag launagreiðanda. Árið 2019 voru að lágmarki 
greidd 12% af heildarlaunum sjóðfélaga, en fyrir flesta sjóðfélaga Gildis hefur 
mótframlag launagreiðanda hækkað á undanförnum árum. Frá júlí 2016 hefur 
mótframlag launagreiðenda í tilviki flestra sjóðfélaga hækkað í þrepum úr 
8,0% í 11,5%, þar á meðal þeirra sem fá greidd laun samkvæmt kjarasamningi 
Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. 

Sjóðfélagar fá sent yfirlit tvisvar á ári þar sem fram koma sundurliðuð framlög 
sjóðfélaga og launagreiðenda til sjóðsins. Þannig geta sjóðfélagar fylgst með 
þróun réttinda sinna og gengið úr skugga um að greiðslur skili sér frá launa-
greiðanda. Þessar upplýsingar eru einnig aðgengilegar á sjóðfélagavef Gildis. 
Samkvæmt nýju frumvarpi um breytingar á lögum um lífeyrissjóði er kveðið 
á um að lífeyrissjóðum verði heimiluð rafræn birting á greiðsluyfirlitum 
lífeyrisiðgjalda, þannig að það styttist í að yfirlitin verði send út rafrænt.
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Lífeyrisgreiðslur á föstu verðlagi (í milljörðum króna)

Lífeyrir

Lífeyrisgreiðslur samtryggingardeildar námu alls 17.561 milljón króna árið 
2019 og hækkuðu um 8,6% milli ára. Lífeyrir sem hlutfall af hreinni eign var 
tæp 2,7% á árinu 2019 samanborið við 2,9% á árinu 2018.

Fjöldi lífeyrisþega í samtryggingardeild
Lífeyrisþegar voru 24.550 á árinu 2019. Þar af fengu 12 lífeyrisþegar einnig 
greiddan elli- og makalífeyri frá Umsjónarnefnd eftirlauna, samtals tæpar  
1,9 milljónir króna.
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Lífeyrisgreiðslur samtryggingardeildar (í milljónum króna)
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Fjöldi veittra sjóðfélagalána á ári

Heildarupphæð veittra sjóðfélagalána á ári (í milljörðum króna)
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Á árinu 2019 veitti Gildi alls 1.272 ný lán til sjóðfélaga, samtals að fjárhæð 
20.557 milljónir króna. Veittum lánum fækkaði lítillega á milli ára og heildar 
upphæð lækkaði en árið áður voru veitt alls 1.359 lán að fjárhæð 22.012 
milljónir króna. Þar áður hafði lánveitingum fjölgað jafnt og þétt frá árinu 2014 
en þá var lánareglum sjóðsins breytt og þjónusta við lántakendur aukin. 

Lánareglur Gildis eru sveigjanlegar og bjóða upp á ýmsa möguleika fyrir sjóð-
félaga. Allir sem eiga einhver réttindi hjá Gildi, hvort sem um er að ræða í 
samtryggingar- eða séreignardeild, geta sótt um lán hjá sjóðnum. Sjóðfélagar 
geta valið um verðtryggð lán með föstum eða breytilegum vöxtum eða óverð-
tryggð lán með breytilegum vöxtum. Lánað er til allt að 40 ára. Lánunum er 
skipt í tvo hluta eftir veðhlutfalli þeirra. Sjóðfélagar geta fengið grunnlán með 
veðsetningu á bilinu 0–60% af virði fasteignar og viðbótarlán með veðsetningu 
á bilinu 60–70%, með vaxtaálagi miðað við grunnlánið.

Í lok árs 2019 var ákveðið að setja 60 milljóna króna hámark á þá upphæð sem 
sjóðurinn veitir í einstakar lánveitingar til sjóðfélaga. 

Útistandandi sjóðfélagalán voru 4.773 talsins í lok árs, samtals að fjárhæð 57,7 
milljarðar króna.

Undanfarin ár hefur lánum í vanskilum fækkað og vanskilafjárhæðir lækkað.  
Á milli áranna 2018 og 2019 er þó örlítil fjölgun og hækkun á heildareftir-
stöðvum. Um áramót var fjöldi lána sem voru í yfir 90 daga vanskilum 32 
talsins, eða um 0,7% af heildinni, samanborið við 28 lán árið áður. Vanskil 
þessara lána námu samtals um 17 milljónum króna um áramót, sem er svipuð 
upphæð og árið 2018 og heildareftirstöðvar þeirra voru rúmlega 422 milljónir 
króna í lok árs 2019 en voru 214 milljónir króna árið áður.

Lán til sjóðfélaga
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Hrein nafnávöxtun samtryggingardeildar Gildis á árinu 2019 nam 15,1% en var 
5,8% árið 2018. Hrein raunávöxtun var 12,1% samanborið við 2,4% árið áður.

Nafnávöxtun erlendra skráðra hlutabréfa var hæst allra eignaflokka, eða 
32,3% á árinu 2019. Innlend skráð hlutabréf skiluðu einnig góðri ávöxtun  
á árinu, eða 29,3%, á meðan innlend óskráð hlutabréf skiluðu einungis  
0,9% ávöxtun. Nafnávöxtun erlendra óskráðra hlutabréfa var betri,  
eða 9,6%. Vegin meðalávöxtun innlendra skuldabréfa var 7,5% en 
hlutfall þeirra í verðbréfasafninu var í lok árs 44,7%. Ávöxtun erlendra 
skuldabréfasjóða var 8,9% á árinu. 

Ávöxtun
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Sé horft til lengra tímabils nemur 20 ára hrein meðalnafnávöxtun sjóðsins 
8,3% og hrein meðalraunávöxtun 3,6%.
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Alls námu verðbréfakaup samtryggingardeildar sjóðsins 80,3 milljörðum kr.  
á árinu 2019. Sala verðbréfa á sama tímabili nam 37,7 mö.kr. Nettó fjárfestingar 
samtryggingardeildar námu því 42,6 mö.kr. á árinu m.v. 53,4 ma.kr. árið 2018. 
Lán til sjóðfélaga, undir flokki veðskuldabréfa, jukust mikið líkt og fyrri ár. 
Einnig má nefna að keypt var fyrir 8,3 mö.kr. meira en selt var fyrir í flokki 
skulda bréfa banka og sparisjóða, 6,8 ma.kr. í erlendum skuldabréfasjóðum,  
6,2 ma.kr. í innlendum óskráðum hlutabréfum og 4,9 ma.kr. í erlendum 
óskráðum hlutabréfum. 

Fjárfestingar samtryggingardeildar á árinu 2019 (milljarðar króna)
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Skuldabréf og hlutabréf Eignaflokkar
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Eignasafn samtryggingardeildar Gildis við árslok 2019 
Verðbréfasafn Gildis samanstendur af fjölda eigna sem skiptast í 
mismunandi flokka eftir eðli þeirra. Hér að neðan og á næstu síðum er 
veitt innsýn í eignasafn sjóðsins frá nokkrum ólíkum sjónarhornum. Hægt 
er að kynna sér nánari upplýsingar og sundurliðun safnsins í ársreikningi 
sjóðsins, m.a. í skýringum 6, 7, 10 og 11. Í árslok 2019 skiptist eignasafn 
samtryggingardeildar á eftirfarandi hátt:
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Þróun eignasafns samtryggingardeildar 
Eignasafn samtryggingardeildar Gildis hefur tekið miklum breytingum síðasta 
áratug eins og sést á myndum hér að neðan. Vægi innlendra hlutabréfa óx 
jafnt og þétt til ársins 2016 en síðan þá hefur dregið lítillega úr hlutfalli 
þeirra. Undanfarin ár hefur vægi erlendra verðbréfa aukist en erlend 
verðbréf samanstanda bæði af hlutabréfum og skuldabréfum. Vægi annarra 
skuldabréfa en ríkisskuldabréfa hefur aukist á kostnað hinna ríkistryggðu 
skuldabréfa, einkum má benda á aukið vægi veðskuldabréfa allra síðustu ár 
þar sem sjóðfélagalán vega þyngst.
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Innsýn í eignasafn samtryggingardeildar við árslok 2019

Sundurliðun á eignum (milljarðar kr.)Eignaflokkar
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70%
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50%

40%

30%

20%

10%

0%

Erlend hlutabréf
27,2%

Erlend skuldabréf
6,4%

Innlend hlutabréf
19,1%

Önnur innlend 
skuldabréf 

14,4%

Veðskuldabréf
9,5%

Sjóðfélagabréf 
57,7

Skuldabréf fyrirtækja 
38,4

Skráð hlutabréf 
101,0

Skuldabréfasjóðir
35,0

Skamm
tíma  sjóðir 
6,4

Óskráð 
hlutabréf
13,7

Fram taks 
sjóðir 
9,7

Skuldabréf banka 
42,3

Önnur veð skulda bréf og sjóðir 4,3 >

Ríkistryggð skuldabréf
20,8%

Innlán 2,6% Innlán í krónum 10,6

Íbúðalánasjóður og forverar 
102,6

Ríkisbréf 
32,1

Innlán í erlendri mynt 6,1

Annað ríkistryggt 0,9 >

Skulda bréf  
sveitar
félaga
13,0

Skráð hlutabréf
144,1 Fasteignasjóðir 1,5 >

Framtakssjóðir
31,8
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Nafnávöxtun innlendra skuldabréfa árið 2019

Skuldabréf sveitarfélaga 8,7%

Ríkistryggð skuldabréf 8,6%

Skuldabréf banka 7,0%

Sjóðsfélagalán 6,1%

Skuldabréf fyrirtækja 6,0%

Veðskuldabréf fyrirtækja 4,9%

Í árslok 2019 nam virði innlends skuldabréfasafns samtryggingardeildar  
291 milljarði króna eða sem nemur 44,7% heildar verðbréfaeigna. Ríkistryggð 
skuldabréf eru undirstaða innlendu skuldabréfaeignarinnar þótt vægi þeirra 
hafi farið minnkandi síðustu ár. Aðrir helstu flokkar skuldabréfa í safni Gildis 
eru skuldabréf fyrirtækja, skuldabréf banka, skuldabréf sveitarfélaga og 
veðskuldabréf. Hluti veðskuldabréfa eru sjóðfélagalán, sem hafa vaxið sem 
eignaflokkur undanfarin ár. Frekari upplýsingar um innlend skuldabréf má 
finna í skýringum 7 og 11 í ársreikningi.

