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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að bera saman breytingarnar sem áttu sér stað á ársreikningum 

lífeyrissjóða með tilkomu nýrra reglna um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015 og kanna 

skoðanir stjórnenda og starfsfólks lífeyrissjóða á þessum breytingum. Samanburður var 

gerður á gömlu og nýju reglunum ásamt því að fjárhæðir vegna ársins 2014 í ársreikningum 

2014 og 2015 voru bornar saman. Viðtöl voru tekin við stjórnendur lífeyrissjóða sem og 

endurskoðendur þar sem þeir voru spurðir út í nýju reglurnar ásamt því að spurningakönnun 

var send á starfsmenn og stjórnarmenn lífeyrissjóða til að kanna vitneskju og skoðun þeirra á 

reglunum. Niðurstöður leiddu í ljós að langflestum þótti breytingarnar jákvæðar og tímabærar 

en samt sem áður er margt sem hægt er að breyta og voru skoðanir stjórnenda mismunandi.  
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og Guðbjörg Rúnarsdóttir. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða þær breytingar sem urðu 

við tilkomu nýrra reglna um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015 og hver skoðun 

stjórnenda og starfsmanna lífeyrissjóða var á þessum breytingum.  
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Inngangur 

Auður og tekjur hafa vaxið jafnt og þétt undanfarin ár og því hafa fjölskyldur og einstaklingar 

í heiminum meira á milli handanna í dag til að spara en áður fyrr. Þar sem lífaldur 

einstaklinga fer síhækkandi þá eru einstaklingar lengur á eftirlaunaaldri og fjárþörfin þar af 

leiðandi meiri. Vegna þessarar þróunar í heiminum hefur mikilvægi lífeyrissjóða aukist en 

hlutverk lífeyrissjóða er að taka á móti iðgjöldum, ávaxta iðgjöldin og að lokum að greiða út 

lífeyri til sjóðsfélaga (Fabozzi, Modigliani, Jones, 2010). Hægt er að ávaxta lífeyri sinn með 

mismunandi hætti í lífeyrissjóðum nú til dags, en sumir þeirra skiptast í samtryggingar- og 

séreignardeildir og hafa því einstaklingar nokkrar leiðir til að velja á milli hvernig þeir vilja 

ráðstafa sínum fjáreignum (Gunnar Baldvinsson, 2015). 

Meðalævilengd manna er stöðugt að lengjast og helstu orsakir fyrir því er lægri tíðni á 

ungbarnadauða, smitsjúkdómum hefur að mestu leyti verið útrýmt og dauðsföllum af völdum 

hjartasjúkdóma og heilablóðfalla hefur fækkað gríðarlega meðal fólks á miðjum aldri. 

Dánartíðni hefur lækkað um 2,0-3,0% á undanförnum áratugum og meðalævi er að lengjast. 

Samkvæmt dánar- og eftirlifendatöflum Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga kemur fram 

að meðallífaldur karls á Íslandi sem var fæddur á milli 1966 og 1970 er 70,8 ár en fyrir karla 

sem fæðast á árunum 2007 - 2011 er gert ráð fyrir meðalaldri upp á 79,5 ár eins og sjá má á 

mynd 1 (Skýrsla um starf fyrir vinnuhóp Réttindanefndar Landssambands lífeyrissjóða vegna 

mótunar tillögu um viðbrögð við breytingum á forsendum um ævilengd, 2015). 
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Þar sem lífaldur einstaklinga fer hækkandi er nauðsynlegt að hækka 

lífeyristökualdurinn sömuleiðis. Með þessu hefur verið sýnt fram á að taka þarf í notkun nýjar 

viðmiðunartöflur yfir lífslíkur og stefnt er að því að hækka lífeyrisaldur í sjötíu ár. Með 

hækkun lífeyrisaldurs mun skuldbinding lífeyrissjóðanna þar af leiðandi aukast verulega en 

skuldbindingar lífeyrissjóða hækka alltaf þegar nýjar lífslíkutöflur eru teknar í notkun. Gert er 

ráð fyrir að skuldbindingar geti hækkað um 8,0-15,0% með nýjum lífslíkutöflum en ef 

ávöxtun lífeyrissjóðs er ekki hærri en 3,5% að meðaltali þá þarf að skerða réttindi hjá 

einstaklingum. Umræður hafa verið um að hækka lífeyristökualdur um tvo mánuði næstu 12 

árin og næstu 12 árin þar á eftir um 1 mánuð árlega, en sem dæmi má nefna að einstaklingur 

fæddur 1950 gæti hafið töku lífeyris við 67 ára aldur og tveggja mánaða en einstaklingur 

fæddur 1960 gæti hafið töku lífeyris við 68 ára aldur og 10 mánaða (Við lifum vel og lengi, 

2015). 

Umræður hafa verið til staðar í þjóðfélaginu um að hækka mótframlag atvinnurekenda 

í lífeyrissjóð í 11,5%. Tilgangurinn með því er að auka lífeyrisréttindi á almennum 

vinnumarkaði úr 56,0% í 76,0% af meðalævitekjum og jafna þannig ávinnslu lífeyrisréttinda á 

milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins, þar sem mótframlag hjá opinberum 

starfsmönnum er nú þegar 11,5%. Skrifað hefur verið undir kjarasamning aðildarfélaga 

Alþýðusambands Íslands við Samtök atvinnulífsins en sá samningur gildir frá 1. janúar 2016 

til 31. desember 2018. Markmiðið er að hækka mótframlag atvinnurekenda um 3,5 

prósentustig, það er úr 8,0% í 11,5%. Þetta verður gert í áföngum en þann 1. júlí 2016 verður 

mótframlag hækkað í 8,5%, þann 1. júlí 2017 í 10,0% og að lokum þann 1. júlí 2018 í 11,5%. 

Ef einstaklingur greiðir í lífeyrissjóð með þessum skilyrðum í 40 ár mun réttindaávinnsla hans 

aukast um 36,0% og getur hann því búist við að fá 76,0% af meðalævitekjum úr lífeyrissjóði í 

ævilangan ellilífeyri frá þeim tíma sem taka hans hefst, þó ekki síðar en frá 70 ára aldri 

(Alþýðusamband Íslands, 2016). Þeir einstaklingar sem hafa ekki aðild að þessum 

kjarasamningi verða með óbreytt mótframlag í lífeyrissjóð, það er 8,0% frá atvinnurekanda. 

Hins vegar hafa verið umræður um að atvinnurekendur séu að greiða of hátt mótframlag fyrir 

starfsmenn sína í lífeyrissjóð því launagreiðendur bera ýmsan annan launakostnað en beinar 

launagreiðslur til starfsmanna, en sem dæmi má nefna tryggingagjald og mótframlag í 

stéttarfélag (Hagstofan, 2015).   

Öll félög og fyrirtæki þurfa að semja ársreikninga á hverju reikningsári. Ársreikningar 

sýna fjárhagsstöðu í lok reikningsárs og rekstrarárangur ársins og eiga að gefa glögga mynd af 

efnahag, afkomu og sjóðstreymi fyrirtækisins. Lög um ársreikninga nr. 3/2006 segja til um 

hvernig ársreikningar eiga að vera. Lögin ná hins vegar ekki til allrar starfsemi á Íslandi og 
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eru þá til sérstakar reglur sem segja til um gerð ársreikninga hjá félögum og fyrirtækjum sem 

eru bundin sértækari reglum en almenn þjónustu- og sölufyrirtæki. Dæmi um starfsemi með 

sértækar reglur eru lífeyrissjóðir og verðbréfa- og fjárfestingasjóðir. Hins vegar gilda lög um 

ársreikninga ef annað er ekki tekið fram (Reglur um ársreikninga verðbréfasjóða og 

fjárfestingarsjóða nr. 1060/2015 og reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

Í þessari ritgerð verður fjallað um nýjar reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 

335/2015 sem gefnar voru út í mars árið 2015. Gerður verður samanburður á þeim og eldri 

reglum um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 55/2000 ásamt því að fjárhæðir vegna ársins 2014 í 

ársreikningum 2014 og 2015 voru bornar saman hjá þeim lífeyrissjóðum sem sömdu 

ársreikninginn 2015 eftir nýju reglunum. Einnig verður sagt frá niðurstöðum úr djúpviðtölum 

sem tekin voru við átta viðmælendur sem og niðurstöðum úr spurningakönnun sem send var 

til starfsmanna og stjórnarmeðlima lífeyrissjóða á Íslandi. Viðmælendur í djúpviðtölum voru 

framkvæmdastjórar og aðrir starfsmenn lífeyrissjóða sem komu að gerð ársreikninga sem og 

endurskoðendur. Í niðurstöðum mun verða sagt frá áhrifum sem nýju reglurnar höfðu á 

ársreikninga lífeyrissjóða fyrir árið 2015. Einnig verður sagt frá hverjum reglurnar eru helst til 

hagsbóta, sem dæmi má nefna hvort þær gefi betri upplýsingar fyrir lesendur 

reikningsskilanna. Við gerð þessara reglna lagði Fjármálaeftirlitið mest upp úr því að 

samræma reglurnar sem mest við lög um ársreikninga. Einna helst var það gert til að tryggja 

að reglurnar séu í takt við ákvæði sérlaga sem gilda um reikningsskil og séu orðaðar með 

samræmdum hætti við lögin. Einnig voru gerðar breytingar á uppsetningu ársreikningsins, 

matsreglum lífeyrissjóða og kveðið á um meira gagnsæi en áður vegna þóknana þeirra sem 

starfa í þágu lífeyrissjóða (“Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða”, 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Lífeyrissjóðir á Íslandi 
Lífeyrissjóðir eru sjóðir sem einstaklingar og sjálfstæðir atvinnurekendur eru lögbundnir til að 

greiða í frá sextán ára til sjötugs. Hlutverk þeirra er að taka við iðgjöldum frá 

launagreiðendum, ávaxta þau og greiða út ellilífeyri þegar einstaklingar komast á 

ellilífeyrisaldur. Tilgangur lífeyrissjóða er að vernda og tryggja sjóðfélögum ellilífeyri til 

æviloka og áfallalífeyri ef sjóðfélagar verða fyrir tekjumissi vegna örorku eða andláts, þá er 

greiddur út örorku-, maka- og/eða barnalífeyrir. Allt er þetta greitt út úr samtryggingardeild 

sjóðanna. Ástæðan fyrir því að einstaklingar eru skyldugir til að greiða í lífeyrissjóð er til að 

tryggja að allir ávinni sér rétt á lágmarkslífeyri. Ef lögin myndu ekki segja til um skylduaðild 

þyrfti ríkið að koma til móts við þá einstaklinga sem ekki leggja fyrir til eftirlaunaáranna 

(Gunnar Baldvinsson, 2015). 

Launþegum er gerð skylda að greiða 4,0% af mánaðarlegum launum og fá lögbundið 

8,0% mótframlag frá launagreiðendum. Mótframlag getur þó verið mismunandi eftir hvaða 

starfi einstaklingar eru í, en hjá opinberum stofnunum og ríkinu er mótframlag annaðhvort 

11,5% eða 12,0%. Aðild að lífeyrissjóðum getur farið eftir kjarasamningum en annars er 

einstaklingum heimilt að velja hvaða lífeyrissjóð þeir eiga aðild að (Gunnar Baldvinsson, 

2015). Réttindaávinnsla lífeyrissjóða getur verið mismunandi eftir sjóðum en það fer eftir því 

hvort iðgjald er til lágmarks- eða viðbótartryggingarverndar og eftir atvikum háð eða óháð 

aldri. Lífeyrisréttindi reiknast frá þeim tíma sem iðgjöld berast sjóðnum. Í flestum 

lífeyrissjóðum breytist upphæð lífeyris miðað við vísitölu neysluverðs en í öðrum sjóðum 

reiknast lífeyrir sem hlutfall af launum og hækkar því í samræmi við launahækkanir (Gunnar 

Baldvinsson, 2015). Lífeyrissjóðir skulu hefja útgreiðslu ellilífeyris þegar sjóðfélagi hefur náð 

65-70 ára aldri. Sjóðfélögum er heimilt að fresta eða flýta töku lífeyris en lágmark 

lífeyristökualdurs er 60 ára og hámark er 70 ára. Í samþykktum hvers sjóðs fyrir sig kemur 

fram hvernig frestun eða flýting lífeyristöku hefur áhrif á heildarfjárhæð lífeyris. Ellilífeyrir 

skal vera greiddur út mánaðarlega með jöfnum greiðslum til æviloka (Lög um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). 

Samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða er 

lífeyrissjóðum heimilt, í samræmi við tryggingafræðilega athugun, að ákveða lágmark 

tryggingaverndar þannig að iðgjaldi sé varið að hluta til öflunar lífeyrisréttinda í séreign og að 

hluta til öflunar lífeyrisréttinda í sameign. Sjóðfélagi getur ákveðið hvar hann ráðstafar 

séreignarsparnaði sínum en ekki er nauðsynlegt að það sé lífeyrissjóðurinn sem tekur við 

lögbundnu iðgjaldi hans. Lífeyrissjóðum ber skylda að færa greiðsluna samkvæmt ákvörðun 
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sjóðfélaga til annars aðila án kostnaðar fyrir sjóðfélagann. Sjóðfélagar hafa valmöguleika við 

vörslu á séreign að velja sér fjárfestingarleiðir innan séreignarsjóðsins, en þar er mikilvægt að 

taka tillit til aldurs viðkomandi og hversu mikla áhættu hann er tilbúinn til að taka. 

Vörsluaðilar séreignarsparnaðar eru skyldugir til að móta fjárfestingarstefnu fyrir hverja 

fjárfestingarleið fyrir sig. Helsti munurinn á sameignar- og séreignardeild lífeyrissjóða er sú 

að séreign erfist að fullu við andlát sjóðfélaga. Séreignarsjóður er laus til úttektar við 60 ára 

aldur en ef sjóðfélagi skyldi verða metinn 100% öryrki á hann rétt á greiðslum úr 

lífeyrissparnaði með jöfnum afborgunum í sjö ár. Skyldi hann vera metinn lægra en 100% 

lækkar greiðslan miðað við þá matsprósentu. (Lög um skyldutryggingu lífeyrissjóða og 

starfsemi lífeyrissjóða).  

Eignastýring lífeyrissjóða  
Samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða eru stjórnir 

lífeyrissjóða skyldugar til að ávaxta fé sjóðsins og móta honum fjárfestingarstefnu, með 

hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma að teknu tilliti til ávöxtunar og 

áhættu. Heimild er til þess að lífeyrissjóðir ávaxti fé sitt eftir fjölbreyttum leiðum, svo sem í 

formi ríkisvíxla, ríkisskuldabréfa, innlána í bönkum og sparisjóðum, hlutabréfum fyrirtækja 

og verðbréfa (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 

129/1997). 

Þó má eign lífeyrissjóða í einstökum tegundum verðbréfa sem talin voru upp hér að 

framan ekki vera hærri en sem nemur 50% af hreinni eign sjóðsins. Þá er lífeyrissjóðum 

aðeins heimilt að eiga að hámarki 15% af hlutafé í hverju fyrirtæki, í hlutdeildarskírteinum 

eða hlutum annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu. Einnig er lífeyrissjóðum aðeins 

heimilt að eiga að hámarki 25% af hreinni eign sinni í verðbréfasjóðum og 

fjárfestingarsjóðum innan sama rekstrarfélags. Þeim er óheimilt að eiga meira en 25% af 

hreinni eign í innlánum í sama banka eða sparisjóði. Hinsvegar er lífeyrissjóðum heimilt að 

eiga stærri hluta en 15% í fyrirtæki sem eingöngu sinnir þjónustuverkefnum fyrir 

lífeyrissjóðina sjálfa. Með hreinni eign lífeyrissjóða er átt við hreina eign lífeyrissjóðs til 

greiðslu lífeyris samkvæmt síðasta uppgjöri sem hefur verið kannað eða endurskoðað af 

endurskoðanda (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða). 

