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Skipting á kostnaði með og án skatts

Með sérstöku skatti Án sérstaks skatts





Tryggingafræðileg úttekt
Bjarni Guðmundsson



Áfallið Framtíð Samtals

Höfuðstóll  31.12.2010 8.075,5 8.075,5

Endurmat skuldabréfa 496,2 496,2

Fjárfestingargjöld -82,4 -82,4

Iðgjöld 521,2 521,2

8.489,3 521,2 9.010,5

Ellilífeyrir 9.525,0 1.182,4 10.707,4

Örorkulífeyrir 357,9 51,0 408,9

Makalífeyrir 2.345,4 220,6 2.566,0

Barnalífeyrir 2,6 4,0 6,6

Kostnaður 210,3 34,0 244,3

Samtals 12.441,2 1.492,0 13.933,2

Mismunur -3.951,9 -970.8 -4.922,7

-31,8% -65,1% -35,3%

















Halli stofnana







Ársreikningur 2010



Fjárfestingarstefna

Lífeyrissjóðs starfsmanna Akureyrarbæjar
2012

Arne Vagn Olsen



 Ávaxta fyrir skuldbindingum (>3,5% 
raunávöxtun)

 Ekki lakari ávöxtun en viðmið

 Ekki meiri áhætta en í viðmiði

 Slök tryggingafræðileg staða = lítil 
áhættutaka

 Seljanlegar eignir



 Mikið vantar upp á að sjóðurinn eigi fyrir 
skuldbindingum, miðað við hefðbundið mat

 Ábyrgðaraðili vill takmarka frekara rýrnun á 
eiginfjárstöðu

 Huga þarf að seljanleika eigna – stór hluti eigna 
með „óverulegan“ seljanleika

 Áhættuþol takmarkað

 Mikilvægt að koma í veg fyrir miklar sveiflur í 
ávöxtun











Eignaflokkur Heiti vísitölu Eldra 
vægi

Nýtt 
vægi

Skýring

Innlend 
skuldabréf

Samsett vísitala
ríkisskuldabréfa 75% 90% Vísitala fyrir íslensk 

ríkisskuldabréf

Innlend
hlutabréf OMXI6 5% 5% Úrvalsvísitala íslenskra

hlutafélaga
Erlend 
skuldabréf

JP Morgan Global
Bond Index 5% 0% Alþjóðleg 

skuldabréfavísitala

Erlend hlutabréf MSCI World 5% 0% Heimsvísitala hlutabréfa

Skammtímabréf 3ja mánaða
ríkisvíxlar 10% 5% Ávöxtun 3ja mánaða 

íslenskra ríkisvíxla





Eignaflokkur Eldri vikmörk Ný vikmörk

Ríkisskuldabréf 20-70% 20-85%

Önnur markaðsskuldabréf 0-30% 0-30%

Veðskuldabréf 0-15% 0-15%

Erlend skuldabréf 0-10% 0-10%

Innlend hlutabréf 0-10% 0-10%

Erlend hlutabréf 0-20% 0-20%

Innlán og skammtímabréf 0-30% 0-30%





Markmiðsþættir Markmið/spá Spábil Meðaltal sl. 7 ár

Ávöxtun 7,7% 4,2-11,2% 12,2%

Verðbólga 4% 0-8% 7,1%

Raunávöxtun 3,5% 1,4-6,4% 4,9%

Áhætta 3,5% 2,1-4,8% 3,6%



Mældur 
áhættuþáttur Markmið Meðaltal sl. 7 ára

Staðalfrávik 2-5% 3,6%

Jákvæðir mánuðir >75% 86,9%

Hermiskekkja <10% 9,0%





95% líkur á að ávöxtun verði 1,5% eða hærri

99% líkur á að ávöxtun verði hærri en -0,9%

1% líkur á að ávöxtun verði -0,9% eða lægri

-0,9% = tap upp á 75,7 milljónir króna

Ásættanleg áhættutaka!
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Breytingar á samþykktum
Kári Arnór Kárason



 Úr grein 6. fellur setningin: 

Endurskoðandi Akureyrarbæjar er endurskoðandi sjóðsins.  
Í stað hennar kemur:  

Ársreikningar skulu endurskoðaðir af  löggiltum endurskoðanda.

 Úr grein 8. staflið E fellur: 

Gerð er grein fyrir endurskoðanda sjóðsins.  

Þess í stað kemur ný setning: 
Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarkrifstofu.  
Einfaldur meirihluti atkvæða ræður niðurstöðu.  Verði atkvæði jöfn 
ræður hlutkesti.



 Úr grein 29. staflið g fellur: 

 Maki samkvæmt þessari grein telst sá eða sú sem við 
andlátið var í hjúskap með sjóðfélaga, staðfestri 
samvist eða óvígðri sambúð, enda hafi fjárfélagi ekki 
verið slitið fyrir andlát sjóðfélaga. Með óvígðri sambúð 
er átt við sambúð karls og konu sem eiga sameiginlegt 
lögheimili, eru í samvistum, eiga barn saman eða konan 
þunguð eða sambúðin varað samfleytt í a.m.k. tvö ár. 
Heimilt er að greiða makalífeyri til aðila sem sannanlega 
hefur annast heimili sjóðfélaga um árabil fyrir andlát 
hans. Réttur til makalífeyris fellur niður, ef makinn 
gengur í hjónaband á ný eða stofnar til sambúðar, sem 
jafna má til hjúskapar, en gengur aftur í gildi, ef síðara 
hjónabandinu eða sambúðinni er slitið án réttar til 
lífeyris.

 Í stað hennar kemur (næsta glæra)



 Maki sjóðfélaga samkvæmt þessari grein telst sá, eða sú 
sem var í hjúskap eða óvígðri sambúð, sem mátti jafna til 
hjúskapar við andlátið, enda hafi fjárfélagi ekki verið slitið 
fyrir andlát. Með óvígðri sambúð er átt við sambúð tveggja 
einstaklinga sem eiga sameiginlegt lögheimili, eru í 
samvistum, eiga barn saman eða konan er þunguð eða 
sambúðin hefur varað samfleytt í a.m.k. tvö ár. Réttur til 
makalífeyris fellur niður, ef makinn gengur í hjónaband á 
ný eða stofnar til sambúðar, sem jafna má til hjúskapar, en 
gengur aftur í gildi, ef síðara hjónabandinu eða 
sambúðinni er slitið án réttar til lífeyris. Heimilt er að 
greiða makalífeyri til aðila sem sannanlega hefur annast 
heimili sjóðfélaga um árabil fyrir andlát hans. 



Deloitte ehf., Akureyri

Hólmgrímur Bjarnason



Formaður stjórnar: 150.000 kr. á ári

Aðalmaður: 75.000 kr. á ári

Varamaður: 15.000 kr. fyrir hvern setinn fund

Endurskoðunarnefnd:  15.000 kr. fyrir hver 
setinn fund