Ávöxtun innlendra skuldabréfa á árinu var góð eins og sést á myndinni hér 
fyrir neðan. Skuldabréf sveitarfélaga gáfu best af sér ásamt skuldabréfum 
útgefnum af ríkissjóði. Innlend skuldabréf skiluðu að meðaltali um 7,5% 
nafn ávöxtun á árinu 2019.

Í árslok 2019 var hlutfall ríkistryggðra skuldabréfa 46,5% af innlendri  
skulda bréfaeign samtryggingardeildar. Hlutfall veðskuldabréfa, þar  
á meðal sjóðfélagalána, var 21,3%, hlutfall skuldabréfa fyrirtækja var  
13,2%, skuldabréf útgefin af bönkum og sparisjóðum voru 14,5%  
og skuldabréf sveitarfélaga 4,5%.

Innlent skuldabréfasafn

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
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Innlent skuldabréfasafn samtryggingardeildar (291,1 milljarðar króna)

Ríkistryggð skuldabréf (135,4 milljarðar króna)

Ríkistryggð skuldabréf 
Við árslok var meirihluti þeirra skuldabréfa sem hafa beina eða óbeina 
ríkisábyrgð í safni Gildis útgefinn af Íbúðalánasjóði eða forverum hans, eða 
75,5%. Ríkissjóður stóð beint að baki skuldabréfum að andvirði 32,1 ma.kr. 
Meirihluti ríkistryggðra skuldabréfa, eða 81,6%, er verðtryggður.

Veðskuldabréf 
Lán til sjóðfélaga eru flokkuð meðal veðskuldabréfa samtryggingardeildar. 
Samtals námu heildarútlán til sjóðfélaga um 57,7 mö.kr. í árslok. Þar af 
voru 78,1% sjóðfélagalána verðtryggð, en 21,9% óverðtryggð. Óverðtryggðu 
sjóðfélagalánin eru öll á breytilegum vöxtum en þau verðtryggðu skiptast 
þannig að 49,9% þeirra eru á föstum vöxtum og 50,1% á breytilegum vöxtum. 
Önnur veðskuldabréf, s.s. veðskuldabréf fyrirtækja, námu 4,2 mö.kr. í árslok.

Verðtryggð ríkistryggð 
110,5

Óverðtyggð 
ríkistryggð 
24,9

Ö
nnur innlend skuldabréf

Veðskuldabréf
Ríkistryggð skuldabréf

Ríkistryggð skuldabréf 
135,5

Veðskuldabréf 
61,9

Skuldabréf fyrirtækja 
38,4

Skuldabréf banka
42,3

Skulda bréf 
sveitar félaga 
13,0

Verðtryggð sjóðfélagalán
45,0

Önnur veðskuldabréf
4,2

Óverðtryggð 
sjóðfélagalán
12,7

Veðskuldabréf (61,9 milljarðar króna)
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Ö
nnur innlend skuldabréf

Veðskuldabréf
Ríkistryggð skuldabréf

Skuldabréf fyrirtækja (38,4 milljarðar króna)

Skuldabréf banka (42,3 milljarðar króna)

Skuldabréf sveitarfélaga (13,0 milljarðar króna)

Fasteignafélög
28,5

Verðtryggð
37,1

Skuldabréf sveitarfélaga
5,3

Lánasjóður sveitarfélaga
5,0

Önnur skuldabréf með 
ábyrgð sveitarfélaga
2,7

Óverðtryggð
5,2

Orka og  
innviðir 
4,2

Annað 
2,9

Rekstrar
félög
2,7

Skuldabréf fyrirtækja 
Stærstur hluti skuldabréfa fyrirtækja í eignasafni samtryggingardeildar er 
gefinn út af fasteignafélögum, eða 74,4%. Næst á eftir koma skuldabréf orku- og 
innviðafyrirtækja sem telja um 11,0%, rekstrarfélög um 7,0% og annað 7,6%.

Skuldabréf banka  
Stærsti hluti skuldabréfa banka voru verðtryggð, eða 87,7% en 12,3% þeirra 
voru óverðtryggð. Stærstur hluti skuldabréfa í þessum flokki, eða um 99,7%, 
eru sértryggð skuldabréf banka.

Skuldabréf sveitarfélaga 
Skuldabréf útgefin milliliðalaust af sveitarfélögum vógu 46,2% af safni 
sveitarfélagabréfa í árslok 2019. Lánasjóður sveitarfélaga var útgefandi 
40,8% bréfa safnsins og skuldabréf fyrirtækja útgefin með ábyrgð 
sveitarfélaga voru 13%.
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Innlent hlutabréfasafn (124,4 milljarðar króna)

Skráð hlutabréf, 101,0
Framtakssjóðir, 
9,7

Óskráð hlutabréf, 
13,7

Innlend hlutabréf

Innlend skráð hlutabréf 29,3%

Framtakssjóðir 2,3%

Hlutabréf óskráð -0,5%

Innlent hlutabréfasafn 

Virði innlends hlutabréfasafns samtryggingardeildar Gildis var 124,5 ma.kr. 
í árslok 2019, eða sem nam 19,1% heildareigna. Meginuppistaða innlenda 
hlutabréfasafnsins eru hlutabréf skráð í kauphöllinni Nasdaq Iceland. Óskráð 
hlutabréfaeign samtryggingardeildar liggur að stórum hluta í framtakssjóðum. 
Auk hefðbundinna framtakssjóða eru þar á meðal sjóðir sem leggja sérstaka 
áherslu á fjárfestingar í nýsköpunarfyrirtækjum og fjárfestingar í fasteignum. 
Einnig eru meðal óskráðra hlutabréfa beinar fjárfestingar í fyrirtækjum, m.a. 
meðfjárfestingar í fjárfestingarverkefnum framtakssjóða sem Gildi er hluthafi  
í. Nánari upplýsingar um fjárfestingar í innlendum hlutabréfum má finna í 
skýringum 6 og 10 í ársreikningi.

Nafnávöxtun innlendra hlutabréfa árið 2019
Nafnávöxtun innlendra hlutabréfa var 23,2% á árinu 2019. Skráð hlutabréf 
gáfu hæsta ávöxtun eða 29,3% en framtakssjóðir einungis 2,3% ávöxtun  
og óskráð hlutabréf, þ.e. bein fjárfesting í einstökum félögum, neikvæða  
0,5% ávöxtun. 

Innlent hlutabréfasafn samtryggingardeildar
Við árslok 2019 voru 81,1% eigna á innlendum hlutabréfamarkaði í skráðum 
hlutabréfum en 18,9% voru í óskráðum eignum, þ.e. í framtakssjóðum og 
beinum fjárfestingum í hlutabréfum óskráðra félaga. 

Nafnávöxtun innlendra hlutabréfa árið 2019

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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Innlend hlutabréf
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Innlent skráð hlutabréfasafn (milljarðar króna)

Innlent skráð hlutabréfasafn
Markaðsvirði innlends skráðs hlutabréfasafns samtryggingardeildar Gildis 
var 101 milljarður í lok árs 2019. Skráða hlutabréfasafnið samanstóð þá 
af 17 félögum. Stærsta einstaka eign í safninu var tæplega 5% hlutur í 
matvælatæknifyrirtækinu Marel en virði hans nam 23,6 mö.kr. í árslok 
2019 eða sem nemur 23,4% af heildarvirði innlendra skráðra hlutabréfa 
samtryggingardeildar. Önnur stærsta einstaka eignin var 4,6% hlutur í 
stoðtækjaframleiðandanum Össuri. Virði hennar í árslok 2019 nam 18,7 mö.kr., 
eða 18,5% af heildarvirði innlendra skráðra hlutabréfa sjóðsins.

Atvinnugreinaskipting hlutabréfafjárfestinga 
Sé skráðu félögunum skipað niður á viðeigandi greinar atvinnulífsins fæst 
atvinnugreinaskipting safnsins. Samkvæmt slíkri skiptingu liggur þungi 
safnsins innan tæknigeirans með fjárfestingum í Marel og Össuri, eða samtals 
41,8% af heild. Samanlagðar fjárfestingar í fjármálafyrirtækjum, þ.e. Arion 
banka og Kviku banka auk tryggingafélaganna TM, Sjóvá og VÍS, nema samtals 
19,3% og þar á eftir kemur smásala sem myndar um 13,4% af heild.
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Tækni
41,8%

Annað
19,8%

Orka/innviðir
40,3%

Fasteignir
9,6%

Ferða þjónusta
17,9%

Ný sköpun
8,2%

Fjar skipti
2,9%

Smásala
13,4%

Fjármálaþjónusta
19,3%

Flutningar
4,3%

Fjarskipti
6,0%

Ferðaþjónusta
3,0%

Fasteignir
12,2%

Innlend hlutabréf

Iðnaður
1,3%

Atvinnugreinaskipting – óskráð innlend hlutabréf

Atvinnugreinaskipting – skráð innlend hlutabréf

Í heild nemur verðmæti óskráða hluta hlutabréfasafns samtryggingardeildar 
23,4 milljörðum króna. Um er að ræða yfir 40 aðskildar fjárfestingar sem 
eru nokkuð mismunandi að eðli og umfangi. Stærsta einstaka óskráða 
fjárfesting samtryggingardeildar er 20% hlutur í Jarðvarma slhf., en félagið 
er eignarhaldsfélag utan um 50% eignarhlut í orkufyrirtækinu HS Orku 
hf. Önnur stærsta óskráða eignin er 20% hlutdeild í Blávarma slhf. sem er 
eignarhaldsfélag utanum 30% eignarhlut í Bláa Lóninu hf. Þriðja stærsta 
óskráða fjárfestingin er 19,0% hlutur í HSV eignarhaldsfélagi slhf. en það  
félag heldur á 34,4% hlut í veitufyrirtækinu HS Veitum hf.
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Skráð skuldabréf
30,1

Óskráð 
skuldabréf
4,9

Erlend
skulda bréf

Skammtímasjóðir 6,7%

Óskráðir skuldabréfasjóðir 5,4%

Skráðir skuldabréfasjóðir 9,6%

Nafnávöxtun erlendra skuldabréfa árið 2019 (ISK)

Erlendir skuldabréfasjóðir (35,0 milljarðar króna)
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Virði erlends skuldabréfasafns samtryggingardeildar Gildis nam 35,0 
milljörðum í árslok 2019, eða sem nemur 5,4% heildareigna. Ef skamm-
tímasjóðir eru meðtaldir er hlutfallið 6,4%. Erlend skuldabréfaeign hefur 
vaxið undanfarin tvö ár með það að markmiði að auka áhættudreifingu 
Gildis á erlendri grundu. Á árinu 2018 var í fyrsta sinn fjárfest í skráðum 
skuldabréfasjóðum og er sá eignaflokkur nú meginuppistaða fjárfestinga 
í erlendum skuldabréfum. Nánari upplýsingar um fjárfestingar í erlendum 
skuldabréfum má finna í skýringum 7 og 11 í ársreikningi.