Áhættustýring lífeyrissjóða 

Mikilvægt er fyrir lífeyrissjóði að skilgreina áhættuna sem þeir standa frammi fyrir og ættu 

þeir að setja sér áhættumarkmið. Það er ekki skylda samkvæmt lögum að vera með 

áhættustýringu innan lífeyrissjóða en mælt er með því að vera með skilgreinda áhættustýringu 
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og haga eignastýringu þannig að hún sé í samræmi við áhættumarkmiðin. Áhættustýring snýst 

um að meta áhættu í samhengi við væntan ávinning en athuga verður vel hvaða tækifæri er 

hægt að nýta og hver ber að forðast. Ef áhættustýring er til staðar innan lífeyrissjóða er stjórn 

þess sjóðs ábyrg fyrir henni. Stjórnin þarf að kynna sér hvar mögulegar áhættur gætu leynst 

og hvernig sé best að takast á við þær. Áhætta er skilgreind sem hættan á atburði sem dregur 

úr líkunum á því að lífeyrissjóðir nái markmiðum sínum. Áhætta er breytileg og því verður að 

taka mið af því á hverjum tíma fyrir sig hvar helsta áhættan gæti leynst og hvernig sé best að 

takast á við hana. Mikilvægt er að halda utan um allar tegundir áhættu sem gætu verið til 

staðar í svokallaðri áhættuskrá og meta þær eftir alvarleika. Áhættu er hægt að skipta upp í 

fimm flokka en þeir eru skuldbindingaráhætta, lausafjáráhætta, mótaðilaáhætta, 

markaðsáhætta og rekstraráhætta. Skuldbindingaráhætta er skilgreind sem hættan á því að 

lífeyrissjóðir geti ekki staðið við skuldbindingar sínar, lausafjáráhætta er hættan á því að 

sjóðir hafi ekki nægjanlegt laust fé til að standa við greiðslur, mótaðilaáhætta er skilgreind 

sem hættan á því að gagnaðili fjármálagernings uppfylli ekki skilmála, markaðsáhætta felst í 

hættunni á til dæmis breytingu á vöxtum og gengi gjaldmiðla á liðum innan efnahagsreiknings 

og rekstraráhætta er skilgreind sem hættan á ófullnægjandi innri verkferlum innan 

lífeyrissjóða (Landssamtök lífeyrissjóða, 2010). 

Ársreikningar 
Öll fyrirtæki á Íslandi eru skyldug til að semja ársreikning fyrir hvert og eitt reikningsár sem 

það starfar og er reikningsárið yfirleitt miðað við almanaksárið. Ársreikningur á að gefa 

glögga mynd af afkomu fyrirtækisins á árinu, efnahag þess og breytingu á handbæru fé. Þegar 

ársreikningur er saminn ber fyrirtækjum að fara eftir lögum um ársreikninga nr. 3/2006. Lögin 

víkja þó fyrir ákvæðum í sérlögum ef þau eru til um sérstök félög, t.d. líkt og lög um 

ársreikninga lífeyrissjóða (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). Þau fyrirtæki sem skila eftir 

ársreikningalögum gætu þurft að leita í alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) ef lögin eru 

ekki nógu skýr í tengslum við einstaka liði (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). 

Almennt samanstendur ársreikningur af rekstrarreikningi, efnahagsreikningi, 

sjóðstreymi, skýringum og skýrslu stjórnar. Ábyrgð á gerð ársreikninga er í höndum stjórnar 

og framkvæmdastjóra á hverju ári. Reglur um uppsetningu rekstrarreiknings og 

efnahagsreiknings eru settar af efnahags- og viðskiptaráðherra og setja á upp efnahags- og 

rekstrarreikning með hliðstæðum hætti milli reikningsára nema í sérstökum aðstæðum. 

Samanburðartölur frá fyrra reikningsári eru við alla liði í efnahagsreikningi, rekstrarreikningi 

og sjóðstreymi. Ef samanburðarfjárhæðirnar eru ekki sambærilegar milli ára þarf að aðlaga 
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þær að núverandi reikningsári til að hægt sé að bera reikningsárin saman. Með því að bera 

reikningsárin saman er hægt að sjá betur hvernig gekk á núverandi reikningsári miðað við 

fyrra reikningsár. Undantekning er á því að aðlaga samanburðarfjárhæðirnar ef ástæðan fyrir 

mismunandi fjárhæðum eru breytingar í starfsemi félagsins. Við gerð ársreikninga er gert ráð 

fyrir því að fyrirtækið muni vera starfandi áfram og ef einhver hluti starfseminnar er lagður 

niður þarf að meta og setja ársreikninginn fram með það til hliðsjónar. Ekki er heimilt að setja 

saman tekjur og gjöld eða skuldir og eignir innan einstakra liða í ársreikningi en það getur 

verið villandi fyrir lesendur (Lög um ársreikninga). 

Megintilgangur reikningshalds og ársreikningagerðar er að veita upplýsingar sem 

hjálpa til við ákvörðunartöku. Lesendur ársreikninga eru mismunandi og því mismunandi 

hvaða upplýsingar þeir þurfa til að geta tekið upplýsta ákvörðun. Lesendur geta meðal annars 

verið stjórnendur, hluthafar, mögulegir fjárfestar og kröfuhafar. Ársreikningar eru gerðir á 

þann hátt að þeir sem lesa ársreikningana geti fengið þær upplýsingar sem þeir þurfa til að 

taka upplýsta ákvörðun og þannig geta sumar upplýsingar verið óþarfar fyrir suma lesendur en 

mikilvægar fyrir aðra (Edmonds, Tsay og Old, 2011). 

Rekstrarreikningur 

Rekstrarreikningur er yfirlit sem mælir rekstrarárangur fyrirtækis á tilteknu rekstrarári. 

Fjárfestinga- og fyrirtækjasamfélagið notar yfirlitið til að ákvarða fjárfestingargildi, lánstraust 

og arðsemi fyrirtækisins. Rekstrarreikningurinn hjálpar fjárfestum og kröfuhöfum að spá fyrir 

um tímasetningar, fjárhæðir og óvissu í framtíðarsjóðstreymi (Kieso, Weygandt og Warfield, 

2013). Rekstrarreikningurinn sýnir allar þær tekjur og gjöld sem falla til á reikningsárinu og er 

færður á rekstrargrunni. Með rekstrargrunni er átt við að allar tekjur eru færðar þegar þeirra er 

aflað sama hvort búið sé að innheimta þær eða ekki. Þegar tekjur eru færðar með þessum hætti 

fæst betri mynd af afkomu fyrirtækisins en þegar tekjur eru færðar á greiðslugrunni, það er 

þegar þær fást greiddar (Reglur reikningsskilaráðs 1). Rekstrarreikningur sýnir afkomu ársins, 

það er hvort fyrirtækið sé að hagnast á árinu eða hvort það er að mynda tap. Til að finna út 

hreina veltu þá eru tekjur af sölu á þjónustu og vörum í reglubundinni starfsemi teknar saman 

og skattar og afslættir sem hafa beina tengingu við söluna dregnar frá. Þær fjárhæðir sem 

varða reikningsárið eða fyrri reikningsár og eiga að mæta útgjöldum vegna skýrt skilgreindra 

skuldbindinga á að færa til skuldar og gjalda ef þær eru örugglega eða sennilega komnar til á 

reikningsskiladegi en eru samt sem áður óvissar því ekki er vitað hvenær þær verða greiddar. 

Dæmi um slíkar skuldbindingar eru eftirlaunaskuldbindingar, skattskuldbindingar og 

ábyrgðarskuldbindingar (Lög um ársreikninga). 
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Efnahagsreikningur 

Efnahagsreikningur er yfirlit yfir eignir, skuldir og eigið fé félags á reikningsskiladegi, oftast 

31. desember. Það sýnir einnig hvort þessar eignir séu fjármagnaðar með eigin fé eða skuldum 

(,,Orðasafn”, e.d.). Líkt og rekstrarreikningurinn þá veitir efnahagsreikningurinn upplýsingar 

sem hjálpa til við að spá um tímasetningu, fjárhæðir og óvissu í sjóðstreymi næstu ára 

(Edmonds o.fl., 2011). Skuldir eru fjármagnaðar frá lánardrottnum á meðan eigið fé er 

fjármögnun frá eigendum líkt og hlutafé og uppsafnaður hagnaður frá fyrri reikningsárum. 

Skuldir skiptast í skammtíma- og langtímaskuldir og eignir skiptast í fastafjármuni og 

skammtímafjármuni (Subramanyam og Wild, 2009). Þau gjöld sem koma til á því reikningsári 

sem ársreikningurinn er saminn en eru greidd síðar skal færa sem áfallinn kostnað undir 

skuldalið efnahagsreikningsins og á sama hátt skal færa tekjur sem koma til á þessu 

reikningsári en innheimtast ekki fyrr en árið á eftir sem viðskiptakröfur (Lög um 

ársreikninga). 

Sjóðstreymi 
Sjóðstreymisyfirlit í ársreikningi sýnir breytingu á handbæru fé á rekstrartímabilinu sem 

ársreikningurinn nær til. Færa skal út- og inngreiðslur í banka á reikningsárinu, hvort sem 

færslan fer fram á rekstrar- og efnahagsreikningi á núverandi rekstrarári eða ekki (Lög um 

ársreikninga). Sjóðstreymi skiptist í rekstrarhreyfingar, fjármögnunarhreyfingar og 

fjárfestingarhreyfingar og eru þessar hreyfingar skoðaðar til að sjá hvaða breyting hefur orðið 

á handbæru fé á tímabilinu. Rekstrarhreyfingar segja til um breytingar á handbæru fé sem 

reksturinn skapaði. Til að fá veltufé frá rekstri sem er samtala í sjóðstreymi þarf að leiðrétta 

þau gjöld og tekjur sem hafa ekki áhrif á sjóðstreymistölu félagsins með því að bæta þeim við 

eða draga þau frá afkomu fyrirtækisins. Meðal þeirra rekstrarhreyfinga sem ekki hafa áhrif á 

sjóði félagsins eru afskriftir og er þeim ávallt bætt við afkomu félagsins til að fá veltufé frá 

rekstri. Einnig þarf að skoða breytingar á rekstrartengdum skuldum og eignum til að finna út 

hversu mikla peninga reksturinn myndaði á rekstrartímabilinu til að fá út handbært fé frá 

rekstri (Jónas G. Friðþjófsson, 2000).  

Fjármögnunarhreyfingar segja til um breytingar sem koma til vegna lánsfjármögnunar 

og eiginfjármögnunar. Fjárfestingahreyfingar koma hins vegar til vegna sölu eða kaupa á 

eignum fyrirtækisins og þá sérstaklega fastafjármunum þess. Þó nokkrir atburðir í fjármögnun 

og fjárfestingum hafa ekki áhrif á handbært fé og eru verulegar upphæðir birtar neðst í 

sjóðstreymi sem fjárfestingar- og fjármögnunarheyfingar án greiðsluáhrifa. Dæmi um þessar 

hreyfingar eru útgefið hlutafé til að kaupa eignir, fjármögnun kaupa með útgáfu skuldabréfs 
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til seljanda og breyting lána í hlutafé (Unnar Friðrik Pálsson og Elín Hanna Pétursdóttir, 

2014). 

Ársreikningar lífeyrissjóða 
Ársreikningar lífeyrissjóða eru frábrugðnir hefðbundnum ársreikningum fyrirtækja og því eru 

til sér reglur um hvernig eigi að útbúa ársreikninga fyrir lífeyrissjóði. Í hefðbundnum 

ársreikningum er rekstrarreikningur, efnahagsreikningur og sjóðstreymi en í ársreikningum 

lífeyrissjóða er yfirlit um hreina eign til greiðslu lífeyris, efnahagsreikningur, sjóðstreymi og 

yfirlit um tryggingafræðilega stöðu samtryggingardeildar en það er nýtt yfirlit sem nýju 

reglurnar gera kröfu um. 

Hrein eign til greiðslu lífeyris 

Yfirlit um breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris fæst með því að taka saman iðgjöld og 

hreinar fjárfestingartekjur og draga frá því lífeyri og rekstrarkostnað. Við þessa tölu er síðan 

hreinni eign frá fyrra ári bætt við og þá getur lífeyrissjóðurinn séð hversu há upphæð af 

hreinni eign til greiðslu lífeyris sé til staðar hjá lífeyrissjóðnum. Yfirlitið sýnir iðgjöld, lífeyri, 

hreinar fjárfestingartekjur, og rekstrarkostnað. Iðgjöld skiptast í iðgjöld sjóðsfélaga, iðgjöld 

launagreiðenda, réttindaflutning og endurgreiðslur og sérstök aukaframlög. Lífeyrir skiptist í 

heildarfjárhæð lífeyris, framlag til starfsendurhæfingarsjóðs, beinan kostnað vegna 

örorkulífeyris, tryggingarkostnað og eftirlaun frá Tryggingastofnun. Hreinar 

fjárfestingartekjur skiptast í hreinar tekjur af eignarhlutum í félögum og sjóðum, 

skuldabréfum og afleiðusamningum, vaxtatekjur af bundnum bankainnistæðum, handbæru fé 

og iðgjöldum og öðrum kröfum, hreinar tekjur af fjárfestingum í íbúðarhúsnæði, ýmsar 

fjárfestingartekjur, aðrar fjárfestingartekjur og fjárfestingargjöld. Rekstrarkostnaður sýnir 

síðan skrifstofu- og stjórnunarkostnað. Mismunandi er milli lífeyrissjóða hvaða undirliðir eru 

því sumir liðir eiga ekki við hjá öllum sjóðum. Þá geta einnig verið liðirnir aðrar tekjur og 

önnur gjöld á yfirlitinu ef það á við (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

Efnahagsreikningur 
Efnahagsreikningurinn sýnir eignir og skuldir lífeyrissjóða. Aftur á móti er ekki öll 

skuldbinding lífeyrissjóðanna sýnd á yfirlitinu, heldur einungis viðskiptaskuldir og því þarf að 

hafa það í huga þegar efnahagsreikningurinn er skoðaður. Eignir lífeyrissjóða skiptast í 

fjárfestingar, kröfur, handbært fé og ýmsar eignir. Fjárfestingar skiptast í eignarhluti í sjóðum 

og félögum, skuldabréf, afleiðusamninga, fjárfestingar í íbúðarhúsnæði, bundnar 

bankainnistæður og aðrar fjárfestingar. Kröfur skiptast í kröfur á dóttur- og hlutdeildarfélög, 
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kröfur á launagreiðendur, fyrirframgreiddan kostnað og áunnar tekjur og aðrar kröfur. Ýmsar 

eignir skiptast síðan í óefnislegar eignir, varanlega rekstrarfjármuni og aðrar eignir. Skuldir 

lífeyrissjóðanna í efnahagsreikningi eru eins og áður sagði viðskiptaskuldir. 

Viðskiptaskuldirnar skiptast í skuldir við dóttur- og hlutdeildarfélög, skuldir við lánastofnanir, 

afleiðuskuldir, ógreiddan gjaldfallinn lífeyri, áfallinn kostnað og fyrirframinnheimtar tekjur 

og aðrar skuldir. Lífeyrissjóðir setja þó einungis þá undirliði sem eiga við í þeirra tilfelli við 

gerð ársreikningsins því enginn liður á að vera inn í ársreikningnum án þess að einhver 

upphæð sé tengd við. Hrein eign til greiðslu lífeyris er sett undir skuldasamtöluna og sú tala er 

fengin úr yfirlitinu um breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris. Hreina eign til greiðslu 

lífeyris er hægt að sundurliða á efnahagsreikningnum í til dæmis hreina eign 

sameignardeildar, hreina eign séreignardeildar - verðbréfaleið og hrein eign séreignardeildar - 

innlánsleið (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

Sjóðstreymi 

Sjóðstreymi útlistar hvernig peningar hafa breyst í félaginu, það er hvort handbært fé hefur 

aukist eða minnkað á árinu. Sjóðstreymi skiptist í inngreiðslur og útgreiðslur og 

fjárfestingarhreyfingar og er framsetning því ólík því sem er hjá almennum fyrirtækjum eins 

og sölu- og þjónustufyrirtækjum. Inngreiðslur skiptast í iðgjöld, innborgaðar vaxtatekjur af 

handbæru fé og kröfum og aðrar inngreiðslur á meðan útgreiðslur skiptast í lífeyri, 

rekstrarkostnað, fjárfestingu í rekstrarfjármunum og aðrar útgreiðslur. Með því að draga 

útgreiðslur frá inngreiðslum kemur samtala sem sýnir nýtt ráðstöfunarfé til fjárfestinga. 

Fjárfestingarhreyfingar skiptast í 15 undirliði. Innborgaðar tekjur af eignarhlutum í félögum 

og sjóðum, keyptir og seldir eignarhlutir í félögum og sjóðum, afborganir höfuðstóls og vaxta 

skuldabréfa, seld og keypt skuldabréf, uppgjör afleiðusamninga, ný bundin og endurgreidd 

bundin innlán, keypt og seld íbúðarhúsnæði, innborgaðar tekjur og gjöld vegna reksturs 

íbúðarhúsnæðis og keyptar og seldar aðrar fjárfestingar (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða 

nr. 335/2015). 

