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FUNDARGERÐ 

 

Gögn sem lágu fyrir fundinum og höfðu jafnframt verið kynnt á heimasíðu sjóðsins: 

Ársreikningur ársins 2010 

Tryggingafræðileg athugun fyrir árið 2010 

Sigurgísli Ingimarsson, formaður stjórnar sjóðsins setti fundinn og bauð fundarmenn 

velkomna. Hann tilnefndi Börk Thoroddsen, tannlækni, í starf fundarstjóra, og Steinar Örn 

Jónsson, fulltrúa lögfræðiráðgjafar Landsbankans, í starf fundarritara. Ekki voru gerðar 

athugasemdir við þessar tilnefningar og voru þær samþykktar með lófataki. 

Börkur Thoroddsen tók til máls og þakkaði fundarmönnum traustið.  

 

1. Skýrsla stjórnar 

Fundarstjóri gaf Sigurgísla Ingimarssyni formanni stjórnar orðið og flutti hann skýrslu 

stjórnar. Fram kom í máli hans að rekstur sjóðsins hefði gengið vel og ávöxtun hans verið vel 

ásættanleg á liðnu rekstrarári.  Hrein raunávöxtun séreignardeildar hefði verið 6,77% miðað 

við vísitölu neysluverðs á meðan sameignardeildin hefði verið með 3,24% raunávöxtun miðað 

við vísitölu neysluverðs. Sigurgísli gerði jafnframt grein fyrir mismundandi uppgjöri  

séreignar- og sameignardeildar, en skuldabréf hinnar síðarnefndu eru ekki reiknuð á 

markaðsvirði heldur kaupvirði. Fram kom í máli Sigurgísla að eignasafn beggja deilda 

sjóðsins stæði mjög traustum fótum og samanstæði að stærstum hluta af skuldabréfum með 

ríkisábyrgð, innlánum og hlutabréfum. Fjallaði formaður stjórnar jafnframt um niðurfærslu 

eigna sjóðsins, en allt frá haustinu 2008 hafa eignir hans verið markvisst færðar niður í 

varúðarskyni. Einungis ein eign sjóðsins er óviss, en það eru bréf sjóðsins í Landsbankinn 

Mezzanine Fund I og II. Því næst vék formaðurinn að þeirri staðreynd að sjóðurinn hefði ekki 

þurft að skerða réttindi sjóðsfélaga í kjölfar bankahrunsins ólíkt mörgum lífeyrissjóðum. 

Sigurgísli fjallaði því næst um endurskoðunarnefnd sjóðsins og störf og hlutverk 

nefndarinnar. Endurskoðunarnefndin hefur gert að tillögu sinni að endurskoðandi sjóðsins 

verði áfram PricewaterhouseCoopers (PwC), að því tilskyldu að samningur náist milli stjórnar 

og PwC, en samið er til árs í senn. Sigurgísli gerði ennfremur grein fyrir því að ekki hefðu átt 

sér stað neinar viðræður milli Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands og annarra lífeyrissjóða 

með samstarf í hug á liðnu ári. Rekstrarfyrirkomulag sjóðsins yrði því óbreytt um sinn og 

sjóðurinn áfram í rekstri Landsbankans. 



Formaður stjórnar gerði jafnframt grein fyrir gjaldeyrishöftunum og því hve 

fjárfestingarkostir sjóðsins séu takmarkaðir. Þá vék hann einnig að þeim aukna kostnaði sem 

lífeyrissjóðirnir í landinu hafa þurft að bera síðustu ár vegna ýmiss konar eftirlitskostnaðar. 

Máli sýnu til stuðnings sýndi Sigurgísli glæru á skjá, sem sýndi að hans sögn glögglega 

hvernig kostnaðurinn hefði aukist frá árinu 2007. Kvað Sigurgísli að hér væri um óbeina 

skattheimtu á lífeyrissjóðina að ræða. Sigurgísli vék því næst máli sínu að þeirri staðreynd að 

LTFÍ er lítill lífeyrissjóður og að þörf væri á því að auka verulega fjölda sjóðsfélaga. Í því 

skyni hafi sjóðurinn verið að reyna ná til ungra tannlækna með kynningarstarfi og að 

fyrirhugað sé að auka kynningarstarfið svo LTFÍ verði fyrsti valkostur fyrir tannlækna og 

maka þeirra.  