Nafnávöxtun erlendra skuldabréfa á árinu 2019
Ávöxtun erlendra skuldabréfa var góð á árinu. Skammtímasjóðir skiluðu 
ágætri ávöxtun sem má að mestu rekja til breytinga á myntgengi því vextir 
erlendis voru lágir. Skráðir skuldabréfasjóðir gáfu góða ávöxtun í kjölfar 
stýrivaxtalækkana beggja vegna Atlantsála upp úr miðju ári. 

Erlendir skuldabréfasjóðir samtryggingardeildar
Í lok árs 2019 var 85,9% af fjárfestingum í erlendum skuldabréfasjóðum í 
sjóðum sem fjárfesta í fjölbreyttu úrvali skráðra skuldabréfa um allan heim. 
Það sem eftir stendur af safninu, þ.e. 14,1%, var í sjóðum sem fjárfesta í 
óskráðum skuldabréfum með breytilegum vöxtum.

Erlent skuldabréfasafn



Skráð hlutabréf
144,1

Virkir hlutabréfasjóðir
72,3

Sjóðasjóðir
18,7
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Hlutlausir hlutabréfasjóðir
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Erlent skráð hlutabréfasafn (144,1 milljarðar króna)

Erlent óskráð hlutabréfasafn (31,8 milljarðar króna)
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Virði erlends hlutabréfasafns samtryggingardeildar Gildis nam 177,4 
milljörðum króna í árslok 2019, eða sem nam 27,2% heildareigna. Erlent 
safn hlutabréfa skiptist í skráðar og óskráðar eignir. Skráðar eignir eru að 
meginuppstöðu hlutabréfasjóðir en Gildi hefur einnig fjárfest í sérgreindu 
safni erlendra hlutabréfa. Óskráðar eignir eru aðallega í framtakssjóðum en 
einnig liggur lítill hluti í fasteignasjóðum. Nánari upplýsingar um fjárfestingar 
í erlendum hlutabréfum má finna í skýringum 6 og 10 í ársreikningi. 

Erlent hlutabréfasafn samtryggingardeildar
Hlutfall skráðra hlutabréfa var 81,2% af eign í erlendum hlutabréfum en 
óskráð hlutabréf vigtuðu 18,8% við lok árs 2019.

Erlent skráð hlutabréfasafn 
Í árslok 2019 var 49,8% af safni erlendra skráðra hlutabréfa í vísitölusjóðum, 
þ.e. hlutlausum sjóðum sem fjárfesta í samræmi við heimsvísitölu hlutabréfa. 
50,2% skráðra hlutabréfa var fjárfest í safni virkra sjóða, þ.e. sjóða sem eru 
með fjárfestingarstefnu sem er önnur en heimsvísitala hlutabréfa og miða 
m.a. að því að mæta mismunandi markaðsaðstæðum eða fanga ákveðin 
fjárfestingarþemu. 

Erlent óskráð hlutabréfasafn 
Við lok árs 2019 var 58,7% af safni óskráðra framtakssjóða í sjóðasjóðum, 
þ.e. sjóðum sem fjárfesta í öðrum framtakssjóðum. 41,3% af safninu voru 
því fjárfest í eftirmarkaðssjóðum, meðfjárfestingarsjóðum og beinum 
fjárfestingarsjóðum.

Erlent hlutabréfasafn 
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Fjárfestingarstefna Gildis er gerð með það að markmiði að ávaxta fé 
sjóðsins með hliðsjón af hagfelldustu kjörum sem í boði eru á hverjum  
tíma með tilliti til áhættu.

Í lok nóvember 2019 setti stjórn Gildis nýja fjárfestingarstefnu fyrir 
samtryggingardeild fyrir árið 2020. Þar var lagt upp með að hlutfall 
hlutabréfa verði aukið á kostnað hlutfalls skuldabréfa á árinu 2020. Stefnt 
er að því að draga úr vægi skuldabréfa með ábyrgð ríkisins en hlutfall 
skuldabréfa fyrirtækja og veðskuldabréfa verði aukið lítillega. Í nýrri stefnu 
er viðmið um hlutfall gengisbundinna eigna aukið í 39% samanborið við 
37% í fyrri stefnu. Vikmörk í fjárfestingarstefnu eru áfram höfð nokkuð 
víð í nokkrum eignaflokkum, sem og viðbótartakmarkanir á samanlögðu 
hlutfalli hlutabréfa og samanlögðu hlutfalli skuldabréfa. Endurspeglar 
það m.a. óvissu um hvaða fjárfestingarkostir muni standa sjóðnum til 
boða og í hvaða eignaflokkum þeir kostir verða, bæði innanlands og utan. 
Meðal helstu breytinga á vikmörkum má nefna að efri og neðri vikmörk 
fyrir fjárfestingar í skuldabréfum með ríkisábyrgð hafa lækkað en þau hafa 
hækkað fyrir erlend skuldabréf frá fyrri stefnu. Þá hafa efri vikmörk fyrir 
veðskuldabréf og skuldabréf fyrirtækja verið hækkuð og neðri vikmörk fyrir 
skuldabréf sveitarfélaga verið lækkuð.

Fjárfestingarstefna

Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar og eignaskipting í árslok 2019

Verðbréfaflokkur 

Innlán

Skuldabréf (alls)

Skuldabréf með ábyrgð ríkisins

Skuldabréf banka

Veðskuldabréf

Skuldabréf sveitarfélaga

Skuldabréf fyrirtækja

Erlendir skammtímasjóðir

Erlend skuldabréf

Hlutabréf (alls)

Innlend hlutabréf

Erlend hlutabréf

Aðrar fjárfestingar (alls)

Fasteignasjóðir

Vogunarsjóðir

Samtals

Eignir (m.kr) 

31.12.2019

  16.689     

 332.515     

 135.472     

 42.337     

 61.926 

    12.986

 38.386     

 6.427  

 34.982     

 300.293

 124.427

 175.865

 1.527

 1.523

 4     

 651.025

               

Eignir (%) 

31.12.2019

2,6%

51,1%

20,8%

6,5%

9,5%

2,0%

5,9%

1,0%

5,4%

46,1%

19,1%

27,0%

0,2%

0,2%

0,0%

100%

Stefna  

2020

0,5%

53,5%

20,0%

7,0%

9,5%

2,0%

8,0%

0,0%

7,0%

45,0%

18,0%

27,0%

1,0%

1,0%

0,0%

100%

Heimiluð vikmörk

Lágmark

0,0%

40,0%

15,0%

3,0%

2,0%

0,0%

3,0%

0,0%

0,0%

30,0%

8,0%

15,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

Hámark

10,0%

65,0%

30,0%

11,0%

15,0%

5,0%

14,0%

10,0%

14,0%

60,0%

25,0%

35,0%

4,0%

3,0%

1,0%

100%



0% 1% 2% 3%-3% -2% -1%

2,1%Innlán

0,8%Skuldabréf með ábyrgð ríkisins

-0,5%Skuldabréf banka

0,0%Veðskuldabréf

0,0%Skuldabréf sveitarfélaga

-2,1%Skuldabréf fyrirtækja

1,0%Erlendir skammtímasjóðir

-1,6%Erlend skuldabréf

1,1%Innlend hlutabréf

0,0%Erlend hlutabréf

-0,8%Aðrar fjárfestingar
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Staða eigna miðað við fjárfestingarstefnu í árslok 2019
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Tryggingafræðileg úttekt var gerð á stöðu samtryggingardeildar sjóðsins 
miðað við árslok 2019. Samkvæmt henni voru eignir sjóðsins 40,8 
milljörðum kr. hærri en áunnin réttindi sjóðfélaga. Þegar tekið er tillit til 
áætlaðra framtíðariðgjalda eru eignir sjóðsins 40,2 milljörðum kr. hærri 
en heildarskuldbindingar í árslok miðað við 3,5% raunávöxtunarviðmið. 
Heildarstaða sjóðsins var jákvæð um 3,7% í árslok 2019 og en var neikvæð 
um 1,1% í lok árs 2018.

Taflan hér að neðan sýnir niðurstöðu úttektar á heildarstöðu sjóðsins.  
Til samanburðar er sýnd niðurstaða úttektar á sjóðnum sem miðast  
við árslok 2018.

Í úttektinni er miðað við sérhæfðar örorkulíkur sem byggja á reynslu 
sjóðfélaga Gildis á árunum 2010–2014. Áður höfðu örorkulíkur verið 
reiknaðar með 28% álagi á staðlaðar örorkulíkur. 