Yfirlit um tryggingafræðilega stöðu samtryggingardeildar 

Yfirlit um tryggingafræðilega stöðu samtryggingardeildar sýnir samhengið á milli hreinnar 

eignar og lífeyrisskuldbindingar sjóðsins. Þegar tryggingafræðileg staða lífeyrissjóðs er metin 

eru núverandi eignir sjóðsins skoðaðar ásamt því að framtíðariðgjöld sjóðsfélaga eru skoðuð. 

Þar sem skuldirnar koma til í framtíðinni en eignirnar eru núverandi eignir sjóðsins þarf að 

núvirða skuldirnar miðað við ávöxtunarkröfu sem tryggingastærðfræðingar nota. 

Lífeyrissjóðum ber skylda til að auka eða minnka lífeyrisréttindi og laga þannig stöðu 
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sjóðsins ef tryggingafræðileg staða hans fer umfram ákveðna prósentu í fimm ár samfellt 

(Lífeyrissjóður verzlunarmanna, e.d.). Yfirlitið skiptist í eignir og skuldbindingar. Eignir 

skiptast í hreina eign til greiðslu lífeyris, mismun á bókfærðu verði og núvirði skuldabréfa, 

mismun á bókfærðu verði og matsvirði skráðra hlutabréfa og núvirði 

framtíðarfjárfestingakostnaðar, framtíðarrekstrarkostnaðar og framtíðariðgjalda. 

Skuldbindingar skiptast í ellilífeyri, örorkulífeyri, makalífeyri og barnalífeyri. Eignirnar og 

skuldirnar eru síðan flokkaðar í áfallna skuldbindingu, framtíðarskuldbindingu og 

heildarskuldbindingu (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

Gangvirði og afskrifað kostnaðarverð 
Gangvirði segir til um það verð sem fengist fyrir eign sem er seld eða greitt er fyrir hana við 

yfirfærslu á skuld á matsdegi milli matsaðila í venjulegum viðskiptum (Reglur um 

ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). Stundum liggja ekki fyrir markaðsupplýsingar og 

sannreynanleg markaðsviðskipti ekki til staðar um allar skuldir og eignir þó að yfirleitt séu til 

markaðsupplýsingar og sannreynanleg markaðsviðskipti um einhverjar eignir og skuldir 

fyrirtækja. Hvort sem upplýsingarnar og viðskiptin séu aðgengileg eða ekki þá er markmiðið 

með gangvirðismati það sama, en það er að áætla hvaða verð á að nota í eðlilegum viðskiptum 

bæði í yfirfærslu á skuld eða við sölu. Engar reglur reikningsskilaráðs fjalla um gangvirðismat 

og þar af leiðandi gilda þær ekki um gangvirði. Hins vegar er til alþjóðlegur staðall sem 

kallast IFRS 13 sem fjallar um gangvirðismat og eiga starfsmenn og stjórnendur fyrirtækja og 

lífeyrissjóða að notast við þann staðal við mat á gangvirði. Í staðlinum kemur fram að við mat 

á eign eða skuld þarf að taka tillit til einkenna svo sem staðsetningu og ástand eignar og hvort 

einhverjar takmarkanir eru á notkun eða sölu eignarinnar þegar verið er að verðleggja skuldir 

og eignir á matsdegi. Þegar eignir og skuldir eru metnar á gangvirði er gert ráð fyrir því að 

viðskiptin fari annaðhvort fram á helstu mörkuðum fyrir skuldina eða eignina eða á þeim 

markaði sem er hagstæðastur ef helsti markaður fyrir skuldina eða eignina er ekki til staðar 

(„Alþjóðlegur reikningsskilastaðall (IFRS-staðall) 13 – Gangvirðismat“, 2013). 

Þegar eignir og skuldir eru metnar á gangvirði eru þær flokkaðar eftir þremur stigum 

og fer það eftir hversu áreiðanlegar upplýsingar eru til. Gangvirðismat á fyrsta stiginu er 

byggt á skráðum verðbréfum á markaði sem er virkur fyrir skuldir og eignir af sömu gerð. 

Fyrsta stigið á til dæmis við þegar lífeyrissjóður á eignarhlut í félagi sem er skráður á 

hlutabréfamarkaði. Í öðru stiginu er matið byggt á þeim upplýsingum sem hægt er að 

sannreyna fyrir skuldina eða eignina hvort sem það er gert beint eða óbeint. Þriðja og síðasta 
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stigið er byggt á mati á mikilvægum upplýsingum sem eru ekki markaðsupplýsingar 

(Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2016). 

Önnur leið til að meta verðbréf er að meta þau á afskrifuðu kostnaðarverði. Afskrifað 

kostnaðarverð er upphæðin á eigninni eða skuldinni sem hún er metin á við skráningu i 

upphafi. Endurgreiðslur af höfuðstól eru dregnir frá upphaflegri upphæð og afskriftir sem 

safnast upp eru annað hvort dregnar frá eða bætt við þar sem virkum vöxtum er beitt á 

mismun upphæðarinnar sem skráð var í upphafi og upphæðinni við innlausn, að virðisrýrnun 

frádregnri (Landsbankinn, 2013). 

 Gangvirðismat er talið vænlegri kostur en mat á kostnaðarvirði ef markaðir eru djúpir 

og virkir. Aftur á móti magna færslur á gangvirði verðbreytingar ef markaðir eru ekki 

fullkomnir og þar með eykst fjárfestingaráhætta. Ef um fjárfestingar í skammtímaeignum er 

að ræða þá er betra að meta á gangvirði heldur en að meta á kostnaðarvirði. Mat á 

kostnaðarvirði er aftur á móti betra ef um fjárfestingu í langtímaeign er að ræða 

(Fjármálaeftirlitið, 2015). 

 Færslur á gangvirði geta haft áhrif á afkomu lífeyrissjóða og mögulegt er að 

gangvirðisfærslur leiði til meiri þrýstings á að lífeyrisgreiðslur hækki ef hækkun er á 

gangvirði. Þetta getur gerst þó svo að um tímabundna verðsveiflu er að ræða. Auk þess er 

möguleiki að gangvirðisnotkun auki áhættu í fjárfestingum á meðan að þeir sem fjárfesta eru 

varkárari ef metið er á kaupverði (Fjármálaeftirlitið, 2015). 

Samanburður á reglum nr. 55/2000 og nr. 335/2015 
Nýju reglurnar hafa tekið verulegum breytingum frá fyrri reglum og verður þeim gerð ítarleg 

skil hér á eftir. Gömlu reglurnar voru frá árinu 2000 og eru þær nýju keimlíkar lögum um 

ársreikninga nr. 3/2006. Sjá má kaflaskiptingu samkvæmt nýju reglunum um ársreikninga 

lífeyrissjóða nr. 335/2015 hér á eftir. 

1.kafli - Almenn ákvæði 

Þó nokkur breyting hefur orðið á fyrsta kafla reglnanna. Búið er að sameina kafla eitt og tvö 

úr gömlu reglunum í 1.kafla í nýju reglunum. Gert er grein fyrir að þessar reglur gilda um 

lífeyrissjóði sem starfa eftir lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða auk þess að sérlög gilda fyrir fjóra lífeyrissjóði sem eru starfandi hér á 

landi. Þessir fjórir lífeyrissjóðir eru Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, Lífeyrissjóður 

starfsmanna ríkisins, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga og Lífeyrissjóður bænda. Bætt hefur 

verið við grein um skilgreiningar þar sem hugtök eins og fjármálagerningar, gangvirði og 

skipulegur markaður eru útskýrð. Tekið er fram hver ber ábyrgð á að útbúa ársreikninginn og 



13 
 

búið er að bæta við nýju yfirliti í nýju reglunum sem er yfirlit um tryggingafræðilega stöðu 

samtryggingardeildar sem var áður skýring í ársreikningi lífeyrissjóða. Sagt er frá því að 

stjórn og framkvæmdarstjóri eigi að undirrita ársreikninginn og ef þeir séu á móti því að 

samþykkja reikninginn eigi þeir að segja frá því í áritun sinni. Nú er leyfilegt að víkja frá 

lögum, reglum og settum reikningsskilareglum í undantekningartilvikum til að ársreikningar 

gefi glögga mynd. Ef það er gert þarf hins vegar að greina frá frávikunum og ástæðum fyrir 

þeim í skýringum. Ef breytingar á starfsemi lífeyrissjóða leiða til þess að samanburðarliðir 

verði ekki fullkomlega sambærilegir þá má sleppa því að aðlaga þær. Ef einhver frávik eru frá 

forminu sem sýnt er í reglunum þarf að gera grein fyrir þeim í skýringum. Í nýju reglunum er 

einnig greint frá því hvenær upplýsingar teljast mikilvægar og hvað skuli gera ef 

reikningsskilaaðferð sé breytt. Samkvæmt nýju reglunum þarf ársreikningur að vera tiltækur 

fyrir almenning sem og upplýsingar um fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðsins (Reglur um 

ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

2.kafli - Yfirlit um breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris 

Í öðrum kafla er fjallað um einstaka liði í yfirliti um breytingu á hreinni eign til greiðslu 

lífeyris, það er iðgjöld, lífeyri, hreinar fjárfestingartekjur, rekstrarkostnað, aðrar tekjur og 

önnur gjöld. 

8.gr. Iðgjöld 

Iðgjöld lífeyrissjóða segja til um heildarfjárhæð iðgjalda og annarra framlaga sem koma inn til 

lífeyrissjóðanna. Allt eru þetta iðgjöld sem skapa réttindakröfur á lífeyrissjóðinn fyrir lok 

reikningsárs. Ekki skal taka með endurgreidd eða niðurfelld iðgjöld sem ekki skapa réttindi 

fyrir sjóðfélaga. Undir lið 1.4 skal tilgreina sérstök aukaframlög, svo sem árlegt fjárframlag 

ríkissjóðs til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða en taka verður fram í skýringum um hvaða 

aukaframlög sé að ræða. Ekki voru gerðar neinar breytingar á þessum lið reglnanna frá þeim 

fyrri (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

9.gr. Lífeyrir 

Lífeyrir er sú heildarfjárhæð lífeyris auk annarra greiðslna sem sjóðfélagar fá greidda 

mánaðarlega frá sjóðnum. Í skýringum þarf að tilgreina hvernig lífeyrisgreiðslurnar skiptast, 

það er í elli-, örorku-, maka- og barnalífeyri og samanburðarfjárhæðir frá fyrra ári. Í nýju 

reglunum hefur fáeinum undirliðum verið breytt en tilgreina skal nú í lið 2.2 framlag til 

starfsendurhæfingarsjóðs (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). Framlag þetta 

er lagt á launagreiðendur samkvæmt lögum um atvinnutengda starfsendurhæfingu og 

starfsemi endurhæfingarsjóða nr. 60/2012. Framlagið er 0,10% af stofni iðgjalds og er 
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lífeyrissjóðum skylt að greiða sérstakt gjald til starfsendurhæfingarsjóðs sem nemur sömu 

fjárhæð og launagreiðendur greiddu til lífeyrissjóðsins. 

Liður 2.2 í eldri reglunum þar sem tilgreindar voru greiðslur frá umsjónarnefnd 

eftirlauna hefur verið fjarlægður og lið 2.3 var breytt en þar er færður beinn kostnaður vegna 

örorkulífeyris, sem er kostnaður vegna örorkumats og endurhæfingar. Í skýringum þarf að 

tilgreina hvernig sundurliðun á þeim kostnaði er. Liður 2.4 er óbreyttur en þar skal færa inn 

tryggingakostnað við kaup á tryggingu vegna áhættudreifingar á lífeyrisskuldbindingum 

sjóðsins. Bætt hefur verið inn lið 2.5 en þar skal tilgreina allar greiðslur frá Tryggingastofnun 

vegna eftirlauna (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

10. gr Hreinar fjárfestingartekjur 

Mikil breyting var gerð á 10. grein reglnanna um hreinar fjárfestingartekjur. Fjárfestingargjöld 

eru nú dregin frá fjárfestingartekjum og er orðinn sér liður undir hreinum fjárfestingartekjum 

en ekki sér grein eins og var í eldri reglunum. Tekið skal fram að við hvern undirlið þarf að 

gera grein fyrir breytingum á gengi gjaldmiðla vegna erlendra eigna. Greint verður frá 

hverjum og einum lið hér á eftir (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

3.1 : Hreinar tekjur af eignarhlutum í félögum og sjóðum. 

Hér skal færa tekjur af fjárfestingum lífeyrissjóðs í hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum að 

frádregnum þeim gjöldum sem tilgreina skal undir lið 3.7. Til tekna teljast arðgreiðslur af 

skráðum og óskráðum hlutabréfum félaga og fagfjárfestingasjóða, hagnaður af sölu 

eignarhluta í félögum, breytingar á gangvirði félaga og hliðstæðar tekjur. Til gjalda má telja 

tap af sölu eignarhluta í félögum, breytingar á gangvirði eignarhlutanna til lækkunnar og 

hliðstæð gjöld (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

3.2 : Hreinar tekjur af skuldabréfum 

Þetta er nýr liður í nýju reglunum. Hér skal færa allar tekjur af fjárfestingum lífeyrissjóðs í 

skuldabréfum að frádregnum þeim gjöldum sem falla til hverju sinni. Til tekna teljast 

vaxtatekjur, verðbætur og lántökuþóknanir af skuldabréfum, hagnaður af sölu skuldabréfa, 

breytingar á gangvirði skuldabréfa til hækkunar og hliðstæðar tekjur. Til gjalda teljast tap af 

sölu skuldabréfa, breytingar á gangvirði skuldabréfa til lækkunar að meðtalinni þeirri 

varúðarniðurfærslu vegna tapshættu sem gæti verið til staðar á uppgjörsdegi og hliðstæð 

gjöld. Í skýringum skal sundurliða þennan lið en þar skal sundurliða hreinar tekjur af 

skuldabréfum eftir matsaðferðum og einstökum skuldabréfaflokkum. Jafnframt skal gera 

grein fyrir niðurfærslu skuldabréfa (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 
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3.3 : Hreinar tekjur af afleiðusamningum 

Hér skal færa tekjur af afleiðusamningum að frádregnum þeim gjöldum sem ekki er tekið tillit 

til í lið 3.7. Afleiðusamningar eru samningar þar sem uppgjörsákvæði eru ákveðin út frá þróun 

ýmissa þátta, eins og vöxtum, gengi gjaldmiðla, hlutabréfagengis og hlutabréfavísitölu 

(Seðlabanki Íslands, 2011). Í skýringum skal gera nánari grein fyrir þessum lið (Reglur um 

ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015).  Samkvæmt lögum um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 er lífeyrissjóðum heimilt að ávaxta fé 

sitt með afleiðusamningum sem draga úr áhættu sjóðsins.  

3.4 : Vaxtatekjur af bundnum bankainnistæðum 

Hér skal færa vaxtatekjur af bankainnistæðum sem bundnar eru til lengri tíma en þriggja 

mánaða (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

3.5 : Hreinar tekjur af fjárfestingum í íbúðarhúsnæði 

Hér skal færa tekjur af fjárfestingum lífeyrissjóðs í íbúðarhúsnæði á grundvelli 36.gr laga um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 en hér er um að ræða 

hreinar tekjur af fjárfestingum sem lífeyrissjóðir kaupa og leigja út.  

3.6 : Aðrar fjárfestingartekjur 

Hér skal færa allar aðrar fjárfestingartekjur en áður voru taldar upp í liðum 3.1 - 3.5. Þessi 

liður skiptist í þrjá undirliði en þeir eru vaxtatekjur af handbæru fé, vaxtatekjur af iðgjöldum 

og öðrum kröfum og ýmsar tekjur vegna fjárfestinga (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 

335/2015). 

3.7 Fjárfestingargjöld 

Í eldri reglunum var sérstök grein fyrir fjárfestingargjöld en í þeirri nýju eru þau sér liður 

undir hreinum fjárfestingartekjum. Í nýju reglunum er lögð áhersla á að tilgreind séu öll 

fjárfestingargjöld og þóknanir fjármálafyrirtækja og sjóða um sameiginlega fjárfestingu vegna 

umsýslu og stjórnunar á fjárfestingum lífeyrissjóða. Þá skal greina frá fjárfestingargjöldum 

sem ekki falla undir liði 3.1 - 3.5. Í skýringum þarf að sundurliða fjárfestingargjöldin og 

greina frá öllum fjárfestingargjöldum og þóknunum lífeyrissjóða. Ef kostnaðarupplýsingar 

liggja ekki fyrir skal greina frá áætlaðri umsýsluþóknun (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða 

nr. 335/2015). 