Formaður stjórnar vék sérstaklega að skipun umsjónaraðila með sjóðnum í mars árið 2009. 

Fram kom í máli hans að ekki sé enn komin niðurstaða í rannsókn sérstaks saksóknara. Engar 

ákærur hafi verið gefnar út í tengslum við málið og enginn hafi réttarstöðu grunaðs manns. Að 

endingu vék formaður stjórnar að stjórnarkjörinu sem fram átti að fara á aðalfundinum. 

Þakkaði hann sérstaklega Jóni Birni Sigtryggssyni fyrir farsælt samstarf og vel unnin störf en 

Jón Björn hafði beðist lausnar eftir 15 ára setu í stjórn sjóðsins.  

2. Ársreikningur 2010 

Fundarstjóri gaf því næst orðið, Gunnari Þóri Ásgeirssyni, löggiltum endurskoðanda, og gerði 

hann grein fyrir ársreikningi sjóðsins fyrir árið 2010. Ársreikningurinn er í tvennu lagi, en 

fjallað er bæði um sameignar- og séreignardeild sjóðsins í reikningnum. Gerði Gunnar fyrst 

grein fyrir skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra og sagði hann áritun endurskoðanda á 

ársreikninginn vera án fyrirvara. Því næst vék Gunnar að lykiltölum í ársreikningnum og gerði 

stuttlega grein fyrir muninum á sameignar- og séreignardeildum sjóðsins. Gunnar kvað hreina 

ávöxtun á eignum séreignardeildarinnar hafa verið 6,77% miðað við vísitölu neysluverðs. 

Gunnar gerði ítarlega grein fyrir fjárfestingum sjóðsins í fagfjárfestasjóðum Landsvaka hf., 

Landsbanka Mezzanine Fund I og II og málaferlum þeim tengdum. Mikil óvissa ríkir um 

stöðu sjóðanna í dag og því var ákveðið að færa niður eign lífeyrissjóðsins í Mezzanine 

sjóðunum um 31,6 milljónir kr.  

Jafnframt kom fram í máli Gunnars að rekstrarkostnaður sjóðsins hefði lækkað á liðnu ári um 

ríflega 200.000 kr.  

3. Skýrsla framkvæmdastjóra 

Fundarstjóri gaf næstum orðið, Halldóri Kristinssyni, framkvæmdastjóra sjóðsins. Halldór 

gerði almennt grein fyrir eignasamsetningu og ávöxtun sjóðsins fyrir árið 2010. Fram kom í 

máli hans að fjárfestingarstefna sjóðsins hefði verið samþykkt á stjórnarfundi þann 23. 

nóvember 2010 og gerði hann jafnframt grein fyrir þeim grundvallaratriðum sem liggja að 

baki henni. Markmið stefnunnar til lengri tíma væri 4-5% raunávöxtun með lítilli áhættu. 

Jafnframt kom fram í máli Halldórs að fjárfestingarumhverfi sjóðsins hefði lítið breyst á liðnu 

ári og að enn um sinn væru stærstu eignaflokkarnir innlán og ríkisskuldabréf. Gerði Halldór 

því næst grein fyrir þeim mun sem er á séreignar- og sameignardeildum sjóðsins en eini 

munurinn á deildunum væri í raun sjóðsfélagareglan. Halldór gerði jafnframt grein fyrir árinu 



2010 í hnotskurn. Fram kom í máli hans að vextir hefðu farið lækkandi en búast mætti við því 

að vaxtalækkunarferlinu væri nálega lokið og framundan lágvaxtaumhverfi. Einnig vék 