Í úttektinni er í fyrsta skipti reiknað út frá breyttum dánarlíkum sjóðfélaga 
Gildis en við yfirferð á þeim kom í ljós að dánarlíkur karlkyns sjóðfélaga 
Gildis eru marktækt hærri en staðalforsendur gera ráð fyrir. Ekki mældist 
marktækur munur þegar dánarlíkur kvenkyns sjóðfélaga voru reiknaðar. 
Miðað er við dánarlíkur á árunum 2014 til 2018.

Bæði áunnin staða (+6,9%) og heildarstaða sjóðsins (+3,7%), hafa styrkst 
mikið vegna góðrar ávöxtunar á árinu 2019. Tryggingafræðingar hafa boðað 
nýjar eftirlifendatöflur sem munu auka skuldbindingar lífeyrissjóða. Þær 
töflur verða væntanlega notaðar til grundvallar við næstu tryggingafræðilegu 
athugun og þar með sýna réttari niðurstöðu sem á að tryggja að hver kynslóð 
fái greiddan sanngjarnan lífeyri, hvorki sé verið að ganga á hlut þeirra sem 
eru komnir á lífeyri né þeirra sem eiga eftir að hefja töku lífeyris.

Tryggingafræðileg staða

Niðurstöður tryggingafræðilegrar úttektar (þús.kr.)

 

Eignir

Hrein eign til greiðslu lífeyris  

Endurmat verðbréfa miðað við 3,5% vexti  

Fjárfestingarkostnaður

Núvirði framtíðariðgjalda  

Rekstrarkostnaður  

Eignir samtals

Skuldbindingar

Ellilífeyrir

Örorkulífeyrir

Makalífeyrir

Barnalífeyrir

Skuldbindingar samtals

Eignir umfram skuldbindingar  

Hlutfall af skuldbindingum í árslok

31.12.2019

655.385.074

-17.719.490

-1.266.855

508.709.519

-20.874.353

1.124.233.895

833.853.804

191.560.670

52.111.355

6.489.328

1.084.015.157

40.218.738

3,7%

31.12.2018*

556.323.068 

-685.973

-1.144.004

463.826.730

-19.282.843

999.036.978

778.203.840

177.982.707

47.474.664

6.304.244

1.009.965.455

10.928.477

1,1%

* Við útreikning á trygg inga fræðilegri stöðu í árslok 2018 voru 
skuldbindingar ofreiknaðar um 4.256 milljónir sem leiddi til þess að 
tryggingafræðileg heildarstaða staða var gefin upp -1,5% en hefði átt að 
vera -1,1% og hefur það verið leiðrétt hér að ofan fyrir árið 2018.
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-8,1%

3.517

-4,4%

3.737

-3,5%

3.983

-0,9%

4.572

1,4%

5.031

-2,7%

5.198

3,7%

6.180

-1,1%

5.851

Tryggingafræðileg staða

Fjöldi örorkulífeyrisþega

-4,9%

3.503

-1,5%

5.568

Örorkubyrði Gildis og örorkulíkur sjóðfélaga í tryggingafræðilegri úttekt 
eru með því hæsta sem þekkist hjá íslenskum lífeyrissjóðum. Í úttektinni 
31.12.2019 var miðað við sérhæfðar örorkulíkur sem byggja á reynslu 
sjóðfélaga Gildis á árunum 2010–2014 og voru unnar í árslok 2017.

Hjá mörgum íslenskum lífeyrissjóðum eru örorkulíkurnar allt að helmingi  
lægri en hjá Gildi. Til að jafna stöðu lífeyrissjóða vegna mismunandi 
örorkubyrði hafa lífeyrissjóðir fengið úthlutað örorkuframlagi frá ríkinu sem 
greiðist af tryggingagjaldi. Á grundvelli ákvæðis í samþykktum Gildis frá árinu 
2011 hefur sjóðurinn nýtt þetta framlag til þess að hækka réttindi lífeyrisþega 
og greiðandi sjóðfélaga. Framlagið nam 1.859 m.kr. á árinu 2019 og verða 
réttindi hækkuð um 4% á grundvelli þess.

Orsakir örorku
Litlar breytingar hafa orðið á orsökum örorku hjá lífeyrisþegum Gildis. Sem 
fyrr eru annars vegar stoðkerfis- og gigtarsjúkdómar og hins vegar geð- og 
þunglyndissjúkdómar langalgengustu orsakir örorku.

Örorkubyrði / örorkuframlag 

 

 Stoðkerfis- og gigtarsjúkdómar  34,6%

 Geð- og þunglyndissjúkdómar  23,7%

 Slys og áverkar  12,0%

 Hjarta-, æða- og lungnasjúkdómar  7,4%

 Taugasjúkdómar  5,3%

 Áfengis- og vímuefnasýki  3,7%

 Krabbamein  3,5%

 Offita  1,2%

 Aðrir sjúkdómar  8,6%
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Gildi hefur frá árinu 2014 verið í samstarfi við VIRK starfsendur hæfingar-
sjóð sem hefur það hlutverk að draga úr líkum á því að launafólk hverfi 
af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku, með aukinni virkni, eflingu 
endurhæfingar og öðrum úrræðum. Sjóðfélagar Gildis hafa hag af því að þeir 
sem njóta örorkulífeyris úr sjóðnum komist aftur út á vinnumarkaðinn sé 
þess nokkur kostur. Lífeyrissjóðum er með lögum gert að greiða framlag til 
VIRK og nemur það í dag 0,10% af iðgjaldastofni.

Samstarf við VIRK



Efri mynd: Breikkun Reykjanesbrautar á móts við Ásvelli í Hafnarfirði árið 2020. 
Ljósmynd: Lárus Karl Ingason. 

Neðri mynd: Ljósvallagata í Reykjavík undirbúin undir malbikun líklega árið 1944. 
Ljósmynd: Loftur Guðmundsson/Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
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Efri mynd: Verkamenn við járnabindingar í nýbyggingu í Urriðaholti í byrjun árs 
2020. Ljósmynd: Lárus Karl Ingason. 

Neðri mynd: Verkamenn í byggingarvinnu við Túngötu í Reykjavík um árið 1916. 
Ljósmynd: Geir G. Zoëga vegamálastjóri/Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
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10,1%

7,9%
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1,8%
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4,5%

2,0%

-35,4
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Lykiltölur 2019
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0%

8%

6%

4%

2%

0%

2%

1%

0%

Framtíðarsýn 1 — skuldabréf 65% og hlutabréf 35%

Hrein raunávöxtun

Hrein raunávöxtun

Hrein raunávöxtun

Breyting á hreinni eign á árinu 2019 (millj. kr.)

Breyting á hreinni eign á árinu 2019 (millj. kr.)

Breyting á hreinni eign á árinu 2019 (millj. kr.)

Framtíðarsýn 2 — skuldabréf 80% og hlutabréf 20%

Framtíðarsýn 3 — verðtryggð innlán 100%
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Hrein eign 
í ársbyrjun

Hrein eign 
í ársbyrjun

Iðgjöld

Iðgjöld

Iðgjöld

Lífeyrir

Lífeyrir

Lífeyrir

Rekstrar-
kostnaður

Rekstrar-
kostnaður

Rekstrar-
kostnaður

Hrein eign 
í árslok

Hrein eign 
í árslok

Hrein eign 
í árslok

499
Fjöldi sem hefur fengið greitt úr séreignardeild á árinu

36.630
Fjöldi sem á rétt í séreignardeild

1.428
Fjöldi sem hefur greitt á árinu í séreignardeild

2.037,2

2.026,4

830,9

103,1

157,7

154

279,4

230,9

41,1

2.376,8

2.335

974,1

Fjár fest ingar -
tekjur

Fjár fest ingar -
tekjur

Fjár fest ingar -
tekjur
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Lífeyrisgreiðslur séreignar á árinu 2019 (þús. kr.)

Ellilífeyrir

Örorkulífeyrir

Makalífeyrir

Barnalífeyrir

Samtals

Leið 1

33.291

1.261

0

0

34.552

Leið 2

69.690

743

1.254

63

71.750

Leið 3

48.149

600

0

0

48.749

Samtals

151.130

2.604

1.254

63

155.051

Ávöxtun séreignarleiða á árinu 2019 Hrein nafnávöxtun Hrein raunávöxtun 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Framtíðarsýn 1

Framtíðarsýn 2

Framtíðarsýn 3

13,1%

10,8%

4,3%

10,1%

7,9%

1,6%

Rétthafar í séreignardeild voru 36.630 í árslok 2019, þar af áttu 659 rétt í 
tilgreindri séreignardeild. Tilgreind séreign kemur til vegna kjarasamnings 
ASÍ og SA frá 2016 og tengist hækkun á framlagi launagreiðenda í lífeyris-
sjóð. Einstaklingar hafa val um að setja hækkunina að hluta eða öllu leyti 
í tilgreinda séreign í stað samtryggingar og í árslok 2019 höfðu 866 
sjóðfélagar hjá Gildi valið þá leið. Þar af höfðu 118 sjóðfélagar valið að 
flytja tilgreindu séreignina í aðra sjóði. Heimild til skattfrjálsrar ráðstöfunar 
séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán var framlengd enn á ný og gildir nú til 
30.6.2021. Lög um stuðning við fyrstu fasteignakaupendur eru óbreytt og 
geta einstaklingar nýtt séreignarsparnað samfellt í 10 ár, annars vegar sem 
hluta af útborgun og hins vegar ráðstöfun inn á verðtryggð eða óverðtryggð 
fasteignalán. Alls nýttu 230 sjóðfélagar sér úrræðin á árinu. 

Hrein eign séreignardeildar var 5.685 milljónir króna í árslok og hækkaði um 
791 milljónir króna frá fyrra ári. Greiddar voru út 155 milljónir króna á árinu 
í lífeyri og greiðslur inn á fasteignalán og útgreiðslur vegna fasteignakaupa 
voru 84,5 milljónir króna. Nýir samningar um séreignarsparnað voru 167.