11. gr. Rekstrarkostnaður 

Undir þessum lið er allur kostnaður vegna reksturs lífeyrissjóðsins. Liður 4.1 segir til um 

skrifstofu- og rekstrarkostnað en það á við um rekstur fasteigna og afskriftir vegna varanlegra 

rekstrarfjármuna. Frá þessum kostnaði skal draga endurgreiddan kostnað frá aðilum sem 

standa að lífeyrissjóðnum. Í skýringum skal sundurliða þennan lið og gera grein fyrir helstu 
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kostnaðarliðum og endurgreiddum kostnaði (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 

335/2015). 

Samkvæmt 40. gr í 6.kafla reglnanna er skylt að greina frá í skýringum heildarfjárhæð 

launa og þóknana til stjórnar, endurskoðunarnefndar og stjórnenda lífeyrissjóðs vegna starfa í 

þágu sjóðsins. Upplýsingarnar skulu vera sundurliðaðar á einstaka stjórnarmenn og 

stjórnendur. Með launum og hlunnindum er átt við bein laun, bifreiðahlunnindi og önnur 

hlunnindi, ásamt auknu mótframlagi í séreignarsjóð. Einnig skal taka með þau laun sem 

viðkomandi fær fyrir að sinna í dóttur- og hlutdeildarfélögum og setu í nefndum og stjórnum 

sem eru á vegum lífeyrissjóðsins en eru þó greidd af öðrum. Þóknun endurskoðanda, innri 

endurskoðanda og tryggingastærðfræðings þarf jafnframt að koma fram undir 

rekstrarkostnaði. Þar skal telja upp launin vegna vinnunnar sem þeir veittu og einnig aðra 

þjónustu ef hún var til staðar (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

12. gr. Aðrar tekjur 

Undir þennan lið skal færa tekjur sem ekki voru taldar upp annars staðar. Í skýringum skal 

gera grein fyrir þessum lið nema um óverulega fjárhæð sé að ræða (Reglur um ársreikninga 

lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

13. gr. Önnur gjöld 

Undir þennan lið skal færa gjöld sem ekki voru talin upp annars staðar. Í skýringum skal gera 

grein fyrir þessum lið nema um óverulega fjárhæð sé að ræða. Búið er að taka út 14. og 15. gr 

úr eldri reglunum sem fjallaði um óreglulegar tekjur og gjöld og matsbreytingar (Reglur um 

ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

3.kafli - Efnahagsreikningur 

Fjárfestingar skal sundurliða miðað við eðli fjárfestinganna en þær eru flokkaðar í eignarhluti 

í félögum og sjóðum, skuldabréf, afleiðusamninga, bundnar bankainnistæður, fjárfestingar í 

íbúðarhúsnæði og aðrar fjárfestingar. Sundurliðunin nær til hverrar deildar og/eða 

fjárfestingarleiðar í lífeyrissjóðnum. Í skýringum þarf að greina frá og sundurliða skuldabréfin 

í hvort þau séu metin á kaupkröfu eða gangvirði. Skipting veðlána til sjóðsfélaga og annarra 

þarf einnig að sýna í skýringum. Í bundnar bankainnistæður á að færa þau innlán í 

sparisjóðum og bönkum sem eru bundin lengur en þrjá mánuði. Ef innistæður eru bundnar í 

bankanum skemur en þrjá mánuði skulu þær fjárhæðir færðar undir handbært fé. Greinin um 

útistandandi kröfur hefur ekki tekið neinum breytingum milli reglna fyrir utan að búið er að 

sameina fyrirframgreiddan kostnað og áfallnar tekjur undir kröfur. Í nýju reglunum er kominn 

sér liður fyrir afleiðuskuldir undir skuldum þar sem færa skal þá afleiðusamninga sem sýna 
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neikvæða stöðu og ógreiddan gjaldfallinn lífeyri. Þá er kominn nýr liður fyrir skuldbindingar 

utan efnahags en þar eru færðar skuldbindingar aðrar en lífeyrisskuldbindingar (Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna, e.d.). 

4.kafli - Sjóðstreymi 

Í eldri reglunum var ekki sérstakur kafli um sjóðstreymi en úr því hefur nú verið bætt í nýju 

reglunum þar sem því eru gerð ítarleg skil. Nýja sjóðstreymið sýnir með greinargóðum hætti 

bæði samhengið á milli rekstrar- og efnahagsreiknings og samhengið á milli flokkunar eigna 

og flokkunar tekna. Á sjóðstreymisyfirliti koma fram allar inngreiðslur, útgreiðslur og 

fjárfestingarhreyfingar, en það er ný framsetning sem sýnir hreyfingar vegna kaupa og sölu 

fjárfestingaeigna og afborgana. Einnig skal sýna sérstaka breytingu á handbæru fé og hvernig 

staða á handbæru fé var í upphafi og lok árs (Breytingar á reglum um ársreikninga 

lífeyrissjóða, 2015).  Undir liðinn inngreiðslur skal sýna þær inngreiðslur sem koma frá 

eftirtöldum liðum; iðgjöld, vaxtatekjur af handbæru fé, vaxtatekjur af iðgjöldum og öðrum 

kröfum og allar aðrar innborganir sem stafa frá einstökum liðum á yfirliti um breytingu á 

hreinni eign til greiðslu lífeyris og efnahagsreikningi (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 

335/2015). 

Undir liðinn útgreiðslur skal sýna þær útgreiðslur sem koma frá eftirtöldum liðum; 

lífeyrir, rekstrarkostnaður, fjárfesting í rekstrarfjármunum og allar aðrar útborganir sem stafa 

frá einstökum liðum á yfirliti um breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris og 

efnahagsreikningi. Bætt hefur verið við niðurstöðulið sem segir til um nýtt ráðstöfunarfé til 

fjárfestinga sem kom inn á árinu en það fæst með því að draga útgreiðslur frá inngreiðslum 

(Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

Undir liðinn fjárfestingarhreyfingar skal sýna allar inn- og útgreiðslur sem stafa af 

eftirtöldum liðum; inn- og útgreiðslur frá eignarhlutum í félögum og sjóðum, inn- og 

útgreiðslur frá skuldabréfum, inn- og útgreiðslur sem stafa af uppgjöri afleiðusamninga, inn- 

og útgreiðslur frá breytingum á lið 1.4 í efnahagsreikningi, sundurgreint eftir nýjum bundnum 

innlánum og endurgreiddum bundnum innlánum. Einnig skal taka fram inn- og útgreiðslur 

sem stafa af lið 1.5 í efnahagsreikningi sem segir til um fjárfestingar í íbúðarhúsnæði og lið 

3.5 í yfirliti um breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris sem segir til um hreinar tekjur af 

fjárfestingum í íbúðarhúsnæði en það skal vera sundurgreint eftir kaupum og sölu í 

íbúðarhúsnæði. Jafnframt skulu koma fram inn- og útgreiðslur sem stafa af keyptum og 

seldum fjárfestingum, öðrum en þeim sem hafa verið taldar upp hér á undan (Reglur um 

ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 
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5.kafli - Matsreglur 

Ef veruleg óvissa ríkir um mat á liðum ársreikningsins á að greina frá því sérstaklega í 

skýringum og skal beita hliðstæðum matsaðferðum á milli ára. Hins vegar má skipta um 

matsaðferð ef hún gefur gleggri mynd en sú breyting telst sem breyting á reikningshaldslegu 

mati. Stærsta breytingin á reglunum er mat fjármálagerninga en samkvæmt nýju reglunum 

skal meta þá á gangvirði og skal það gert í samræmi við settar reikningsskilareglur. Þó er 

lífeyrissjóðum heimilt að færa þau skuldabréf sem er haldið til gjalddaga miðað við þá 

ávöxtunarkröfu sem var á skuldabréfinu þegar það var keypt. Ef lífeyrissjóðir ákveða að eiga 

skuldabréf til gjalddaga verða þeir að ákveða það við kaup og þarf það að vera byggt á 

skjalfestum áætlunum, verklagsreglum og stefnum sem tiltekinn sjóður hefur sett sér vegna 

skuldabréfafjárfestinga. Ekki er heimilt að bréf sem á að vera haldið til gjalddaga sé 

endurmetið á gangvirði eftir kaupdag og að sama skapi er ekki heimilt að bréf sem er metið á 

gangvirði sé síðar metið miðað við það að vera haldið til gjalddaga. Útlán lífeyrissjóða eiga að 

vera metin miðað við þau vaxtakjör sem sjóðurinn samdi um þegar lán var keypt eða veitt. Í 

skýringum á að sundurliða þau bréf sem er haldið til gjalddaga ásamt því að tilgreina 

gangvirði þeirra. 

 Það íbúðarhúsnæði sem lífeyrissjóður fjárfestir í á að vera fært á gangvirði en 

fullnustueignir eru færðar á kostnaðarverði eða gangvirði en það fer eftir því hvort er lægra. 

Samkvæmt nýju reglunum á að færa óefnislegar eignir og varanlega rekstrarfjármuni á 

afskrifuðu kostnaðarverði og eiga þær að vera afskrifaðar á kerfisbundinn hátt í samræmi við 

alþjóðlega reikningsskilastaðla og reglur reikningsskilaráðs. Þá eiga kröfur að vera metnar á 

hverjum reikningsskiladegi með virðisrýrnun til hliðsjónar. Gera á grein fyrir virðisrýrnuninni 

í skýringum og færa hana undir önnur gjöld í yfirliti um breytingu á hreinni eign til greiðslu 

lífeyris (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, e.d.). 

6.kafli - Skýringar 

Miklar breytingar hafa orðið á þessum kafla reglnanna frá þeim fyrri. Í skýringum skal gera 

grein fyrir þeim reikningsskilaaðferðum sem eru notaðar við mat á hinum ýmsu liðum 

ársreiknings. Einnig þarf að taka fram það gengi sem stuðst er við þegar einstakir liðir eru 

umreiknaðir úr öðrum gjaldmiðli yfir í íslenskar krónur. Í skýringum skal veita nánari 

upplýsingar um 12 liði í yfirliti um breytingu á hreinni eign og um 15 liði úr 

efnahagsreikningnum. Sjá má yfirlit yfir þá liði sem nauðsynlegt er að veita skýringar við í 

34.gr reglnanna (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 
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Umfangsmesta breytingin sem er í reglunum frá þeim fyrri er hvernig lífeyrissjóðir 

ætli að meta verðbréf sín, annaðhvort á gangvirði eða afskrifuðu kostnaðarverði. Í skýringum 

þurfa að koma fram ítarlegar upplýsingar um hvernig fjármálagerningar eru metnir á 

gangvirði. Það sem þarf að koma fram eru upplýsingar um helstu matsaðferðir og forsendur 

að baki matslíkana, upplýsingar um breytingu á gangvirði fyrir hvern flokk fjármálagerninga, 

upplýsingar um umfang og eðli afleiðusamninga, þrepaskiptingu gangvirðis og birta töflu sem 

sýnir bókfært virði fjáreigna og fjárskulda (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 

335/2015). 

Samkvæmt lið 3.1 í efnahagsreikningi um eignarhluti í félögum eða sjóðum þarf að 

sundurliða í skýringum eignarhluti í hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum. Þar þarf að koma 

fram hvort sjóðurinn sé skráður á skipulegum markaði og einnig greina frá eignarhlutdeild í 

hverjum sjóði ásamt markaðsverði og kostnaðarverði. Ekki þarf að sundurliða eign þar sem 

eignarhlutdeild er undir 2,0% (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

Búið er að taka út skýringu sem var í eldri reglunum þar sem gerð var grein fyrir 

lífeyrisskuldbindingu sjóðsins og er það núna orðið sér yfirlit í ársreikningnum og ber heitið 

yfirlit um tryggingafræðilega stöðu. Hinsvegar þarf að gera grein fyrir breytingum á 

tryggingafræðilegri stöðu og áföllnum lífeyrisskuldbindingum samkvæmt 47. grein. Gera þarf 

grein fyrir meginforsendum tryggingastærðfræðings við útreikninga á tryggingafræðilegri 

stöðu lífeyrissjóðsins og þeim breytingum sem eru á milli núverandi og síðasta reikningsárs 

(Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

Nýrri skýringu hefur verið bætt inn í nýju reglurnar en hún snýr að áhættuþáttum í 

starfsemi og áhættustýringu. Eins og áður hefur komið fram standa lífeyrissjóðir frammi fyrir 

mörgum áhættuþáttum og mikilvægt er að skilgreina þá vel og hvernig sé hægt að koma í veg 

fyrir þá. Hér þarf að gera grein fyrir þeirri áhættu sem er til staðar í starfseminni og hvernig 

eftirliti er háttað innan lífeyrissjóðsins. Hér er til dæmis átt við fjárhagslega áhættu, 

mótaðilaáhættu, rekstraráhættu, lausafjáráhættu og lífeyristryggingaráhættu. Jafnframt skal 

gera grein fyrir þeirri áhættu sem stafar af fjármálagerningum og skuldbindingum 

lífeyrissjóðanna (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

Kennitölur 

Í ársreikningi þurfa að koma fram helstu niðurstöðutölur og kennitölur úr rekstri og efnahag 

sjóðsins yfir síðustu fimm reikningsár. Sé ekki hægt að birta yfirlit fimm ár aftur í tímann er 

lífeyrissjóðum heimilt að birta yfirlit yfir skemmra tímabil. Mjög mörgum kennitölum hefur 

verið bætt við í nýju reglunum en þær eru meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu 10 ára, 

stöðugildi lífeyrissjóða, iðgjöld alls, lífeyrir alls, hreinar fjárfestingartekjur alls, skrifstofu- og 
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stjórnunarkostnaður alls og hækkun/lækkun á hreinni eign. Allar þessar kennitölur eiga að 

vera reiknaðar á föstu verðlagi. Einnig skal sýna kennitölu um lífeyrisbyrði, skrifstofu- og 

stjórnunarkostnað í prósentuhlutfalli af iðgjöldum, hreinar fjárfestingartekjur í 

prósentuhlutfalli af meðalstöðu eigna og skrifstofu- og stjórnunarkostnaði í prósentuhlutfalli 

af meðalstöðu eigna. Jafnframt hefur kennitölunni um hlutfallslega skiptingu fjárfestinga 

verið gerð ítarlegri skil en áður (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

7.kafli - Skýrsla stjórnar og góðir stjórnarhættir 
Í skýrslu stjórnar skal koma fram yfirlit um starfsemi sjóðsins á reikningsárinu. Bætt hefur 

verið við að fram þurfi að koma upplýsingar um breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris á 

reikningsárinu sem koma ekki fram annars staðar í ársreikningnum. Ennfremur skal upplýsa 

um mögulega óvissu um mat eða óvenjulegar aðstæður sem kunna að hafa áhrif á það og 

upplýsa um fjárhæðir. Í sérstökum kafla í skýrslu stjórnar þurfa að koma fram upplýsingar um 

stjórnarhætti lífeyrissjóðsins. Þar skulu koma fram tilvísanir í þær reglur, leiðbeiningar, 

handbækur og önnur gögn sem lífeyrissjóðurinn fer eftir samkvæmt lögum og reglum. Ef 

lífeyrissjóður víkur frá þessum reglum þarf að gera grein fyrir því hvar þau frávik séu í 

reikningsskilunum og ástæðu fyrir frávikunum. Einnig þarf að koma fram lýsing á innra 

eftirliti sjóðsins og áhættustýringarkerfa og lýsing á samsetningu og starfsemi stjórnar, 

framkvæmdarstjórnar og eftirlitsstjórnar og nefnda þeirra (Reglur um ársreikninga 

lífeyrissjóða nr. 335/2015).   

8.kafli - Gildistökuákvæði 

Reglur þessar taka strax gildi og koma til framkvæmda við gerð ársreikninga fyrir árið 2015. 

Eldri reglur frá árinu 2000 falla úr gildi. Með gildistöku þessara reglna er lífeyrissjóðum 

heimilt að flokka verðbréf sín í samræmi við breyttar matsreglur samkvæmt 5.kafla laganna 

um matsreglur. Ef lífeyrissjóður breytir matsreglum sínum á verðbréfum er honum skylt að 

breyta einnig samanburðarfjárhæðum til samræmis við hina nýju aðferð og gera þarf grein 

fyrir þeim breytingum í skýringum (Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015). 

Lífeyrissjóðum er þó heimilt að gera ársreikning 2015 í samræmi við reglur nr. 

55/2000. Ef þeir nýta sér þá heimild er þeim skylt að greina frá því að heimildin sé nýtt. Að 

auki skulu þeir sem nýta sér heimildina veita upplýsingar um þóknanir og kostnað vegna 

umsýslu og eignastýringar og gefa upp heildarfjárhæð launa og þóknana til stjórnar, 

endurskoðunarnefndar og stjórnenda lífeyrissjóða (Reglur um breytingu á reglum nr. 