Halldór að verðbólgunni og því að blikur væru á lofti um hana til skemmri tíma. Jafnframt 

fjallaði Halldór um stöðuna á innlendum hlutabréfamarkaði, en lítill sem enginn markaður 

væri með innlend bréf en þó væri gert ráð fyrir því að fleiri félög myndu skrá sig á markað á 

næstu misserum, og nefndi hann í þessu sambandi Haga hf., Horn fjárfestingarfélag hf. og 

Reginn ehf. Halldór vék einnig að erlendum hlutabréfamörkuðum og þeim áhrifum sem 

skuldavandi ýmissa Evrópuríkja hefur haft á markaði ytra. Halldór vék því næst máli sínu að 

gjaldeyrishöftunum og hættunni á því að eignabóla myndist af völdum þeirra enda mikil 

eftirspurn eftir innlendum verðbréfum vegna haftanna. Gerði Halldór því næst grein fyrir því 

að helstu fjárfestingar sjóðsins væru í ríkisskuldabréfum og hlutfalli þeirra í séreignar- og 

sameignardeildum sjóðsins. Þá gerði Halldór grein fyrir kaupum sjóðsins á skuldabréfum 

Lánasjóðs sveitarfélaga, en Lánasjóðurinn hefur beint veð í útsvarstekjum og er því traustur 

útgefandi þrátt fyrir fjárhagserfiðleika margra sveitarfélaga. Kom jafnframt fram í máli 

Halldórs að hlutfall framsækinna fjárfestinga sjóðsins hefði lækkað bæði í séreignar- og 

sameignardeild vegna sölu sjóðsins á bréfum vogunarsjóðsins Landsbanki Absolute Return 

Fund og vegna niðurfærslu á Mezzanine sjóðinum. Halldór bar því næst saman ávöxtun 

sjóðsins síðustu þrjú ár saman við aðra lífeyrissjóði. Að endingu gerði Halldór grein fyrir 

ávöxtun liðins árs og sagði hann árið 2011 hafa farið ágætlega af stað. 

4. Tryggingafræðileg úttekt 2010 

Fundarstjóri gaf Bjarna Guðmundssyni, tryggingastærðfræðingi, næstum orðið og gerði 

Bjarni lauslega grein fyrir tryggingafræðilegri úttekt sjóðsins á árinu 2010. Gat Bjarni þess að 

úttektin væri aðgengileg á heimasíðu sjóðsins og fundarmenn gætu glöggvað sig betur á henni 

þar. Bjarni gerði einnig grein fyrir reikniforsendum úttektarinnar og aðferðum. Kom jafnframt 

fram í máli Bjarna að úttektin sneri eingöngu að sameignardeild sjóðsins. Bjarni gerði því 

næst grein fyrir heildareignum og skuldbindingum sjóðsins. Fram kom í máli Bjarna að eignir 

sjóðsins væru samtals 977,3 milljónir króna og næmu skuldbindingar hans 954,2 milljónum 

króna. Áfallin staða sjóðsins hefði batnað töluvert milli ára, og heildarstaða skuldbindinga 

hans væri nú 0,4% en hefði verið 2,4% á sama tíma í fyrra. Bjarni sagði ástæðu þess að engar 

nýjar skuldbindingar hefðu bæst við á árinu og að ávöxtun að teknu tilliti til endurmats eigna 

hefðu verið hærri en 3,5%. Bjarni vék því næst að ávöxtunarforsendum sjóðsins, og 

væntanlegum útgjöldum sjóðsins í framtíðinni og aldri sjóðsfélaga í því sambandi. Að sögn 

Bjarna eru horfur sjóðsins góðar, nægir peningar til fyrir útgjöldum framtíðarinnar. Sjóðurinn 

væri meðal fárra sjóðs, þar sem horfur væru almennt góðar og hefði rekstur hans gengið vel á 

liðnu ári. Bjarni vék því næst að ávöxtunarforsendu sjóðsins, sem er 3,5%. Sagði hann að 

þessi tala væri bara viðmið í rekstrinum á hverjum tíma, setti hana í samræmi við viðmið 

annarra sjóða. Það væri í raun og veru ekki forsendan sem skipti máli, heldur hvernig gengi 

hjá forsvarsmönnum sjóðsins að ávaxta það sem í honum væri. 