Séreignardeild skiptist í þrjár leiðir; Framtíðarsýn 1, Framtíðarsýn 2 og 
Framtíðarsýn 3. Tilgreind séreign nemur 1,8% af eign Framtíðarsýnar 1 í 
árslok 2019, 3,4% af eign Framtíðarsýnar 2 og 13,7% af eign Framtíðarsýnar 
3. Eignasamsetning og ávöxtun fjárfestingarleiða tilgreindrar séreignardeildar 
er hin sama og samsvarandi fjárfestingarleiða séreignardeildar.

Rétthafar / lífeyrir

Mismunandi ávöxtun fjárfestingarleiða stafar af því að eignaflokkar vega 
misþungt í söfnum þeirra auk þess sem sömu eignaflokkar aðskildra 
leiða geta verið samsettir á mismunandi máta. Til að mynda eru einungis 
verðtryggð innlán í Framtíðarsýn 3. Ríkistryggð skuldabréf námu 32,3% í 
safni Framtíðar sýnar 1 í árslok og innlend og erlend hlutabréf samtals 36,5%. 
Í safni Framtíðarsýnar 2 námu ríkistryggð skuldabréf 37,0% og innlend og 
erlend hlutabréf samtals 22,4%.   

Ávöxtun
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Ávöxtun Framtíðarsýnar 1

14%

12%

10%
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2%

0%

10 ára meðaltal5 ára meðaltal2019

Framtíðarsýn 1 Framtíðarsýn 2 Framtíðarsýn 3Innlán

Innlend hlutabréf

Erlend hlutabréf

Erlend skuldabréf

Ríkistryggð skuldabréf

Skuldabréf sveitarfélaga

Skuldabréf banka

Skuldabréf fyrirtækja 

Verðtryggð innlán

Hrein nafnávöxtun Hrein raunávöxtun

2,0%

14,9%

21,7%

5,2%

12,5%

3,2%

8,4%

32,3%

3,5%

9,6%

7,1%

4,1%

11,0%

15,0%

37,0%
100%

12,8%

13,1%

10,1%

7,2%
7,7%

4,7%4,8%

 

Verðbréfaeign séreignarleiða í árslok 2019

Hrein nafnávöxtun Framtíðarsýnar 1 var 13,1% eða sem nemur 10,1% hreinni 
raunávöxtun. Fimm ára meðalraunávöxtun nemur nú 4,8% en 4,7% sé horft til 
síðustu 10 ára.

Framtíðarsýn 1
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Ríkistryggð skuldabréf

Skuldabréf fyrirtækja

Erlend skuldabréf

Innlend hlutabréf

Erlend hlutabréf

-100.000 -50.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000

Sala Kaup Nettó 

 

Skuldabréf

Innlend hlutabréf

Erlend hlutabréf

Innlán

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Nafnávöxtun helstu eignaflokka Framtíðarsýnar 1 á árinu 2019

Fjárfestingar Framtíðarsýnar 1 á árinu 2019 (þús. kr.)

8,8%

11,4%

31,6%

11,9%

83.559

9.955

159.211

10.000

13.170

77.355

-36.192

-78.153

Skuldabréf banka 
og fjármálafyrirt.

Innlent hlutabréfasafn Framtíðarsýnar 1 skilaði 11,4% ávöxtun á árinu 2019, 
er þá horft bæði til ávöxtunar skráðra sem og óskráðra hlutabréfa. Innlend 
hlutabréf eru samtals 14,9% af eignum safnsins. Skuldabréf, sem eru samtals 
61,5% af safninu, skiluðu 8,8% ávöxtun. Erlend hlutabréf skiluðu 31,6% og 
innlán 11,9% ávöxtun.

Fjárfestingar
Fjárfesting Framtíðarsýnar 1, þ.e. kaup umfram sölu, nam 238,9 m.kr á árinu 
2019. Skuldabréf banka og fjármálafyrirtækja voru keypt fyrir 159 m.kr., 
keypt innlend hlutabréf umfram seld námu 47 m.kr. og ríkistryggð skuldabréf 
voru keypt fyrir 13 m.kr. Nokkur viðskipti voru einnig með erlend hlutabréf á 
árinu en nettó kaup voru hins vegar óveruleg.
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Innlán

Skuldabréf sveitarfélaga

Erlend skuldabréf

Skuldabréf fyrirtækja

Skuldabréf banka

Innlend hlutabréf
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Verðbréfaflokkur 

Skuldabréf
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Skuldabréf með ábyrgð ríkisins

Skuldabréf banka

Veðskuldabréf

Skuldabréf sveitarfélaga

Skuldabréf fyrirtækja

Erlendir skammtímasjóðir

Erlend skuldabréf

Hlutabréf

Innlend hlutabréf

Erlend hlutabréf

Samtals

Eignir (m.kr) 

31.12.2019

1.501,8

46,3

763,9

295,3

0,0

76,2

197,6

0,0

122,6

864,8

351,8

513,0

2.366,6

Eignir (%) 

31.12.2019

63,5%

2,0%

32,3%

12,5%

0,0%

3,2%

8,4%

0,0%

5,2%

36,5%

14,9%

21,7%

100%

Stefna  

2020

65,0%

1,0%

30,0%

13,0%

0,0%

3,0%

12,0%

0,0%

6,0%

35,0%

14,0%

21,0%

100%

 

Lágmark

55,0%

0,0%

20,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

25,0%

0,0%

10,0%

 

 

Hámark

75,0%

15,0%

65,0%

23,0%

10,0%

10,0%

20,0%

10,0%

15,0%

45,0%

25,0%

40,0%

 

Heimiluð frávik

0% 1% 2% 3%-4% -3% -2% -1%

Staða eigna miðað við fjárfestingarstefnu í árslok 2019 

Fjárfestingarstefna Framtíðarsýnar 1 og eignaskipting í lok árs 2019

1,0%

0,9%

0,7%

2,3%

-0,8%

-0,5%

-3,6%

0,2%

Fjárfestingarstefna
Í Framtíðarsýn 1 eru 35% safnsins að jafnaði í hlutabréfum og 65% í 
skuldabréfum. Þegar stór hluti safnsins er bundinn í hlutabréfum má búast 
við meiri sveiflum í ávöxtun en um leið er vænt ávöxtun hærri til lengri tíma 
litið. Í árslok 2019 voru 36,5% safnsins bundin í hlutabréfum og 63,5% í 
skuldabréfum.
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Ávöxtun Framtíðarsýnar 2
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Nafnávöxtun helstu eignaflokka Framtíðarsýnar 2 á árinu 2019
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Hrein nafnávöxtun Framtíðarsýnar 2 var 10,8% eða sem nemur 7,9% hreinni 
raunávöxtun. Sé litið til lengri tíma nemur fimm ára meðalraunávöxtun nú 5,1% 
og meðalraunávöxtun síðustu 10 ára 4,5%.

Ávöxtun skuldabréfa Framtíðarsýnar 2 var 8,3% á árinu, en þau vógu 74,1% 
af heildarsafni leiðarinnar í árslok. Innlent hlutabréfasafn Framtíðarsýnar 
2 hækkaði um 12,4% á árinu 2019 sem byggir jafnt á ávöxtun skráðra sem 
óskráðra hlutabréfa. Í árslok voru innlend hlutabréf 9,6% af heildarsafni 
fjárfestingarleiðarinnar. Erlend hlutabréf skiluðu 31,6% og innlán 8,0% 
nafnávöxtun. 

Fjárfestingar
Fjárfest var fyrir 230,5 m.kr. nettó fyrir Framtíðarsýn 2. Mest var fjárfest í 
skuldabréfum banka og fjármálafyrirtækja, eða fyrir 159 m.kr., ríkistryggð 
skuldabréf voru keypt fyrir 26 m.kr. og erlend skuldabréf fyrir 25 m.kr. 
Bæði innlend og erlend hlutabréf voru keypt í nokkrum mæli, en á móti kom 
sambærileg sala í þessum flokkum. 

Framtíðarsýn 2
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Fjárfestingarstefna Framtíðarsýnar 2 og eignaskipting í lok árs 2019

Ríkistryggð skuldabréf

Skuldabréf fyrirtækja

Skuldabréf banka

Erlend skuldabréf

Innlend hlutabréf

Erlend hlutabréf

-100.000 -50.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000

Sala Kaup Nettó Fjárfestingar Framtíðarsýnar 2 á árinu 2019 (þús. kr.)

47.836

25.008

159.211

10.000

26.341

47.217

-37.010

-48.094

Verðbréfaflokkur 

Skuldabréf og innlán

Innlán

Skuldabréf með ábyrgð ríkisins

Skuldabréf banka

Veðskuldabréf

Skuldabréf sveitarfélaga

Skuldabréf fyrirtækja

Erlendir skammtímasjóðir

Erlend skuldabréf

Hlutabréf

Innlend hlutabréf

Erlend hlutabréf

Samtals

Eignir (m.kr)  

31.12.2019

 1.804,3

80,8

859,7

347,8

0,0

94,5

256,3

0,0

165,2

520,4

223,6

296,8

2.324,7

Eignir (%) 

31.12.2019

77,6%

3,5%

37,0%

15,0%

0,0%

4,1%

11,0%

0,0%

7,1%

22,4%

9,6%

12,8%

100%

Stefna  

2020

80,0%

1,0%

38,0%

15,0%

0,0%

4,0%

14,0%

0,0%

8,0%

20,0%

8,0%

12,0%

100%

 

Lágmark

70,0%

0,0%

30,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

10,0%

0,0%

5,0%

 

 

Hámark
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15,0%

80,0%

25,0%

10,0%

10,0%

23,0%

10,0%

15,0%

30,0%

20,0%

25,0%

 

Heimiluð frávik

Fjárfestingarstefna
Samkvæmt fjárfestingarstefnu Framtíðarsýnar 2 eiga 20% safnsins að jafnaði 
að vera í hlutabréfum og 80% í skuldabréfum, en þessi skipting á að stuðla að 
stöðugleika safnsins. Í árslok 2019 skiptust eignir Framtíðarsýnar 2 þannig 
að 22,4% þeirra voru í hlutabréfum en 74,1% í skuldabréfum.
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Verðbréfaflokkur

Verðtryggð innlán

Samtals

Eignir (m.kr)  

963,1

963,1

Eignir (%) 

100%

100% 

Stefna 

100%

100%

Lágmark

100%

Hámark

100%

Heimiluð vikmörk

Fjárfestingarstefna og eignaskipting   
Eignir safnsins eru eingöngu í verðtryggðum innlánum sem takmarkar sveiflur 
í ávöxtun milli ára.