335/2015 um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 916/2015). 
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Samanburður á ársreikningum 2014 og 2015 
Ákveðið var að bera saman fjárhæðirnar vegna ársins 2014 í ársreikningum 2014 og 2015 hjá 

þeim sjóðum sem skiluðu eftir nýju reglunum fyrir árið 2015. Ástæðan fyrir því að þetta var 

gert var til að sjá hvaða áhrif breytingarnar á reglunum höfðu á fjárhæðir ársreikningsins. Þeir 

lífeyrissjóðir sem skiluðu eftir nýju reglunum árið 2015 voru Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 

Almenni lífeyrissjóðurinn og Stapi lífeyrissjóður og voru þeirra ársreikningar bornir saman. 

Allir ársreikningarnir voru aðgengilegir á heimasíðum lífeyrissjóðanna og nálguðust 

rannsakendur þá þar. Helstu breytingarnar voru breytingar á heitum í yfirlitunum þó að 

fjárhæðabreytingar hafi einnig átt sér stað. Þegar talað er um breytingar milli ársreikninga hér 

fyrir neðan er átt við breytingar á fjárhæðum vegna ársins 2014 í ársreikningum 

lífeyrissjóðanna fyrir árin 2014 og 2015. 

Yfirlit um breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris 
Víðamesta breytingin í fyrsta yfirliti ársreikningsins er breyting á heitum. Iðgjaldaflokkurinn 

tekur mjög litlum breytingum. Það eina sem breytist er framlag ríkisins til jöfnunar á 

örorkubyrði en það breytist í sérstök aukaframlög og eru þau útlistuð í skýringum. 

Fjárhæðirnar eru eins milli ára hjá Stapa og Lífeyrissjóði verzlunarmanna en iðgjöld frá 

sjóðsfélögum og launagreiðendum lækka vegna breytinganna hjá Almenna lífeyrissjóðnum. 

Flokkurinn sem sýnir lífeyrinn breytist á þann hátt að nú hefur annar beinn kostnaður vegna 

örorkulífeyris breyst í framlag til starfsendurhæfingarsjóðs og beins kostnaðar vegna 

örorkulífeyris. Lífeyrissjóður verzlunarmanna var þó með þessa skiptingu árið 2014 en þá 

báru þeir heitin annar beinn kostnaður vegna örorkulífeyris og gjald til 

starfsendurhæfingarsjóðs. Mismunandi var hjá Almenna lífeyrissjóðnum og Stapa 

lífeyrissjóði hvernig öðrum beinum kostnaði var skipt en hjá Almenna lífeyrissjóðnum fór 

97,97% undir framlag til starfsendurhæfingarsjóðs á meðan 93,8% fór hjá Stapa. Stærsta 

breytingin í yfirliti um breytingu á hreinni eign er í flokknum hreinar fjárfestingareignir.  

Áður var sér flokkur fyrir fjárfestingartekjur og sér fyrir fjárfestingargjöld en nú er 

einungis flokkur um hreinar fjárfestingartekjur sem sýnir tekjur fjárfestinga að frádregnum 

kostnaði þeirra (Almenni lífeyrissjóðurinn, 2016). Allir undirflokkarnir fá ný heiti og þá er 

búið að færa fjárfestingargjöld undir flokkinn fjárfestingartekjur en í gömlu reglunum voru 

fjárfestingargjöld sér flokkur. Vaxtatekjur af skuldabréfum falla nú undir hreinar tekjur af 

skuldabréfum en áður féllu þær undir vaxtatekjur og gengismun. Ekki er lengur undirliður um 

vaxtatekjur og gengismun heldur er búið að skipta þeirri fjárhæð í þá undirliði sem eru í nýju 

reglunum. Mikil breyting er á fjárhæðum milli undirflokka og er það væntanlega vegna 
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breytinga úr fjárfestingartekjum í hreinar fjárfestingartekjur. Samtalan úr hreinum 

fjárfestingartekjum hefur lækkað milli ára vegna nýju reglnanna en eins og áður sagði eru 

fjárfestingargjöldin komin undir hreinar fjárfestingartekjur sem leiðir til lækkunar og því má 

skýra hluta af lækkuninni vegna þeirra. Það er þó mismunandi milli sjóða því hjá Almenna 

lífeyrissjóðnum eru fjárfestingargjöldin 96,5% af lækkuninni, hjá Stapa eru þau 4,1% af 

lækkuninni og hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna eru fjárfestingargjöldin 5,5 sinnum hærri en 

lækkunin.  

Önnur breyting sem átti sér stað er að nú er skrifstofu- og stjórnunarkostnaði ekki 

skipt í fjárfestingargjöld og rekstrarkostnað heldur er hann bara undir rekstrarkostnaði í nýju 

reglunum. Ef einungis er horft á skrifstofu- og stjórnunarkostnað milli ársreikninga tengt 

rekstrinum þá hækkaði hann gífurlega milli ársreikninga, eða í kringum 150%, en þar sem 

kostnaðurinn var tvískiptur áður þá er vænlegra að bera saman skrifstofu- og 

stjórnunarkostnað tengt rekstri og fjármögnun til að meta breytinguna. Þegar það var skoðað 

kom í ljós að skrifstofu- og stjórnunarkostnaður lækkaði milli ársreikninga hjá Almenna 

lífeyrissjóðnum og Lífeyrissjóði verzlunarmanna en hélst sá sami hjá Stapa lífeyrissjóði. 

Hækkun á hreinni eign hélst sú sama milli ársreikninga hjá Almenna lífeyrissjóðnum, 

lækkaði um 10,9% hjá Stapa lífeyrissjóði og hækkaði um 0,01% hjá Lífeyrissjóði 

verzlunarmanna. Lækkunin hjá Stapa lífeyrissjóði kemur til vegna lækkunar á hreinum 

fjárfestingartekjum og öðrum tekjum. Hins vegar hækkar hrein eign á fyrra ári milli 

ársreikninga hjá Stapa lífeyrissjóði og því verður hrein eign í árslok nánast sú sama en 

einungis 0,07% hækkun er á milli ársreikninga. Hreina eignin í árslok hjá Almenna 

lífeyrissjóðnum er sú sama á milli ársreikninga en hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna hækkar 

hún um 1,1% en það leiðir af matsbreytingum sem áttu sér stað varðandi mat á skuldabréfum 

úr afskrifuðu kostnaðarverði í gangvirði. 

Efnahagsreikningur 

Helstu breytingar á efnahagsreikningnum milli ársreikninga voru heiti undirflokka þó að 

einhverjar fjárhæðabreytingar hafi einnig átt sér stað hjá tveimur af þremur lífeyrissjóðum. 

Undir flokknum fjárfestingar urðu þó nokkrar breytingar. Það sem var áður verðbréf með 

breytilegum tekjum er nú eignarhlutir í félögum og sjóðum og nú er búið að sameina verðbréf 

með föstum tekjum og veðskuldabréf eða veðlán í einn lið sem er skuldabréf. Mismunandi er 

eftir sjóðum hver hlutfallsskiptingin er á milli verðbréfa á föstum tekjum og veðskuldabréfa 

en það er vegna þess að lífeyrissjóðirnir eru með mismunandi eignasöfn. Engin breyting er á 

fjárfestingarfjárhæðum Almenna lífeyrissjóðsins en það er vegna þess að sá sjóður hafði nú 
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þegar verið að meta eignir sínar á gangvirði og því þurfti hann ekki að fara í gegnum neinar 

matsbreytingar vegna nýju reglnanna. Hjá Stapa lífeyrissjóði hækkuðu fjárfestingar um 

985.240.000 kr. eða 0,7% milli ársreikninga og hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna hækka 

fjárfestingar um 5.312.920.000 kr. eða 1,1%. Hjá báðum sjóðum stafar hækkunin af hækkun 

skuldabréfa og hér sést bersýnilega að nýju reglurnar leiða til þess að virði fjárfestinga hjá 

lífeyrissjóðum hækkar vegna kröfu um að meta á gangvirði eða kaupkröfu. 

Þar sem sjóðir mega færa bæði á gangvirði og kaupkröfu er erfitt að bera lífeyrissjóði 

saman því mismunandi er á milli sjóða hvernig þeir meta eignasafn sitt. Kröfuflokkurinn helst 

eins milli ársreikninga og eru fjárhæðirnar þær sömu hjá Almenna lífeyrissjóðnum og Stapa 

lífeyrissjóði. Hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna lækka kröfur á launagreiðendur um 

13.712.000 kr. milli ársreikninga en ýmsar kröfur hækka um 12.562.000 kr. og því lækka 

kröfur um 1.150.000 kr. Almenni lífeyrissjóðurinn skiptir nú skuldum sínum í áfallinn 

kostnað og fyrirframinnheimtar tekjur og aðrar skuldir í stað ýmissa skulda en fjárhæðirnar 

haldast. Skuldir Stapa lífeyrissjóðs héldust þær sömu ásamt undirflokkum en skuldir 

Lífeyrissjóðs verzlunarmanna lækkuðu um 16,2% milli ársreikninga. 

Sjóðstreymi 

Mestu breytingarnar hafa orðið á sjóðstreymisyfirlitinu. Þegar gömlu reglurnar um 

ársreikninga lífeyrissjóða voru í gildi sýndu inngreiðslur að frádregnum útgreiðslum 

ráðstöfunarfé til kaupa á verðbréfum og öðrum fjárfestingum en nú sýna þær nýtt 

ráðstöfunarfé til fjárfestinga og því töluverð breyting sem hefur átt sér stað. Nýtt ráðstöfunarfé 

til fjárfestinga er mun lægra en ráðstöfunarfé til kaupa á verðbréfum og öðrum fjárfestingum 

þar sem fjárfestingarhreyfingar eru teknar sér í nýju reglunum. Iðgjöldin eru þau sömu milli 

ársreikninga hjá Almenna lífeyrissjóðnum, hjá Stapa lífeyrissjóði lækka iðgjöldin um rétt 

rúmar 350 milljónir króna og hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna hækka þau um tæplega 900 

milljónir króna. Enn og aftur sést að mismunandi er hvernig breytingarnar á reglunum hafa 

áhrif á sjóðina. Sama er uppi á teningnum varðandi lífeyrinn en hann er sá sami milli 

ársreikninga hjá Almenna lífeyrissjóðnum, lækkar um rétt tæpar 70 milljónir króna hjá Stapa 

lífeyrissjóði og hækkar um rúmar 430 milljónir hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna. Hlutfallsleg 

breyting á iðgjöldum og lífeyri hjá Stapa og Lífeyrissjóði verzlunarmanna er svipuð, en 

iðgjöld lækka um 4,9% hjá Stapa og lífeyrir um 1,6% og hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna 

hækka iðgjöld um 4,5% og lífeyrir um 4,4%.  

Í staðinn fyrir flokkinn kaup á verðbréfum og öðrum fjárfestingum og hluta af 

undirflokkum inn- og útgreiðslna er kominn flokkur undir fjárfestingarhreyfingar. Það sem 
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var áður kaup á verðbréfum með breytilegum tekjum er nú orðið keyptir eignarhlutir í 

félögum og sjóðum og það sem var kaup á verðbréfum með föstum tekjum og ný veðlán er 

orðið að keyptum skuldabréfum. Fjárhæðirnar eru þær sömu hjá Almenna lífeyrissjóðnum og 

Lífeyrissjóði verzlunarmanna en örlítil hækkun er hjá Stapa lífeyrissjóði í þessum tveimur 

flokkum. Það sem áður var seld verðbréf með breytilegum tekjum er nú seldir eignarhlutir í 

félögum og sjóðum og seld verðbréf með föstum tekjum er nú seld skuldabréf. Fjárhæðirnar 

eru þær sömu í þessum tveimur flokkum hjá Almenna lífeyrissjóðnum og Lífeyrissjóði 

verzlunarmanna en hjá Stapa lífeyrissjóði eru seld skuldabréf búin að hækka um 1,1% milli 

ársreikninga. 

Í ársreikningum 2015 hjá þessum sjóðum er búið að skipta hækkun á sjóði og 

veltiinnlánum í hækkun á handbæru fé og gengismun á handbæru fé. Mismunandi er hjá 

sjóðunum hver hlutfallsleg skipting á hækkun á handbæru fé og gengismun er. Handbært fé í 

árslok er það sama hjá Almenna lífeyrissjóðnum og Stapa lífeyrissjóði milli ársreikninga en 

hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna er lækkun. 

Skýringar 
Töluverð breyting hefur verið á skýringum ársreikninganna sem má rekja til þeirra breytinga 

sem urðu í yfirlitum ársreikninganna. Ný skýring er komin um sérstök aukaframlög sem eru í 

yfirliti um breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris sem og skýring um beinan kostnað 

vegna örorkulífeyris. Skýringar um fjárfestingartekjur, verðbréf með breytilegum tekjum og 

verðbréf með föstum tekjum og veðlán eru ekki lengur í ársreikningunum. Í þeirra stað er 

meðal annars komin inn skýring um hreinar fjárfestingartekjur þar sem gerð er grein fyrir 

hreinum tekjum af eignarhlutum í innlendum og erlendum félögum og sjóðum. Í skýringunni 

er bókfært verð í árslok sýnt ásamt gangvirðisbreytingu og áhrifum gjaldmiðlabreytinga. 

Önnur ný skýring sýnir sundurliðun á hreinum tekjum af skuldabréfum. Þar er 

skuldabréfum skipt annars vegar niður í skuldabréf sem er haldið til gjalddaga og þar af 

leiðandi metin á kaupkröfu og skuldabréf sem eru færð á gangvirði hins vegar. Í þessari 

skýringu er hægt að sjá hvernig skuldabréfasafnið er hjá lífeyrissjóðum, það er hvernig bréf 

sjóðirnir eiga og hvernig skiptingin er á því hvaða bréf eru metin á kaupkröfu og hver eru 

færð á gangvirði. Í ársreikningum árið 2015 er komin skýring fyrir skrifstofu- og 

stjórnunarkostnað sem var ekki áður. Þar er hægt að sjá hvernig kostnaðurinn skiptist meðal 

annars í laun og launatengd gjöld stjórnar og starfsmanna, kostnað vegna endurskoðunar, og 

kostnað vegna tryggingafræðinga og Fjármálaeftirlitsins svo dæmi séu tekin. Áður hafði verið 

skýrt frá launum stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og endurskoðunarnefndar en nú hafa bæst 
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við laun helstu stjórnenda. Ítarlegri skýring er komin á hlutabréfum lífeyrissjóðanna. Nú þarf 

að gera grein fyrir kostnaðarverði, eignarhlut og gangvirði bréfanna en áður var nóg að sýna 

eignarhlut og bókfært verð.  

Síðan er sér skýring um fjármálagerninga þar sem fjárfestingar eru greindar niður í 

eignarhluti í félögum og sjóðum, skuldabréf, bundnar bankainnstæður og aðrar fjárfestingar 

og síðan skýrt frá því hversu mikið er á gangvirði, hvað er útlán og hversu miklu er haldið til 

gjalddaga. Áhættustýring og áhættuþættir í starfsemi er skýrð með mun greinilegri hætti en 

áður var þar sem meðal annars eru sýndir útreikningar á því hvaða áhrif það hefði á hreina 

eign til greiðslu lífeyris og tryggingafræðilega stöðu ef gangvirði myndi hækka eða lækka um 

5,0% eða 10,0%. Einnig eru útreikningar um áhrif af styrkingu eða veikingu krónunnar um 

5,0% eða 10,0% á hreina eign til greiðslu lífeyris og tryggingafræðilega stöðu. Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna gerði sér skýringu um áhrif nýju reglnanna á ársreikning sjóðsins og setti 

fram töflu með afstemmingu á breytingunum fyrir yfirlitið um breytingu á hreinni eign til 

greiðslu lífeyris og efnahagsreikningi. Almenni lífeyrissjóðurinn og Stapi lífeyrissjóður voru 

þó ekki með þessa skýringu í sínum ársreikningum. 

Rannsókn 
Ákveðið var að notast við bæði megindlega rannsóknaraðferð sem og eigindlega. 

Megindlegar rannsóknir innihalda yfirleitt margar mælingar og er ætlun rannsóknarinnar að 

prófa tilgátur sem rannsakendur hafa sett fram. Niðurstöður megindlegra rannsókna eru 

yfirleitt tölulegar og er hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á þýðið ef úrtakið er rétt 

valið og þátttaka næg. Þá er farið grunnt í viðfangsefnið í megindlegum rannsóknum. 