Staða eigna miðað við fjárfestingarstefnu í árslok 2019

Innlán

Skuldabréf sveitarfélaga

Innlend hlutabréf

Erlend skuldabréf

Erlend hlutabréf

Skuldabréf fyrirtækja

Skuldabréf banka

Skuldabréf með ábyrgð ríkisins

0,0%
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-1,0%
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2,5%

-0,9%

5 ára meðaltal 10 ára meðaltal2019 

 

 

 

 

 

 

 

Ávöxtun Framtíðarsýnar 3

Fjárfestingarstefna Framtíðarsýnar 3 og eignaskipting í lok árs 2019

6%

5%

4%
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1%

0%

Hrein nafnávöxtun Hrein raunávöxtun

4,3%

1,6% 1,8%

4,2%

5,0%

2,0%

Eignir Framtíðarsýnar 3 eru eingöngu í verðtryggðum innlánum, líkt og 
fjárfestingarstefna leiðarinnar kveður á um. Hrein nafnávöxtun fjárfestingar-
leiðarinnar var 4,3%, eða sem nemur 1,6% hreinni raunávöxtun. Meðalraun-
ávöxtun síðastliðin 5 ár mælist nú 1,8%, en 2,0% sé litið til síðustu 10 ára.

Framtíðarsýn 3
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Efri mynd: Saltfiskur unninn hjá fyrirtækinu Þórsnesi í Stykkishólmi  
í byrjun árs 2020. Ljósmyndari: Lárus Karl Ingason.

Neðri mynd: Konur vaska saltfisk í kerjum innanhúss í fiskverkun Th.Thorsteinsson  
á Kirkjusandi árið 1912. Ljósmynd: Magnús Ólafsson/Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
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Efri mynd: Fiskvinnsla hjá HB-Granda í Reykjavík í desember 2017.  
Ljósmynd: Lárus Karl Ingason.

Neðri mynd: Verkakonur við vinnu, líklega í frystihúsi í Hafnarfirði, í apríl 1947. 
Ljósmynd: Amatörvinnustofa G. Ásgeirssonar/Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Starfsemi

Laun og launatengd gjöld

Tölvu- og hugbúnaðarkostnaður

Húsnæðiskostnaður

Fjármálaeftirlitið – árgjald

Útsending yfirlita og lífeyristilkynninga

Annað

582,2 m.kr.

206,6 m.kr.

30,1 m.kr.

31,0 m.kr.

31,0 m.kr.

56,4 m.kr.

0,25%

0,20%

0,15%

0,10%

0,05%

0,00%

Rekstrarkostnaður (% af meðalstöðu eigna)

40
Fjöldi starfsmanna í árslok 2019

1,9%
Hlutfall fjárfestingargjalda  

af erlendum sjóðum

2,9%
Rekstrarkostnaður (hlutfall af iðgjöldum)

1,0%
Hlutfall fjárfestingargjalda  

af meðalstöðu undirliggjandi eigna

3.642
Rekstrarkostnaður á hvern sjóðfélaga

2,0%
Hlutfall fjárfestingargjalda  

af innlendum sjóðum

Rekstrarkostnaður 937,3 m.kr. 

Fjárfestingargjöld 2.056 m.kr. 

Lykiltölur 2019

0,20% 0,20%
0,21%

0,20%
0,18%

0,15% 0,16% 0,16% 0,16%
0,15%



Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða kveða 
á um hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra lífeyrissjóða. Skulu 
þeir búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu til að geta gegnt stöðu 
sinni á tilhlýðilegan hátt. Samkvæmt lögum um opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi skal Fjármálaeftirlitið fylgjast með því að starfsemi 
eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við þau lög, reglugerðir, reglur og 
samþykktir sem um starfsemi viðkomandi gilda. Útnefning stjórnarmanna 
lífeyrissjóða er háð samþykki Fjármálaeftirlitsins og skulu þeir uppfylla  
kröfur þess, m.a. um nægilega þekkingu og reynslu af starfsemi lífeyrissjóða. 
Einnig þurfa stjórnarmenn að standast hæfismat eftirlitsins.

Stjórn

Standandi frá vinstri

Ingibjörg Ólafsdóttir

Freyja Önundardóttir

Áslaug Hulda Jónsdóttir

Sverrir Sverrisson

Sitjandi frá vinstri

Stefán Ólafsson

Gylfi Gíslason

Konráð Alfreðsson

Stjórn Gildis er skipuð átta mönnum. Fjórir eru kosnir af fulltrúum sjóðfélaga á ársfundi 
og fjórir af stjórn Samtaka atvinnulífsins. Kjörtímabil stjórnarmanna er tvö ár og skal 
árlega kjósa helming stjórnarmanna og varamenn þeirra.

Eftirtaldir skipa stjórn sjóðsins 
til ársfundar 2020

Gylfi Gíslason, formaður
Stefán Ólafsson, varaformaður
Áslaug Hulda Jónsdóttir
Freyja Önundardóttir
Guðmundur Ragnarsson
Ingibjörg Ólafsdóttir
Margrét Birkisdóttir
Sverrir Sverrisson

Varamenn
Hannes G. Sigurðsson
Konráð Alfreðsson
Sara S. Öldudóttir
Sigríður Margrét Oddsdóttir

Hæfi stjórnarmanna

Stjórn sjóðsins fer með yfirstjórn hans. Hún setur sjóðnum fjárfestingarstefnu 
og skal fjalla um allar meiriháttar ákvarðanir varðandi stefnumótun og 
starfsemi sjóðsins. Meðal þess sem stjórnin fjallar um á fundum sínum  
eru ákvarðanir um fjárfestingar, breytingar á samþykktum, eftirlit með fjár-
festingum, mótun innra eftirlits og lánareglur sjóðsins. Stjórnin skiptir með 
sér verkum, þó skulu fulltrúar vinnuveitenda og stéttarfélaga hafa á hendi 
formennsku til skiptis eitt ár í senn. Samkvæmt samþykktum sjóðsins skulu 
stjórnarmenn ekki sitja lengur en átta ár samfleytt sem aðalmenn í stjórn.

Á árinu 2019 voru haldnir sextán stjórnarfundir auk þess sem haldinn  
var tveggja daga stefnumótunarfundur í byrjun október.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Mynd tekin á stjórnarfundi Gildis 12. mars 2020.
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Standandi frá vinstri  Starfssvið

Ellert Guðjónsson  Eignastýring

Davíð Rúdólfsson  Forstöðumaður eignastýringar  

   og staðgengill framkvæmdastjóra

Sigrún Andrea Vilhelmsdóttir Iðgjaldadeild

Gyða Sigurðardóttir  Iðgjaldadeild

Rannveig Rut Valdimarsdóttir Gjaldkeri

Ragnheiður Jónasdóttir  Forstöðumaður tölvumála

Pálína Hallgrímsdóttir  Lífeyrisdeild

Halldóra Halldórsdóttir  Lífeyrisdeild

Íris Áskels Jónsdóttir  Lífeyrisdeild

Sigurborg Reynisdóttir  Deildarstjóri séreignardeildar

Íris Dögg Eiðsdóttir  Lánadeild

Bjarni Gíslason  Eignastýring

Ívar Róbertsson  Bókhald

Birgir Stefánsson  Eignastýring

Anna Rúnarsdóttir  Bókhald

Hulda Helgadóttir  Deildarstjóri lánadeildar 

Hrefna Snorradóttir  Iðgjaldadeild

Rebekka Ólafsdóttir  Forstöðumaður áhættueftirlits

Aðalbjörn Sigurðsson  Forstöðumaður upplýsingamála 

Sitjandi frá vinstri  Starfssvið

Guðrún Inga Ingólfsdóttir Staðgengill forstöðumanns eignastýringar

Anna Lis Hjaltadóttir  Deildarstjóri iðgjaldadeildar

Sigrún Valþórsdóttir  Móttaka

Ásbjörg Hjálmarsdóttir  Móttaka

Ásdís Ósk Smáradóttir  Lánadeild

Bjarney Sigurðardóttir  Skrifstofustjóri

Árni Guðmundsson  Framkvæmdastjóri

Ingileif Kristinsdóttir  Aðalbókari

Örn Guðnason  Deildarstjóri lífeyrisdeildar

Brynja Bjarnadóttir  Lánadeild

Darri Egilsson  Áhættueftirlit

Sverrir Reynisson  Lífeyrisdeild

Á myndina vantar:   Starfssvið

Árni Hrafn Gunnarsson  Lögfræðingur

Fjóla Dögg Hjaltadóttir  Lánadeild (í fæðingarorlofi) 

Friðgerður María Friðriksdóttir Iðgjaldadeild

Helga Einarsdóttir  Lánadeild (í fæðingarorlofi) 

Ingveldur M. Kjartansdóttir Lánadeild

J. Erla Þorvaldsdóttir  Iðgjaldadeild

Pétur Óskar Hjörleifsson Tölvumál

Unnur Ingibjörg Sigfúsdóttir Eignastýring (í fæðingarorlofi)

Starfsmenn

Starfsmenn Gildis á skrifstofu sjóðsins á Ísafirði: 
Jóhanna Einarsdóttir og Soffía Þóra Einarsdóttir.
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Stjórn Gildis skipar þriggja manna endurskoðunarnefnd sem starfar í umboði 
stjórnar og á ábyrgð hennar. Að minnsta kosti einn nefndarmanna skal vera 
óháður sjóðnum og starfsfólki hans. Nefndin hefur eftirlit með reikningshaldi, 
áhættustýringu og gerð ársreiknings sjóðsins í samræmi við ákvæði laga um 
ársreikninga. Endurskoðunarnefnd hefur starfað hjá Gildi frá árinu 2009.

Endurskoðunarnefnd skal meðal annars sinna eftirfarandi:
Eftirliti með vinnuferli við gerð reikningsskila.
Eftirliti með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits, innri endurskoðun  
og áhættustýringu.
Eftirliti með endurskoðun ársreiknings.
Mati á óhæði ytri endurskoðenda og eftirliti með öðrum störfum þeirra.
Setja fram tillögu til stjórnar um val á ytri endurskoðendum og koma  
að ráðningu innri endurskoðenda.

Endurskoðunarnefndina skipa:
Sigrún Guðmundsdóttir, löggiltur endurskoðandi, formaður
Ásgeir Brynjar Torfason, sérfræðingur á sviði fjármála og reikningsskila 
Freyja Önundardóttir, útgerðarstjóri Önundar hf. og stjórnarmaður í Gildi

Á árinu hélt nefndin átta fundi.

Endurskoðunarnefnd

▪
▪

▪
▪
▪

Nefnd um laun 
stjórnarmanna

Innan Gildis starfar fjögurra manna nefnd um laun stjórnarmanna, en 
verkefni hennar er að undirbúa og leggja fram tillögu til ársfundar um laun 
stjórnar fyrir komandi ár. Í nefndinni eiga sæti fjórir fulltrúar, tveir fulltrúar 
atvinnurekenda og tveir fulltrúar launafólks. 

Fulltrúar launafólks 
Berglind Rós Gunnarsdóttir
Trausti Jörundarson

Fulltrúar atvinnurekenda
Davíð Þorláksson
Gylfi Gíslason

Nefndin var kosin í fyrsta sinn á ársfundi 2019 og mun gera tillögu um laun 
stjórnar fyrir ársfund 2020. 
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Starfsemi Gildis  
á árinu 2019

Í samþykktum Gildis er meðal annars að finna reglur um hlutverk, tilgang  
og starfsemi sjóðsins. Einnig er þar fjallað um réttindi sjóðfélaga og skyldur, 
skipan og umboð stjórnar sem og ársfund. Samþykktum sjóðsins var breytt  
á ársfundi 2019 og tóku þær gildi 1. júlí 2019 eftir staðfestingu fjármála-  
og efnahagsráðuneytisins. 

Starfsfólk Gildis starfar í samræmi við samþykktir sjóðsins en einnig eftir 
skýrt mörkuðum stefnum þar sem markaðar eru áherslur sjóðsins í málum 
á borð við fjárfestingar, áhættusækni, samskipti við hluthafa, starfskjör 
starfsfólks, persónuvernd og fleira. Allar stefnur sjóðsins eru rýndar reglulega 
og þeim breytt þegar þörf þykir á. Fjárfestingarstefna sjóðsins er endurnýjuð 
árlega og var nýjasta útgáfa hennar samþykkt af stjórn 28. nóvember 2019. 
Fjallað er sérstaklega um fjárfestingarstefnu sjóðsins framar í skýrslunni. 
Starfsmannastefna sjóðsins var endurskoðuð á árinu og ný útgáfa af henni 
samþykkt á stjórnarfundi 14. nóvember 2019. Á sama fundi var samþykkt ný 
jafnlaunastefna fyrir sjóðinn. Bæði breytingin á starfsmannastefnunni og 
samþykkt nýrrar jafnlaunastefnu voru liðir í innleiðingu á nýju jafnlaunakerfi 
sem fjallað er um hér síðar í kaflanum. 

Aðrar stefnur sem Gildi starfar eftir tóku ekki breytingum á árinu. Þær eru  
áhættustefna, stefna um ábyrgar fjárfestingar, hluthafastefna, starfs kjara-
stefna og persónuverndarstefna. Um allar þessar stefnur er fjallað sérstaklega 
í skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra í ársreikningi sjóðsins. Samþykktir 
sjóðsins og allar stefnur hans má nálgast í heild á heimasíðu Gildis. 

Heimasíða Gildis er andlit sjóðsins á netinu en um 80% sjóðfélaga segist 
helst leita sér upplýsinga um málefni Gildis þar samkvæmt könnun sem  
gerð var árið 2018. Heimasíða Gildis, www.gildi.is er í stöðugri þróun og  
mikil vinna er lögð í að uppfæra upplýsingar sem þar birtast og tryggja  
að þær séu réttar. 

Í byrjun árs 2019 hófst vinna við að endurskoða og smíða nýjan sjóðfélagavef 
Gildis en þar geta sjóðfélagar fengið upplýsingar um stöðu sína hjá sjóðnum. 
Var fyrirtækið Advania í fyrstu fengið til að kortleggja þarfir sjóðsins og 
möguleika og í framhaldi til að smíða nýjan vef í samstarfi við starfsfólk 
Gildis. Formleg vinna við verkefnið hófst á vormánuðum og var smíði á fyrsta 
hluta sjóðfélagavefs langt komin í árslok. Þróun á nýjum veflausnum mun 
halda áfram á árinu 2020. 

Stefnur og samþykktir

Vefmál
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Vel á annað hundrað manns sátu ársfund Gildis árið 2019 sem haldinn var 
á Grand Hótel Reykjavík fimmtudaginn 11. apríl. Á fundinum fóru formaður 
og framkvæmdastjóri yfir rekstur Gildis og afkomu á árinu 2018 og að því 
loknu lagði stjórn fram tillögur sínar að breytingum á samþykktum sjóðsins 
og voru þær allar samþykktar. Breytingarnar voru gerðar til að uppfylla 
ákvæði samkomulags Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins um 
lífeyrismál sem skrifað var undir 24. apríl 2018. Á fundinum var staðfest ný 
starfskjarastefna sem nær til stjórnarmanna og allra starfsmanna. Markmiðið 
með stefnunni er að styðja við góða stjórnarhætti í rekstri sjóðsins og auka 
gegnsæi. Að lokum var á fundinum kosin nefnd um laun stjórnarmanna og var 
það gert í samræmi við nýtt ákvæði í samþykktum sjóðsins sem samþykkt var 
fyrr á fundinum. 

Miðvikudaginn 20. nóvember var haldinn fundur fyrir sjóðfélaga og 
fulltrúa  ráð Gildis. Þar var farið yfir stöðu og starfsemi sjóðsins á fyrstu tíu 
mánuðum ársins en í kjölfarið fjallaði Henný Hinz, hagfræðingur ASÍ, um 
samspil almannatrygginga og lífeyrissjóða. Að því loknu fjallaði Árni Hrafn 
Gunnarsson, lögfræðingur Gildis, um fyrirkomulag við val á stjórnarmönnum 
og hlutverk fulltrúaráðs Gildis í því ferli. Um sextíu sjóðfélagar og fulltrúa-
ráðsfulltrúar sátu fundinn. 

Gildi leggur áherslu á fræðslumál og hvetur stjórnarmenn og starfsfólk til 
að sækja námskeið, fundi og aðra fræðslu sem þau telja að geti gagnast í 
störfum sínum. Í gildandi fræðslustefnu sjóðsins segir m.a. „Samfélagið sem 
Gildi-lífeyrissjóður starfar í er síbreytilegt og þær kröfur sem gerðar eru til 
sjóðsins breytast því stöðugt. Til að Gildi geti veitt sjóðfélögum sem besta 
þjónustu er mikilvægt að starfsmenn hans og stjórnarmenn stundi reglulega 
endurmenntun“. 

Á árinu 2019 var meðal annars boðið upp á eftirtalda fræðslu:

17. janúar: Öryggisdagur Gildis
Eyþór Víðisson, öryggisfræðingur frá Lotu, fræddi starfsfólk um almenn 
viðbrögð, vitund og varnir við ógnandi og erfiðri hegðun. Einnig fór Rebekka 
Ólafsdóttir, forstöðumaður áhættueftirlits Gildis yfir ýmis öryggisatriði  
og nýjan EKKO verkferil. 

28. febrúar: Námskeið um lánamál
Hulda Helgadóttir, deildarstjóri lánadeildar Gildis og Árni Hrafn Gunnarsson, 
lögfræðingur Gildis, fræddu stjórn um starfsemi lánadeildar og helstu 
vandamál sem geta komið upp í tengslum við lánveitingar. Starfsfólk fékk 
styttri útgáfu af sama námskeiði daginn eftir, þ.e. 1. mars.

8. maí: Námskeið um regluverk TR
Sólveig Hjaltadóttir og Margrét Jónsdóttir, sérfræðingar Tryggingastofnunar, 
fræddu stjórn og hóp starfsmanna um regluverk Tryggingastofnunar. 

5. september: Markmiðasetning
Vilborg Arna Gissurardóttir, útivistarkona, pól- og Everestfari, heimsótti  
Gildi og ræddi markmiðasetningu, hvernig best er að yfirstíga hindranir  
og margt fleira. 

Fundir

Fræðslumál
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Dagana 27. febrúar til 8. mars 2019 kannaði fyrirtækið Attentus viðhorf 
starfsfólks Gildis til vinnustaðar síns og yfirmanna. Könnunin sýndi að 
starfsfólki líður almennt vel og er ánægt með Gildi sem vinnustað. Þó kom 
í ljós að huga þarf að nokkrum þáttum sem meðal annars tengjast álagi og 
streitu. Unnið hefur verið með niðurstöður könnunarinnar frá því þær lágu 
fyrir með það að markmiði að bæta starfsánægju enn frekar. 

Um áramótin var opnunartími á skrifstofum Gildis styttur og verða þær í 
fram tíðinni opnar frá klukkan níu á morgnana til fjögur á daginn, fyrir utan 
föstudaga þegar lokað er klukkan þrjú. Markmiðið er meðal annars að auka 
möguleika starfsfólks á sveigjanlegum vinnutíma en einnig er breytingin liður  
í styttingu vinnuvikunnar sem samið var um í lífskjarasamningunum vorið 2019. 