Eigindlegar rannsóknir innihalda aftur á móti yfirleitt fáar mælingar og eiga að uppgötva 

eitthvað sem er ókannað. Kafað er djúpt í viðfangsefnið í eigindlegum rannsóknum og eru 

niðurstöðurnar settar fram í orðum. Þar sem mælingarnar í rannsókninni eru of fáar þá er ekki 

hægt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á þýði (Þorlákur Karlsson, 2015). Rannsakendur tóku 

djúpviðtöl við stjórnendur og endurskoðendur lífeyrissjóða og sendu síðan út 

spurningakönnun til starfsmanna og stjórnarmeðlima þeirra. Í rannsókninni var ákveðið að 

nota báðar framangreindar aðferðir til að fá frekari upplýsingar um viðfangsefnið enda 

viðamikil breyting á reglunum og áhugavert að kanna þekkingu starfsmanna og 

stjórnarmeðlima á henni.   

Rannsóknaraðferð 1 

Fyrri rannsóknaraðferðin var eigindleg rannsóknaraðferð og tilgangur þeirrar rannsóknar var 

annars vegar að fá upplýsingar um skoðun stjórnenda og endurskoðenda á nýju reglunum og 
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hins vegar að fá betri upplýsingar og yfirsýn yfir helstu breytingarnar og áhrif þeirra á 

haghafa. Þar sem reglurnar eru nýjar og einungis örfáir lífeyrissjóðir búnir að semja 

reikningsskilin eftir þeim, er hvorki komin mikil reynsla á reglurnar né þekking á breyttum 

reikningsskilum og því töldu rannsakendur best að taka djúpviðtöl við viðmælendur sem 

höfðu góða þekkingu á viðfangsefninu. Djúpviðtöl eru viðtöl milli spyrjenda og viðmælanda 

þar sem ætlunin er að ná fram óháðri skoðun viðmælanda. Með því að taka djúpviðtöl er hægt 

að fá margvíslegar upplýsingar frá þeim einstaklingum sem talað er við. Spyrjendur þurfa að 

geta fundið upp spurningar út frá svörum viðmælanda á meðan viðtali stendur þó svo að 

spurningalisti sé hafður til hliðsjónar („Djúpviðtöl“, e.d.). 

Þátttakendur 

Valið var sérvalið úrtak þar sem þátttakendur þurftu að hafa haldgóða þekkingu á 

viðfangsefninu og hafa unnið í eða fyrir lífeyrissjóði til að geta svarað 

rannsóknarspurningunum. Rannsakendur fengu nöfn hjá einstaklingum sem mælt var með að 

tala við þar sem þeir þekktu viðfangsefnið vel ásamt því að rannsakendur töluðu við 

stjórnendur hjá sex lífeyrissjóðum, þremur sem sömdu ársreikning ársins 2015 eftir nýju 

reglunum og þremur sem sóttu um frest og sömdu ársreikninginn 2015 eftir gömlu reglunum. 

Samtals voru viðmælendur átta, tveir endurskoðendur og sex stjórnendur eða starfsmenn í 

lífeyrissjóðum. Allir þessir einstaklingar höfðu kynnt sér nýju reglurnar vel og því taldir góðir 

kostir sem viðmælendur. Sendur var tölvupóstur á þá þátttakendur sem búið var að velja og 

samþykktu þeir allir að taka þátt í rannsókninni eða bentu á aðra sem gott væri að tala við. 

Mælitæki 

Ákveðið var að hafa staðlaðan spurningalista til að geta borið saman svör viðmælanda. Nýjar 

spurningar bættust þó við á milli viðmælenda þar sem fyrri viðmælendur komu með 

áhugaverða punkta sem vert var að spyrja aðra viðmælendur að. Spurningalistinn var saminn 

af rannsakendum með það að leiðarljósi að kanna skoðanir þátttakenda á nýju reglunum og 

hvort þeir teldu þær vera til hagsbóta eða ekki, spurningalistann má sjá í viðauka A. Fyrsta 

spurningin var um heildarskoðun viðmælenda á nýju reglunum, því næst var spurt um mat á 

fjármálagerningum og framsetningu á fjárfestingartekjum og -gjöldum en eins og fram hefur 

komið er það ein af umfangsmeiri breytingum reglnanna. Þar á eftir komu spurningar um 

yfirlit yfir sjóðstreymi og yfirlit yfir tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða.   

Framkvæmd 

Tekin voru viðtöl við viðmælendur í mars og apríl árið 2016. Eftir að viðmælendur voru búnir 

að samþykkja að taka þátt í rannsókninni var fundartími settur og annar eða báðir 



27 
 

rannsakendur mættu og tóku viðtal á skrifstofum viðmælenda. Eitt viðtal var þó tekið 

símleiðis þar sem viðmælandi var staddur í öðrum landshluta og gafst rannsakendum ekki 

tími til að fara á starfsstöðvar hans. Hvert viðtal stóð yfir í 30 mínútur upp í klukkutíma. 

Rannsakendur fengu leyfi fyrir því að taka nokkur viðtölin upp og hjálpaði það til við 

úrvinnslu niðurstaðna. 

Niðurstöður rannsóknaraðferðar 1 

Í ljós kom að flestir viðmælendur voru mjög sammála um að nýju reglurnar um ársreikninga 

lífeyrissjóða væru mjög til bóta þar sem að eldri reglurnar væru orðnar úreltar og kominn tími 

á að uppfæra þær í samræmi við lög um ársreikninga frá árinu 2006. Reglurnar tóku gildi á 

árinu 2015 og gilda fyrir ársreikninga fyrir árið 2015 en lífeyrissjóðir gátu sótt um undanþágu 

frá reglunum fyrir árið 2015. Aðeins voru þrír lífeyrissjóðir á Íslandi sem gerðu ársreikning 

fyrir 2015 eftir nýju reglunum en það voru Lífeyrissjóður Verzlunarmanna, Stapi 

lífeyrissjóður og Almenni lífeyrissjóðurinn. Aðrir lífeyrissjóðir munu væntanlega hefja 

undirbúning núna fyrir breytingarnar sem þarf að gera til að skila eftir nýju reglunum fyrir 

árið 2016 til að minnka vinnuna við gerð ársreiknings fyrir árið 2016. Þrátt fyrir að 

lífeyrissjóðir hafi fengið undanþágu frá nýju reglunum fyrir árið 2015 þurfa þeir samt sem 

áður að greina frá launum helstu stjórnenda sem og þóknunum vegna fjárfestingareigna í 

skýringum í ársreikningi 2015. Skoðanir viðmælenda voru mismunandi og var það áberandi 

að enginn þeirra var fullkomlega sáttur við nýju reglurnar og töldu margt sem hefði mátt betur 

fara í þeim og að bæta mætti leiðbeiningar frá Fjármálaeftirlitinu.   

Ástæður fyrir undanþágu   

Rannsakendur spurðu viðmælendur um ástæður fyrir beiðni um undanþágu frá reglunum. 

Svörin voru nokkuð einsleit en viðmælendur töluðu um að við gerð ársreiknings samkvæmt 

nýju reglunum fylgdi mikil vinna, sérstaklega vegna þess að breyta þyrfti samanburðartölum 

frá árinu 2014. Mikil vinna fer í að ákveða mat á fjármálagerningum, það er hvort meta eigi 

eignir á gangvirði eða á kaupkröfu. Við gerð ársreiknings 2015 er hægt að hefja undirbúning 

við gerð ársreiknings 2016 þannig að samanburðartölur séu til staðar. Fram kom hjá 

viðmælendum að nauðsynlegt kynni að vera að fá utanaðkomandi sérfræðinga til aðstoðar, 

meðal annars til þess að aðlaga verðbréfa- og bókhaldskerfin hjá þeim. Það var almennt mat 

viðmælanda að þeir vildu hafa þekkinguna innan húss og því vildu þeir leggja áherslu á að 

starfsmenn gætu gert sem mest sjálfir í innleiðingu á nýju reglunum. 

Matsreglur um fjármálagerninga 

Spurt var um skoðun viðmælenda á nýjum matsreglum á fjármálagerningum en samkvæmt 

nýju reglunum er lífeyrissjóðum skylt að meta fjármálagerninga á gangvirði. Undantekning er 
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þó á meginregluninni en lífeyrissjóðum er heimilt að meta skuldabréf á kaupkröfu ef ætlunin 

er að eiga bréfið út líftíma þess. Lífeyrissjóðir verða að tilgreina hvort þeir ætli að meta 

skuldabréf miðað við gangvirði eða kaupkröfu á kaupdegi. Óheimilt er að breyta um 

matsaðferðir. Í skýringum eru gerðar auknar kröfur um upplýsingar sem tengjast gangvirði en 

greina skal frá helstu forsendum um matið og útreikning þess. Þá skal veita upplýsingar sem 

liggja að baki matslíkönum og matsaðferðum þegar gangvirði er ákvarðað og hverjar 

breytingarnar eru á gangvirði fyrir hvern flokk. Einnig þarf að koma fram þrepaskipting 

gangvirðis en í nýju reglunum kemur fram að við þrepaskiptingu gangvirðis skuli fara eftir 

settum reikningsskilareglum. Þar skal beita alþjóðlega reikningsskilastaðlinum (IFRS) nr. 13 

en þar eru ítarlegar reglur um þrepaskiptingu gangvirðis. Aðrar reglur gilda um útlán til 

sjóðfélaga og önnur útlán en samkvæmt 27. grein matsreglna er skylt að færa þau miðað við 

ávöxtunarkröfu á kaupdegi, með áföllnum vöxtum, verðbótum og gengismun á 

reikningsskiladegi. Þá skal taka tillit til þeirrar tapsáhættu sem getur myndast á uppgjörsdegi 

og færa þá niðurstöðu á afskriftarreikning. Viðmælendur voru sammála um að þessar reglur 

leiða til þess að samanburður á reikningsskilum lífeyrissjóða verður mun erfiðari en áður, því 

allur gangur verður á því hvernig fjármálagerningar eru metnir hjá lífeyrissjóðunum. Þá kom 

fram að þessar breytingar leiddu ekki til að upplýsingagjöf til lesenda reikningsskilanna yrði 

betri en það ætti nú að vera megin markmið breytinganna og því hefði þurft nákvæmari 

leiðbeiningar um mat á verðbréfum. 

Fjárfestingartekjur og fjárfestingargjöld  

Í nýju reglunum var gerð mikil breyting á framsetningu á fjárfestingartekjum og 

fjárfestingargjöldum í yfirlitinu um breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris. Í gömlu 

reglunum var sér liður fyrir fjárfestingargjöld en hann hefur nú verið tekinn út og settur sem 

sér liður undir fjárfestingartekjum. Mjög mikilvægt er að það komi skýrt fram samhengi á 

milli flokkunar eigna og hvernig tekjurnar af þeim eignum eru flokkaðar. Með því að setja 

fjárfestingartekjur og fjárfestingargjöld undir sama liðinn er ávöxtunarþáttur starfseminnar 

tekinn saman í eina fjárhæð en hún endurspeglar árangur sjóðsins af fjárfestingum hverju 

sinni. Sú fjárhæð veitir því meiri upplýsingar til lesenda reikningsskilanna og þeir geta því séð 

í hvað peningarnir þeirra ráðstafast og hvernig ávöxtunin er. Allt eru þetta peningar fólksins 

og lífeyrissjóðurinn skuldbindur sig til að ávaxta þá á sem bestan hátt með sjóðsfélaga sína í 

huga.  

Undir liðinn fjárfestingargjöld á að færa öll fjárfestingargjöld sjóðsins, þar með talið 

gjöld vegna umsýslu og kostnað vegna fjárfestingar hjá lífeyrissjóðum. Þóknanirnar eru þær 

fjárhæðir sem lífeyrissjóðir borga verðbréfafyrirtækjum fyrir að reka fjárfestingasjóði. Áætluð 



29 
 

umsýsluþóknun er alveg ný á nálinni í ársreikningum lífeyrissjóða en sjóðir þurfa að sækja 

þær upplýsingar til vörsluaðila og umsjónaraðila en ef sjóðir fá ekki þær upplýsingar 

uppgefnar verða þeir að áætla fjárhæðirnar sem getur reynst þeim mikil kúnst. Að mati 

viðmælenda getur skapast ákveðin hætta ef sjóðir eru ekki að vinna út úr þessum fjárhæðum á 

sama hátt og því þarf Fjármálaeftirlitið að vera viðbúið að veita leiðbeiningar varðandi þessa 

útreikninga. Markmiðið með því að veita þessar upplýsingar er til að draga fram kostnað 

vegna reksturs sjóðsins. Þetta gefur færi á ákveðnum samanburði á milli lífeyrissjóða, til 

dæmis er hægt að sjá hvort sjóðir séu að fjárfesta í sjóðum eða beint í bréfum. Þessar 

upplýsingar þurfa að koma fram í ársreikningi þó svo að lífeyrissjóðir geri ekki 

reikningsskilin 2015 miðað við nýju reglurnar. 

Viðmælendur voru sammála um að þessi breyting á fjárfestingartekjum og 

fjárfestingargjöldum væri til bóta og meira upplýsandi fyrir lesendur reikningsskilanna. Hins 

vegar kom upp sú tillaga hjá nokkrum viðmælendum að taka saman þær fjárhæðir sem eru 

ekki verulegar og setja þær saman í eina samtölu undir hreinum fjárfestingartekjum. Í 

skýringum myndi þá koma fram sundurliðun á þeirri samtölu. Í eldri reglunumi átti að taka 

skrifstofu- og stjórnunarkostnað með inn í fjárfestingargjöld en það hefur nú verið tekið út og 

sett undir rekstrarkostnað. Þannig sést nákvæmlega tekjurnar af fjárfestingunum og gjöldin 

sem tilfalla vegna þeirra. 

Samkvæmt 43. grein í 6. kafla laganna kemur fram að í skýringum skuli gera grein 

fyrir skiptingu fjárfestinga í heild eftir helstu gjaldmiðlum. Þar þarf að sundurliða eignir í 

hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum samkvæmt liðnum í efnahagsreikningi, eignarhlutir í 

félögum og sjóðum, og birta þarf markaðsverð og kostnaðarverð þeirra. Viðmælendur voru 

sammála um að þetta væri ekki nógu upplýsandi fyrir lesendur reikningsskilanna þar sem ekki 

kemur fram á hve löngum tíma lífeyrissjóðir hafa náð að ávaxta þessa eign en sem dæmi má 

nefna í skýringu nr. 9 í ársreikningi 2015 hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna er kostnaðarverð á 

Icelandair Group hf. metið á 2,5 milljarða en gangvirðið er metið á 25 milljarða. Í þessari 

skýringu væri fróðlegt að vita hvenær Lífeyrissjóður verzlunarmanna keypti eignarhlut í 

Icelandair Group hf. sem væri þá meira upplýsandi fyrir lesandann. 

Sjóðstreymisyfirlit   

Sjóðstreymisyfirlitið er orðið mun ítarlegra í nýju reglunum en það var í þeim gömlu og hefur 

framsetning á því breyst. Mismunandi skoðanir voru á yfirlitinu þó allir viðmælendur væru 

sammála um að það hafi breyst til hins betra. Flestir viðmælendur sögðu það orðið mun 

skýrara hverjar ráðstafanir til fjárfestinga eru því nú kemur ný samtala um nýtt ráðstöfunarfé 

til fjárfestinga sem eru inngreiðslur að frádregnum útgreiðslum. Flestir viðmælendur töluðu 



30 
 

um að með nýrri framsetningu á sjóðstreymi væri hægt að tengja saman yfirlitin um hreina 

eign til greiðslu lífeyris og efnahagsreikninginn og bætti það því tvímælalaust upplýsingar til 

lesenda reikningsskilanna. Nú er orðið samhengi á milli þess hvernig þú flokkar eignirnar og 

tekjurnar af eignunum. Einum viðmælanda fannst uppsetningin of flókin og taldi það gera 

lestur erfiðari. Einnig kom það fram að viðmælandi hefði viljað sjá sjóðstreymisyfirlitið sett 

upp miðað við hefðbundna þrískiptingu sjóðstreymis, það er rekstrarhreyfingar, 

fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar. 