Árið 2017 var bundið í lög að fyrirtæki með 25 til 89 starfsmenn þurfa að 
sækja sér jafnlaunavottun fyrir 31. desember 2022 og fellur Gildi undir þann 
hluta laganna. Engu að síður lögðu stjórnendur og stjórn Gildis áherslu á 
að klára verkefnið fyrir árslok 2019. Á fyrstu mánuðum ársins var Aðalbjörn 
Sigurðsson, forstöðumaður upplýsingamála, fenginn til að leiða verkefnið og 
í framhaldi var fyrirtækið PwC ráðið til ráðgjafar. Formleg vinna við smíði á 
jafnlaunakerfi hófst vorið 2019. 

Við innleiðingu á nýju jafnlaunakerfi samþykkti stjórn nýja jafnlaunastefnu 
fyrir sjóðinn auk þess sem gerðar voru breytingar á fyrirliggjandi 
starfsmannastefnu. Þar setur sjóðurinn sér það markmið að launamunur megi 
aldrei mælast yfir 2,5% og er það viðmið sett í samræmi við ráðleggingar 
sérfræðinga. Í framhaldi var framkvæmd launagreining innan Gildis sem 
sýndi að launamunur nam 0,9% sem er vel innan áðurnefndra marka. Raunar 
var þetta fimmti lægsti launamunur sem PwC hafði séð í þeim rúmlega 80 
mælingum sem fyrirtækið hafði þá framkvæmt. Vegna þess var sjóðnum þann 
30. ágúst veitt gullmerki PwC, en það merki fá fyrirtæki þar sem launamunur 
mælist innan við 3,5% mörkin. 

Þegar innleiðing á nýju jafnlaunakerfi var langt komin var fyrirtækið iCert 
fengið til að votta kerfið og fór lokaúttekt fyrirtækisins fram dagana 14. og 15. 
nóvember. Um miðjan desember fékk Gildi síðan formlega staðfestingu á að 
nýtt jafnlaunakerfi sjóðsins standist jafnlaunastaðalinn ÍST 85:2012. 

Starfsfólk og stjórnarmenn hafa þessu til viðbótar setið ótal fundi og sótt  
sér fjölbreytta fræðslu í tengslum við störf sín hjá sjóðnum. Gildi leggur  
mikla áherslu á upplýsingagjöf til starfsfólks og stjórnar og er á hverjum 
föstudegi sendur út svokallaður vikupóstur þar sem farið er yfir helstu  
tíðindi í rekstri sjóðsins auk þess sem bent er á helstu fréttir og umfjallanir 
fjölmiðla um lífeyrismál.

Könnun Attentus

Breyttur opnunartími – stytting vinnuvikunnar

Jafnlaunavottun

Gildi Ársskýrsla 2019 Starfsemi 59



Gildi Ársskýrsla 201 Ársreikningur 20

Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra
Stjórnarháttayfirlýsing
Áritun óháðra endurskoðenda
Breyting á hreinni eign
Efnahagsreikningur
Sjóðstreymisyfirlit
Yfirlit um tryggingafræðilega stöðu
Yfirlit um breytingar á hreinni eign deilda
Efnahagsreikningur deilda
Sjóðstreymisyfirlit deilda
Breyting á hreinni eign séreignardeildar
Efnahagsreikningur séreignardeildar
Sjóðstreymisyfirlit séreignardeildar
Breyting á hreinni eign tilgreindrar séreignardeildar
Efnahagsreikningur tilgreindrar séreignardeildar
Sjóðstreymisyfirlit tilgreindrar séreignardeildar
Skýringar
Kennitölur

Ársreikningur 2019
Efnisyfirlit
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883 883

1.209 1.296
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Selected Financial Information 2019

Mutual pension division 15.1% 12.1%

Framtíðarsýn 1 13.1% 10.1%

Framtíðarsýn 2 10.8% 7.9%

Framtíðarsýn 3 4.3% 1.6%
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8 073 357 7 758 600

22 313 039 20 674 022

(89 900) (97 915)

Special supplementary contributions 1 859 328 1 831 933

Total amount of pensions (17 716 225) (16 292 966)

Contribution to  Fund (187 375) (178 927)

Direct expenses due to disability pensions (14 394) (14 356)

65 307 777 10 303 929

Net income from bonds 20 460 647 18 069 480

Interest income from time deposits 40 931 41 691

Interest income from cash and cash equivalents 531 706 2 489 668

Interest income on premiums and other claims 231 066 197 924

Investment expenses (59 250) (48 458)

General and administrative expenses (937 256) (873 118)

Net assets from previous year 561 217 470 517 355 963

Statement of Changes in Net Assets  
or Pension Payments 2019

Net income from shares in companies and funds 

Members

Employers

Transfer of rights and repayments
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344 940 334 273 727 060

Bonds 293 341 715 272 050 037

Time deposits  963 106 813 830

Other investments    0 48 662

Premiums receivable 4 861 357 4 609 830

Deferred expense and accrued income  196 078 198 702

Property and equipment  398 805 399 121

Accrued expenses and deferred income 399 249 395 585

Other liabilities  46 902 38 624

Balance Sheet 

Shares in companies and funds 
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2019 2018

Premiums 31 904 102

Interest income on cash and cash equivalents and claims 663 321

Other inflow  21

Pensions (17 913 192)

Operating expenses (945 104)

Investment in assets (25 843)

Other outflow  (338)

4 738 316

Investments in shares in companies and funds  (43 593 665)

Sold shares in companies and funds  32 947 698

Installments on bond principals and interest paid 31 569 431

Purchased bonds (37 383 386)

Sold bonds 4 938 435

New time deposits (110 569)

Purchased other investments 25 053

Statement of Cash Flows 

Received income from shares in companies and funds  
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Net assets for pension payments 655 385 074 0 655 385 074

Revaluation of bonds at 3 5% real interest rate (685 973) 0 (685 973)

(1 144 004) 0 (1 144 004)Net present value of future investment expenses 

Net present value of future premiums 0 463 969 094 463 969 094

(7 235 889) (12 046 953) (19 282 842)Net present value of future operating expenses

Total assets

Old age pension  436 435 958 345 137 025 781 572 983

Disability pension 87 953 696 90 024 511 177 978 208

Spouse's pension 29 636 290 18 730 068 48 366 359

Children's allowance  665 387 5 638 857 6 304 244

Total liabilities

Net assets for pension payments 512 863 229 0 512 863 229

Revaluation of bonds at 3 5% real interest rate (519 584) 0 (519 584)

(1 210 542) 0 (1 210 542)Net present value of future investment expenses 

Net present value of future premiums 0 375 175 835 375 175 835

Net present value of future operating expenses (6 979 713) (10 405 057) (17 384 770)

Total assets

Old age pension  394 900 088 281 005 821 675 905 909

Disability pension 81 639 873 75 875 615 157 515 489

Spouse's pension 27 760 479 15 518 361 43 278 840

Children's allowance  662 379 5 201 249 5 863 628

Total liabilities

Statement of Actuarial Position 
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Net assets in excess of total obligations 3 7% -1 1% -1 5% -2 7% 1 4%

Net assets in excess of accrued obligations 6 9% -0 6% -0 2% -1 0% 4 7%

Net nominal rate of return 15 1% 5 8% 7 7% 1 2% 10 6%

Real rate of return 12 1% 2 4% 5 8% -0 9% 8 4%

Net real rate of return (five-year average) 5 5% 4 8% 5 4% 5 7% 6 5%

Net real rate of return (ten-year average) 5 3% 3 9% 0 5% 0 1% 1 1%

Net real rate of return (fifteen-year average) 3 1% 3 3% 4 1% 3 7% 3 6%

Net real rate of return (twenty-year average) 3 6% 3 7% 3 9% 4 0% 4 4%

Net real rate of return (twenty five-year average) 4 6% 4 4% 4 6% 4 7% 4 9%

Net nominal rate of return ( ) 15 0% 5 9% 8 6% - -

Real rate of return ( ) 12 0% 2 5% 6 8% - -

Listed shares in companies and funds 44 6% 41 3% 38 0% 38 9% 38 5%

Listed bonds 35 8% 40 1% 44 6% 45 5% 45 7%

Unlisted shares in companies and funds 9 5% 9 0% 8 6% 8 9% 11 0%

Unlisted bonds  0 3% 0 6% 2 6% 2 0% 1 0%

Secured loans 9 7% 9 0% 6 2% 4 7% 3 8%

Securities in Icelandic króna 61 % 65 4% 67 2% 72 9% 72 7%

Securities in other currencies 38 % 34 6% 32 8% 27 1% 27 8%

Number of active fund members  35 264 34 216 32 966 30 761 30 846

Number of fund members at year-end 242 048 234 968 226 014 216 896 209 249

Number of pensioners  24 550 23 397 22 255 20 331 19 365

Old age pension 63 4% 62 0% 61 4% 60 4% 60 1%

Disability pension 30 0% 30 9% 31 4% 32 1% 32 4%

Spouse's pension 5 6% 6 0% 6 2% 6 4% 6 4%

Children's allowance 0 9% 1 0% 1 0% 1 1% 1 1%

Staff (full-time equivalent position) 39 6 35 3 33 4 32 0 30 6 

Total premiums (at 2019 price level) 31 741 050 30 662 700 25 811 675 22 159 576 20 547 213

Pensions (at 2019 price level) 17 762 943 16 802 282 16 182 436 15 334 475 14 654 236

Net investment income (at 2019 price level) 86 001 495 31 638 631 39 216 351 6 238 968 48 925 582

Operating expenses (at 2019 price level) 917 596 878 674 837 363 783 606 715 041

Increase in net assets for pension payments  (at 201  

price level) 99 062 006 44 620 375 48 008 226 12 569 291 53 636 904

Pensions as percentage of premiums 56 0% 54 8% 62 7% 69 2% 71 3%

Operating expenses as percentage of premiums  2 9% 2 9% 3 2% 3 5% 3 5%

14 6% 6 0% 7 8% 1 3% 10 3%

0 15% 0 16% 0 16% 0 16% 0 15%

Net investment income as % of average asset position 

Operating expenses as % of average asset position

*
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