Kostnaður vegna upptöku nýrra reglna 

Enginn þeirra sjóða sem gerði reikningskilin 2015 eftir nýju reglunum hafði reiknað út beinan 

kostnað vegna nýju reglnanna. Mesti kostnaðurinn kom þó til vegna aukinnar endurskoðunnar 

vegna nýju reglnanna. Þá var líka aukinn kostnaður vegna breytinga á tölvukerfum og vegna 

vinnu við uppgjör. Einhver breyting þurfti að eiga sér stað á tölvukerfunum til að geta unnið 

eftir nýju reglunum og breytist uppgjörið á vissan hátt vegna þeirra. Þeir lífeyrissjóðir sem 

skiluðu ársreikningi eftir nýju reglunum þurftu að leita til ytri sérfræðinga við tölvuvinnslu en 

það var aðallega til að aðlaga upplýsingakerfin. Nýju reglurnar leiða til þess að 

endurskoðendur lífeyrissjóðanna þurfa að inna meiri vinnu af hendi, þeir þurfa að skilgreina 

og setja sér stefnu um hvernig þeir ætli að fara yfir reikningsskilin. Vegna breytinganna á 

reglunum kom til auka kostnaður sem ekki var búið að áætla. 

Yfirlit um tryggingafræðilega stöðu 

Yfirlit um tryggingafræðilega stöðu samtryggingardeildar hefur verið gert jafnhátt undir höfði 

í nýju reglunum og yfirlit um breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris, efnahagsreikningi 

og sjóðstreymi. Yfirlitið vekur athygli á samhengi hreinnar eignar í efnahagsreikningi og 

skuldbindinga um lífeyrisgreiðslur. Nokkrir viðmælendur voru sammála um það að 

lífeyrisskuldbinding lífeyrissjóða ætti að koma fram á efnahagsreikningi í ársreikningi þar 

sem þetta væri skuld sjóðsins. Yfirleitt átta lesendur reikningsskilanna sig ekki á því að 

lífeyrissjóðir hafa líka miklar skuldbindingar því einungis lítill hluti skulda lífeyrissjóða 

kemur fram á efnahagsreikningi ásamt eignum sjóðanna. Lífeyrisskuldbinding lífeyrissjóða er 

ávallt til staðar vegna þess að þeir eru skuldbundnir til að greiða sjóðsfélögum sínum lífeyri til 

æviloka. Lífeyrisskuldbindingin er nú leidd út í yfirlitinu um tryggingafræðilega stöðu í 

ársreikningi. Ástæða fyrir því að erfitt getur reynst að setja lífeyrisskuldbindinguna fram á 

efnahagsreikningi er sú að hún er núvirt með 3,5% vaxtaviðmiðun umfram vísitölu 

neysluverðs en hreina eignin er miðuð við umsamin vaxtakjör. Hreina eignin og 

skuldbindingin er því ekki metnar með sama hætti og eru því lykilfjárhæðir yfirlitsins ekki 

sambærilegar. Til þess að hægt væri að bera saman fjárhæðirnar þyrfti að leiðrétta breytingu á 
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hreinni eign til greiðslu lífeyris í rekstrarreikningi og sömuleiðis í efnahagsreikningi. Við 

útreikning á tryggingafræðilegri stöðu þarf að fara eftir nýjustu íslensku dánar- og 

eftirlifandatöflum samkvæmt reglum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða nr. 391/1998 en dánar- og eftirlifandatöflurnar eru gefnar út af Félagi íslenskra 

tryggingastærðfræðinga. 

Laun stjórnar og starfsmanna 

Í nýju reglunum er skylt að greina frá heildarfjárhæð launa og þóknana til stjórnar, 

endurskoðunarnefndar og stjórnenda lífeyrissjóða. Í djúpviðtölunum voru viðmælendur 

spurðir hvort þeir teldu þessar upplýsingar vera nauðsynlegar í reikningsskilunum. Flestir 

voru sammála um að þetta væri í samræmi við lög um ársreikninga sem voru gefin út árið 

2006 og væri því mikið til bóta að þessar upplýsingar væru birtar í ársreikningunum. Skylt er 

að birta laun og þóknanir sundurliðað á einstaka nöfn þeirra sem sitja í stjórn lífeyrissjóða en 

ekki nauðsynlegt að birta þau nöfn sem koma að gerð ársreikninga, til dæmis hjá 

eignastýringu, en það getur verið mismunandi eftir sjóðum hvernig þessi liður er settur fram í 

skýringum. Hinsvegar töluðu viðmælendur um að þetta gæti verið brot á trúnaðarupplýsingum 

þar sem í ráðningarsamningum starfsmanna kemur yfirleitt fram að fjárhæð launa sé bundin 

trúnaði og því er ekki æskilegt að Fjármálaeftirlitið fari fram á að birta laun starfsmanna. 

Helstu áskoranir við innleiðingu á nýjum reglum 

Helstu áskoranir sem viðmælendur töluðu um við innleiðingu á nýju reglunum voru að skilja 

reglurnar rétt og átta sig nákvæmlega á því hvað átti að koma fram í ársreikningnum, það á 

helst við um skýringar ársreikningsins. Einnig voru helstu áskoranir að meta fjármálagerninga 

upp á nýtt og fór mikil vinna í það hjá lífeyrissjóðum. Flestir viðmælendur voru sammála um 

að Fjármálaeftirlitið hefði þurft að gefa nákvæmari leiðbeiningar við gerð ársreikninga miðað 

við nýju reglurnar. Í sumum efnistökum var ekki hægt að leita upplýsinga í ársreikningalögin 

og því hefði þurft frekari leiðbeiningar um það. Nýju reglurnar leiða einnig til þess 

framkvæmdastjórar og starfsfólk við eignastýringu þurfa að yfirfara eignasöfnin sín og meta 

hvað það er sem þau vilja halda til gjalddaga og hvað þau vilja selja. Þess vegna verður 

talsvert meiri vinna fyrir endurskoðendur sem og starfsmenn lífeyrissjóðanna við undirbúning 

ársreiknings. 

Rannsóknaraðferð 2 
Seinni rannsóknaraðferðin fólst í megindlegri rannsókn. Útbúin var spurningakönnun með alls 

16 spurningum. Með spurningakönnun er hægt að spyrja um skoðanir, ætlanir, hegðun, 

viðhorf og bakgrunn svarenda svo eitthvað sé nefnt. Kostur spurningakannana er að hægt er 
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að safna saman margvíslegum gögnum á stuttum tíma. Þær eru einnig réttmætanlegar á þann 

hátt að sterk tengsl eru á milli þess sem einstaklingar gera og þess sem þeir segjast gera 

(Þorlákur Karlsson, 2003). Tilgangurinn með spurningakönnuninni var að athuga hvort 

starfsmenn og stjórnarmeðlimir lífeyrissjóða hefðu kynnt sér nýju reglurnar og hvaða skoðun 

þátttakendur hefðu á þeim. 

Þátttakendur 

Spurningakönnunin var lögð fyrir starfsmenn og stjórnarmeðlimi lífeyrissjóða á Íslandi. 

Sendur var fjöldapóstur á framkvæmdastjóra lífeyrissjóða og þeir beðnir um að taka þátt í 

spurningakönnuninni. Þá voru þeir einnig beðnir um að áframsenda könnunina á starfsmenn 

sína og stjórnarmenn. Þar sem könnunin var ekki send beint á alla starfsmenn og stjórnarmenn 

lífeyrissjóða heldur í gegnum framkvæmdastjóra er ekki hægt að vita til hversu margra 

einstaklinga könnunin náði til. Samtals svaraði 31 einstaklingur könnuninni og af þeim voru 

61,3% kvenkyns og 38,7% karlkyns. Flestir þátttakendur voru á aldrinum 46-50 ára eða 

19,4% af heildarþátttakendum. Næst fjölmennasti aldurinn var 51-55 ára eða 16,1%. Enginn 

þátttakandi var 61-65 ára, einungis 3,2% voru 36-40 ára og 3,2% voru 66 ára og eldri. Tæpur 

helmingur þátttakenda eða 48,4% þátttakenda hafa lokið framhaldsnámi á 

háskólastigi,  22,6% hafa lokið grunnnámi á háskólastigi, 22,6% hafa lokið stúdentsprófi eða 

öðru sambærilegu prófi og 6,5% hafa einungis lokið grunnskólaprófi. 

 

 
Mynd 2: Aldur þátttakenda 
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Mælitæki 

Útbúinn var staðlaður spurningarlisti með 16 spurningum. Könnunin var aðeins ætluð 

starfsmönnum og stjórnarmeðlimum lífeyrissjóða á Íslandi. Byrjað var á að spyrja hvort 

viðkomandi vissi af nýju reglunum um ársreikninga lífeyrissjóða. Í spurningu númer tvö var 

spurt um hvort hann hefði kynnt sér þær. Í spurningu þrjú var spurt hvort þátttakandi kæmi að 

gerð ársreiknings lífeyrissjóða í starfi sínu og í spurningu fjögur voru þátttakendurnir spurðir 

um viðhorf sitt til reglnanna, það er hversu jákvæðar eða neikvæðar breytingarnar eru. 

Svarmöguleikinn við þeirri spurningu var á fimmbilakvarða. Í spurningu fimm var spurt um 

hvort breytingarnar á reglunum væru til hagsbóta fyrir sjóðfélaga eða ekki. Þar á eftir komu 

tvær opnar spurningar um hvað þeir teldu vera til hagsbóta og hvað ekki. Í áttundu spurningu 

var athugað hvort þátttakendurnir teldu að breytingarnar væru til þess að auðvelda lestur á 

ársreikningum lífeyrissjóða og í spurningu níu var spurt hvort að einstaklingur væri 

starfsmaður eða stjórnarmeðlimur lífeyrissjóðs. Næsta spurning þar á eftir var um starfsaldur 

þátttakenda hjá lífeyrissjóðnum, sem starfsmaður eða stjórnarmeðlimur. Spurning ellefu var 

um starfstitil viðkomandi en þar þurfti fólk að skrifa starfsheiti sitt. Spurning tólf var um hvort 

nýju reglurnar breyttu starfi viðkomandi á einhvern hátt og spurning þrettán var um hvernig 

þær breyttu starfi viðkomandi. Þar á eftir komu þrjár bakgrunnspurningar sem hjálpa við 

úrvinnslu niðurstaðna. Þar var spurt um hæsta menntunarstig sem viðkomandi hafði lokið, 

kyn og aldur. 

Framkvæmd 

Spurningakönnunin var sett upp í vefforritinu Google Forms og vefslóðin send á 

framkvæmdastjóra lífeyrissjóða á Íslandi. Þeir voru síðan beðnir um að senda könnunina 

áfram á sína starfsmenn og stjórnarmenn. Áður en könnunin var send á framkvæmdastjórana 

þá prufukeyrðu rannsakendur könnunina til þess að vera öruggir á því að hún virkaði sem 

skyldi. Könnunin var einungis ætluð þeim sem starfa hjá lífeyrissjóðum eða sitja í stjórn 

lífeyrissjóða og því var hún ekki send á aðra. Þátttakendur voru beðnir um að taka þátt í 

örstuttri könnun fyrir BSc-verkefni sem fjallaði um nýjar reglur um ársreikninga lífeyrissjóða. 

Könnunin var fyrst send út 14. apríl 2016 og síðan var annar póstur sendur út 18. apríl 2016 til 

að minna á könnunina. Gögnin voru færð úr Google Forms yfir í Microsoft Excel og þar var 

unnið úr gögnunum. Þar sem svörin voru fá og engin flókin greining gerð var ekki notast við 

önnur tölfræðiforrit heldur var Microsoft Excel notað í alla greiningu. 



34 
 

Niðurstöður rannsóknaraðferðar 2 

Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að langflestir þátttakendur vissu af nýju reglunum um 

ársreikninga lífeyrissjóða eða um 87,1% þátttakenda. Meirihluti þeirra sem vissu af nýju 

reglunum höfðu kynnt sér þær eða 66,7% á meðan 29,6% vissu af þeim en höfðu ekki kynnt 

sér þær. Þá voru 3,7% þátttakenda sem svöruðu ekki spurningunni. Mikill meirihluti þeirra 

þátttakenda sem hafa kynnt sér nýju reglurnar eða um 73,7% koma að gerð ársreikninga. Þessi 

niðurstaða gæti gefið til kynna að einstaklingar sem eru að kynna sér reglurnar séu að því til 

að geta sinnt starfi sínu. Aftur á móti eru 26,3 % einstaklinga sem koma ekki að gerð 

ársreikninga en hafa samt sem áður kynnt sér nýju reglurnar um ársreikninga lífeyrissjóða. 

Eins og sjá má á mynd 2 er enginn þátttakandi sem taldi breytingarnar vera neikvæðar en 

26,3% þótti þær mjög jákvæðar, 47,4% taldi þær fremur jákvæðar og þá voru 26,3% sem 

fannst þær hvorki jákvæðar né neikvæðar. Langflestir töldu nýju reglurnar vera til hagsbóta 

fyrir sjóðsfélaga eða um 78,9% á meðan einungis 10,5% töldu þær ekki vera til hagsbóta fyrir 

sjóðsfélaga. Þá voru 10,5% sem svöruðu ekki.  

 
Mynd 3: Hversu jákvæðar eða neikvæðar telur þú breytingarnar vera? 
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Þegar spurt var hvort þátttakendur teldu breytingarnar auðvelda lestur á ársreikningum 

lífeyrissjóða svöruðu 84,2% játandi og 15,8% neitandi. Í spurningu tólf var spurt hvort nýju 

reglurnar breyttu starfi viðkomandi á einhvern hátt og í niðurstöðum kom í ljós að hjá 35,7% 

þátttakenda höfðu þær áhrif á starfið. Ástæða fyrir því að starfið þeirra breyttist var aðallega 

hvernig verðbréf skuli vera metin, endurskipulagning á bókhaldi sjóðsins til samræmis við 

auknar kröfur og einnig umfangsmeiri vinna við gerð ársreikningsins. Þeir þátttakendur sem 

töldu reglurnar breyta starfi sínu voru sérfræðingar á eignastýringarsviði, bókhaldsviði og 

skrifstofu- og fjármálastjórar.  

Niðurstöður leiddu í ljós að fleiri karlar en konur hafa kynnt sér nýju reglurnar. Lang 

flestir karlar eða 81,8% höfðu kynnt sér nýju reglurnar á meðan rétt rúmlega helmingur 

kvenna eða 60% höfðu gert það. Erfitt er að segja til um ástæðuna á þessum mun en hann gæti 

skýrst á því að þau störf sem krefjast þess að starfsmenn þekki nýju reglurnar séu meira unnin 

af körlum en konum, þó það sé ekki vitað. Eftir því sem þátttakendur voru meira menntaðir 

því fleiri voru það sem höfðu kynnt sér reglurnar. Sá einstaklingur sem var með 

grunnskólapróf hafði ekki kynnt sér reglurnar og 60,0% þeirra sem hafa lokið stúdentspróf 

höfðu ekki kynnt sér nýju reglurnar. Aftur á móti voru 80,0% þeirra sem höfðu lokið 

grunnnámi eða framhaldsnámi í háskóla búnir að kynna sér nýju reglurnar. Þessar niðurstöður 

gætu skýrst af því að þeir sem eru menntaðri fái ábyrgðarmeiri stöður innan lífeyrissjóða og 

þurfi því að kynna sér breytingarnar milli gömlu og nýju reglnanna til að geta sinnt sínu starfi. 

 

 
Mynd 4: Tengsl milli menntunar þátttakenda og hvort þeir hafi kynnt sér nýju reglurnar eða 

ekki 
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Þegar tengsl á milli kyns þátttakenda og breytingar á starfi þátttakenda var skoðuð 

kom í ljós að það er algengara að störf karla í lífeyrissjóðum breytist heldur en störf kvenna. Í 

60,0% tilvika breyttust störf karla við nýju reglurnar en einungis í 22,2% tilvika hjá konum. 

Þessar niðurstöður gætu skýrst af því að störf framkvæmdastjóra breytast að einhverju leyti 

með tilkomu nýju reglanna og eru langflestir framkvæmdastjórar lífeyrissjóða karlar því 

einungis þrjár konur starfa sem framkvæmdastjórar lífeyrissjóða á Íslandi. Aldur virtist ekki 

hafa áhrif á það hvort einstaklingar vissu af nýju reglunum eða hvort þeir komu að gerð 

ársreikninga eða ekki. 

Athyglisvert var að sjá að niðurstöður úr spurningakönnuninni voru mjög samhljóða 

við niðurstöður úr djúpviðtölum en það er greinilegt að nýju reglurnar um ársreikninga 

lífeyrissjóða hafa mikil áhrif á lífeyrissjóði og hvernig vinnan er unnin. Það sem hefði mátt 

betur fara í spurningakönnuninni er að þátttaka einstaklinga hefði mátt vera betri sem hefði 

gefið marktækari niðurstöður.  

Umræður 
Í ljós kom að flestir voru sammála um að nýju reglurnar um ársreikninga lífeyrissjóða væru 

mjög til bóta frá fyrri reglum. Þær eru orðnar í meira samhengi við lög um ársreikninga nr. 

3/2006 og því er hægt að stóla betur á þær við gerð reikningsskilanna. Viðmælendur voru hins 

vegar ósáttir við það að samanburðarhæfni lífeyrissjóða minnkar gríðarlega og verður í raun 

ómöguleg með nýju reglunum og á það helst við um mat á fjármálagerningum en það er ein af 

umfangsmeiri breytingunum sem áttu sér stað. Þar sem lífeyrissjóðum er heimilt að meta 

fjármálagerninga annaðhvort á gangvirði eða kostnaðarvirði að þá verður enginn samanburður 

lengur til staðar á milli sjóða. Einfaldara hefði verið ef Fjármálaeftirlitið hefði sett þá reglu að 

til dæmis allir sjóðir skuli meta fjármálagerninga einungis á gangvirði eða einungis á 

kaupkröfu. Þannig væri hægt að bera sjóðina saman og væri það því meira upplýsandi fyrir 

lesendur reikningsskilanna.   

Við undirbúning ritgerðarinnar kom í ljós að aðeins þrír lífeyrissjóðir á Íslandi höfðu 

ákveðið að taka upp nýju reglurnar við gerð ársreiknings 2015, en aðrir sjóðir sóttu um 

undanþágu um eitt ár. Ástæða er sú að mikil vinna liggur þar að baki að taka upp nýju 

reglurnar þar sem nauðsynlegt er að breyta samanburðarfjárhæðum frá fyrra ári. Einnig kom 

upp sú staða hjá nokkrum lífeyrissjóðum að nauðsynlegt var að breyta tölvukerfunum. Það á 

helst við um bókhaldskerfin þar sem laga þarf bókhaldslykla varðandi hvernig verðbréf eru 

skráð. 
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Að mati rannsakenda eru nýju reglurnar um ársreikninga mun betri en eldri reglurnar 

en þær eru meira upplýsandi fyrir lesendur reikningsskilanna. Mjög góð breyting frá fyrri 

reglum er að yfirliti um tryggingafræðilega stöðu hefur verið bætt inn en er ekki lengur í 

skýringum. Yfirlitið er mjög upplýsandi fyrir lesendur reikningsskilanna og er í raun það sem 

lesendur vilja vita. Þar kemur fram hrein eign til greiðslu lífeyris, það er hversu mikið 

lífeyrissjóðurinn eignaðist á liðnu ári sem er ráðstafað í útgreiðslu lífeyris. Einnig koma fram 

á yfirlitinu skuldbindingar lífeyrissjóða, sundurliðaðar niður á elli-, örorku-, maka- og 

barnalífeyri. Samtala kemur úr þessum tveimur liðum sem er eignir lífeyrissjóða umfram 

skuldbindingar en þar geta lesendur séð nákvæmlega hversu mikið sjóðurinn á í hreinni eign. 

Viðmælendur voru á báðum áttum varðandi lífeyrisskuldbindinguna, það er hvort hún ætti 

einnig að koma fram á efnahagsreikningnum eða ekki. Eins og sagt var frá að framan, þá er 

ástæða fyrir því sú að skuldbindingin er núvirt með 3,5% vaxtaviðmiðun umfram vísitölu 

neysluverðs en hreina eignin er metin á annan hátt. Því er ekki hægt að hafa hana skuldamegin 

í efnahagsreikningnum en yfirleitt gera lesendur reikningsskilanna sér ekki grein fyrir þessari 

ástæðu og átta sig ekki á að lífeyrissjóðir hafa mikla skuldahlið. Því er nauðsynlegt að yfirliti 

um tryggingafræðilega stöðu sé gert jafnhátt undir höfði eins og efnahagsreikningi og yfirliti 

um breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris eins og nýju reglurnar segja til um. 

Sjóðstreymisyfirlitið í nýju reglunum er orðið mun auðveldara í lestri en hægt er að 

tengja það betur saman við efnahagsreikninginn og yfirlit um breytingu á hreinni eign til 

greiðslu lífeyris við sjóðstreymið. Á það helst við nöfn á flokkum en þeir bera nú sama heiti í 

þessum yfirlitum og einnig hefur þeim verið breytt á auðskiljanlegri hátt í heiti sem lesendur 

ættu að kannast við. Viðmælendur voru á mismunandi skoðunum og töldu sumir 

sjóðstreymisyfirlit fyrir lífeyrissjóði vera óþarft en aðrir töldu það mjög til bóta. 

Veigamiklar breytingar hafa verið gerðar á framsetningu ársreikningsins miðað við nýju 

reglurnar en þar má helst nefna flokkun og framsetning liða í efnahagsreikningi en flokkun 

fjárfestinga þar er breytt og einnig framsetning tekna af fjárfestingunum. Jafnframt hefur 

flokknum um fjárfestingargjöld verið breytt en innheimtuþóknanir vegna aðila sem standa að 

sjóðnum hafa nú verið dregnar frá rekstrarkostnaði. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður er 

núna allur undir rekstrarkostnaði sjóðsins en inni í þeirri tölu koma fram laun stjórnar og 

starfsmanna lífeyrissjóða, laun og þóknanir endurskoðenda og tryggingastærðfræðinga og 

ýmis skrifstofu- og stjórnunarkostnaður. Að mati rannsakenda er það mjög til bóta að nú geta 

lesendur reikningsskilanna séð nákvæmlega hver rekstur sjóðsins er.  

Af öllu framansögðu má draga þá ályktun að nýju reglurnar um ársreikninga 

lífeyrissjóða séu virkilega til bóta þó svo að mikil vinna fari í að innleiða þær fyrsta árið við 
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gerð ársreikninga. Vinnan verður hins vegar mun auðveldari árin þar á eftir og jafnframt 

auðskiljanlegri fyrir lesendur reikningsskilanna. Helsti ókostur við nýju reglurnar að mati 

rannsakenda er hvernig fjármálagerningar geta verið metnir mismunandi á milli lífeyrissjóða 

og samanburðarhæfni þeirra verður nánast engin. Það getur verið slæmt þar sem lesendur 

ársreikninganna vilja geta borið lífeyrissjóði saman og séð hvernig þeir eru að ávaxta peninga 

fólksins. Einnig getur það hjálpað þeim við ákvörðunartöku um hvar þeir ættu að ráðstafa 

sínum iðgjöldum. Að mati rannsakenda er talið að skuldbinding lífeyrissjóða ætti að koma 

fram á efnahagsreikningi þar sem sést svart á hvítu hver efnahagsleg staða þeirra er. Þeir sem 

lesa ársreikninga kannast flestir við og þekkja efnahagsreikning, rekstrarreikning og 

sjóðstreymi en kannast mögulega ekki við yfirlitið um tryggingafræðilega stöðu eða yfirlit um 

breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris sem þarf að koma fram í ársreikningum 

lífeyrissjóða og vita jafnvel ekki hvað þessi tvö yfirlit eiga að sýna. Þar sem Fjármálaeftirlitið 

setti reglurnar ætti það að taka stöðuna á næsta ári, það er árið 2017. Þá hafa allir sjóðir skilað 

ársreikningi 2016 miðað við nýju reglurnar og hægt er að fara yfir hvort það þurfi að breyta 

einhverju eða bæta, til dæmis varðandi kostnaðarverð á eignarhlutum í félögum og sjóðum og 

hvort setja þurfi skýrari reglur um mat á verðbréfum. Kostur við reglurnar að mati 

rannsakenda er að búið er að samræma nýju reglurnar við lög um ársreikninga og eru þær 

orðnar mun skiljanlegri. Einnig eru skýringar reikningsins orðnar mun ítarlegri og meira 

upplýsandi. Jafnframt er mikill kostur að búið er að breyta heitum á einstökum liðum og 

tengja þau meira við yfirlitin í heild sinni. Þannig verður auðveldara fyrir lesendur að tengja á 

milli og átta sig á hvað tölurnar segja þeim þar sem heitin eru eins eða lík því sem lesendur 

eiga að venjast við lestur almennra ársreikninga. Að mati rannsakenda eru nýju reglurnar um 

ársreikninga lífeyrissjóða virkilega áhugaverðar. Athyglisvert verður að fylgjast með 

ársreikningum lífeyrissjóða næsta árs og hvort Fjármálaeftirlitið telur að leiðbeiningar vanti 

varðandi nýju reglurnar og hvort þörf sé að gera einhverjar breytingar á þeim. 
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Viðaukar 
 

Viðauki A – Spurningar í djúpviðtölum 

• Hver er þín heildarskoðun á nýju reglugerðinni? 

• Af hverju er verið að breyta reglunum um ársreikninga lífeyrissjóða?  

• Hverjum telur þú það vera til hagsbóta að breyta reglunum? 

• Miðað við nýju reglurnar, verður meiri vinna fyrir endurskoðendur að fara yfir 

ársreikninginn? Þarf að safna fleiri gögnum? 

• Aðalbreytingin er að nú skal meta öll verðbréf í ársreikningum lífeyrissjóða á 

gangvirði, hvaða skoðun hefur þú á því? 

• Undantekning er á þeirri reglu en það má meta skuldabréf, sem ætlað er að eiga út 

líftíma bréfsins, miðað við kaupkröfu en ekki á gangvirði. Mun þetta skapa ákveðið 

flækjustig við gerð ársreikningsins? 

• Hver er skoðun þín á að í nýju reglunum er ekki sér grein fyrir fjárfestingargjöld 

heldur er það sér liður undir hreinum fjárfestingartekjum? Hvaða máli skiptir það? 

• Í nýju reglunum er sjóðstreymið orðið mun ítarlegra. Telur þú það vera til hagsbóta 

eða ekki fyrir lesendur reikningsskilanna? 

• Yfirlit um tryggingafræðilega stöðu er núna sérstakt yfirlit í ársreikningum 

lífeyrissjóða, hverjum er það til hagsbóta? Hver eru áhrifin? 

• Þar sem að lífeyrisskuldbinding kemur fram á yfirliti um tryggingafræðilega stöðu 

samtryggingardeildar en ætti hún ekki einnig að koma fram skuldamegin á 

efnahagsreikningi? 

• Hvað felst í breytingunum að nú sé skylt að birta þóknunarfjárhæðir til 

fjármálafyrirtækja vegna umsýslu og eignastýringar? Hver er þín skoðun? 

• Hver er þín skoðun að nú sé skylt að birta laun og þóknanir stjórnar og starfsmanna? 

• Hverjar eru helstu áskoranirnar gagnvart nýju reglunum (þá að breyta yfir í að semja 

ársreikning eftir nýju reglugerðinni)? 

• Hvað telur þú vera erfiðast við að innleiða nýju reglugerðina? 

• Hefur verið lagt mat á þann kostnað sem myndast við innleiðinguna á nýju 

reglugerðinni? 

• Þarf að leita til ytri sérfræðinga varðandi nýju reglugerðina til að geta samið 

reikningsskil eftir nýju reglugerðinni? 
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Viðauki B – Spurningakönnun 

Ný reglugerð um ársreikninga lífeyrissjóða - könnun 

 

1. Vissir þú að það væri komin ný reglugerð um ársreikninga lífeyrissjóða? 

a. Já, ég vissi af því  

b. Nei, ég vissi ekki af því  

 

2. Hefur þú kynnt þér nýju reglugerðina nr. 335/2015 um ársreikninga lífeyrissjóða? 

a. Já, ég hef kynnt mér nýju reglugerðina 

b. Nei, ég hef ekki kynnt mér nýju reglugerðina 

 

3. Kemur þú að gerð ársreikninga innan þíns lífeyrissjóðs? 

a. Já, ég kem að gerð ársreikninga 

b. Nei, ég kem ekki að gerð ársreikninga 

 

4. Hversu jákvæðar eða neikvæðar telur þú breytingarnar vera? 

a. Mjög jákvæðar 

b. Fremur jákvæðar 

c. Hvorki jákvæðar né neikvæðar 

d. Fremur neikvæðar 

e. Mjög neikvæðar 

 

5. Telur þú að breytingarnar séu til hagsbóta fyrir sjóðsfélaga? 

a. Já, ég tel breytingarnar vera til hagsbóta 

b. Nei, ég tel breytingarnar ekki vera til hagsbóta 

 

6. Hvers vegna telur þú breytingarnar vera til hagsbóta? 

a. ______________________________________________ 

 

7. Hvers vegna telur þú breytingarnar ekki vera til hagsbóta? 

a. ______________________________________________ 

 

8. Telur þú að breytingarnar auðveldi lestur á ársreikningi lífeyrissjóða? 

a. Já, ég tel breytingarnar auðvelda lestur 
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b. Nei, ég tel breytingarnar auðveldi ekki lestur 

 

9. Ert þú starfsmaður lífeyrissjóðs eða situr þú í stjórn lífeyrissjóðs? 

a. Starfsmaður lífeyrissjóðs 

b. Sit í stjórn lífeyrissjóðs 

 

10. Hversu lengi hefur þú starfað hjá lífeyrissjóði/setið í stjórn lífeyrissjóðs? 

a. _______________________________________________ 

 

11. Hvert er starf þitt? 

a. _______________________________________________ 

 

12. Breytir nýja reglugerðin starfi þínu á einhvern hátt? 

a. Já, þær breyta starfi mínu  

b. Nei, þær breyta ekki starfi mínu 

 

13. Hvernig breytir nýja reglugerðin starfi þínu? 

a. _______________________________________________ 

 

14. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

a. Grunnskólapróf 

b. Sveinspróf eða sambærilegt próf 

c. Stúdentspróf eða sambærilegt próf 

d. Grunnnám á háskólastigi 

e. Framhaldsnám á háskólastigi 

f. Doktorsnám á háskólastigi 

 

15. Hvert er kyn þitt? 

a. Karl  

b. Kona 

 

16. Hver er aldur þinn? 

a. 25 ára eða yngri  

b. 26-30 ára 
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c. 31-35 ára 

d. 36-40 ára 

e. 46-50 ára 

f. 51-55 ára 

g. 56-60 ára 

h. 61-65 ára 

i. 66 ára eða eldri 

 

Viðauki C – Niðurstöður spurningakönnunar 
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29.6% 
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Já, ég hef kynnt mér nýju reglugerðina Nei, ég hef ekki kynnt mér nýju 
reglugerðina 

Hefur þú kynnt þér nýju reglugerðina nr. 
335/2015 um ársreikninga lífeyrissjóða?  

87.1% 

12.9% 

Vissir þú að það væri komin ný reglugerð um 
ársreikninga lífeyrissjóða?  

Já, ég vissi af því Nei, ég vissi ekki af því 



45 
 

 

 

 

73.7% 

26.3% 

Kemur þú að gerð ársreikninga innan þíns 
lífeyrissjóðs?  

Já, ég kem að gerð ársreikninga Nei, ég kem ekki að gerð ársreikninga 

26% 

48% 

26% 

0% 0% 

Hversu jákvæðar eða neikvæðar telur þú 
breytingarnar vera?  

Mjög jákvæðar 

Fremur jákvæðar 

Hvorki jákvæðar né 
neikvæðar 

Fremur neikvæðar 

Mjög neikvæðar 
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Já, ég tel breytingarnar vera til hagsbóta Nei, ég tel breytingarnar ekki vera til 
hagsbóta 

Telur þú að breytingarnar séu til hagsbóta fyrir 
sjóðsfélaga?  
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84.2% 

15.8% 

Telur þú að breytingarnar auðveldi lestur á 
ársreikningi lífeyrissjóða?  

Já, ég tel breytingarnar auðvelda lestur 

Nei, ég tel breytingarnar auðveldi ekki lestur 
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Starfsmaður lífeyrissjóðs Sit í stjórn lífeyrissjóðs 

Ert þú starfsmaður lífeyrissjóðs eða situr þú í 
stjórn lífeyrissjóðs?  

35.7% 

64.3% 
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70.0% 

Já, þær breyta starfi mínu Nei, þær breyta ekki starfi mínu 

Breytir nýja reglugerðin starfi þínu á einhvern 
hátt?  



47 
 

 

 

 

6.5% 
0 

22.6% 22.6% 

48.4% 

0 
0.0% 

10.0% 
20.0% 
30.0% 
40.0% 
50.0% 
60.0% 

Menntun 

61.3% 

38.7% 

Kyn 

Kona Karl 

6.5% 
6.5% 

12.9% 

3.2% 12.9% 
19.4% 

16.1% 

12.9% 

0.0% 3.2% 

Aldur þátttakenda 

25 ára eða yngri 26-30 ára 31-35 ára 36-40 ára 

41-45 ára 46-50 ára 51-55 ára 56-60 ára 

61-65 ára 66 ára eða eldri 