Fundarstjóri, sagði orðið laust ef einhver fundarmanna vildi gera athugasemd við fyrstu fjóra 

liðina á dagskrá fundarins.  



Birgir Jóhann Jóhannsson tók til máls. Hann spyr hvers vegna ávöxtun Lífeyrissjóðs 

Bankamanna hafi verið svona góð síðustu ár. 

Halldór Kristinsson, framkvæmdastjóri sjóðsins, svaraði því til að hugsanleg skýring sé sú að 

þær eignir menn hafi tapað mest á, hafi verið skuldabréf bankanna. Hugsanlega hafi 

forsvarsmenn Lífeyrissjóðs Bankamanna ekki viljað fjárfesta of mikið í þeim aðilum sem 

greiddu þeim laun. Annars segist Halldór ekki geta sett sig beint í huga þeirra, en 

Lífeyrissjóður bankamanna hafi hinsvegar verið að standa sig mjög vel. 

Birgir tók þá aftur til máls. Sagðist hann vera einn af stofnendum sjóðsins og rakti hann 

stuttlega sögu sjóðsins á tímabilinu 1957-1981 og áhrif verðbólgunnar á eignir hans. Birgir 

vék jafnframt að viðbrögðum sínum við efnahagshruninu í október 2008. Hefði hann verið 

staddur á golfvell á Spáni þegar sonur hans hefði hringt í hann og sagt honum tíðindin, það 

hefði verið afskaplega skammarleg afmælisgjöf til sín, 28% raunverðslækkun á eignum 

sjóðsins. 

Fundarstjóri, spurði Birgi því næst hvort hann hefði ætlað að bera upp einhverja spurningu. 

Halldór Kristinsson, framkvæmdastjóri sjóðsins, tók til máls. Árið hefði byrjað ágætlega og 

að sjóðurinn væri búinn að vinna upp alla nafnverðslækkunina frá 2008, en væri ekki búinn að 

vinna upp verðbólguna. 

Gísli Vilhjálmsson, tannlæknir, tók því næst til máls. Hann sagði stöðu sjóðsins góða, og að í 

raun og veru væri Landsbanki Mezzanine Fund, eina líkið í lestinni. Ágætis varnarsigrar 

hefðu unnist síðustu tvö ár og þess vegna hefði ekki verið vilji fyrir hendi að sameinast 

Almenna lífeyrissjóðnum. 

Fundarstjóri kvað orðið laust. Enginn tók til máls. Fundarstjóri vék því að næsta máli á 

dagskrá fundarins. 

5. Kosning stjórnarmanna 

Eins og fram kom í skýrslu stjórnar, gaf Jón Björn Sigtryggsson ekki kost á sér til 

áframhaldandi setu í stjórn Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands. Einn sjóðsfélagi hefur 

gefið kost á sér til stjórnarsetu, Heiðdís Halldórsdóttir. Fundarmenn kusu Heiðdísi með 

lófataki til setu í stjórninni til næstu þriggja ára og fundarstjóri bauð hana velkomna. 

Stjórn sjóðsins skipa því Sigurgísli Ingimarsson, Gísla Vilhjálmsson, Hallur Halldórsson, 

Sæmundur Pálsson og Heiðdís Halldórsdóttir 

6. Ákvörðun um þóknun stjórnar 

Formaður stjórnar gerði grein fyrir tillögu stjórnar um þóknun til stjórnarmanna. Samkvæmt 

henni skulu stjórnarlaun hækka um 10%. Þau yrðu að lokinni hækkun 18.150 kr. á mánuði 

fyrir stjórnarmann og fimmföld sú upphæð eða 90.750 á mánuði fyrir stjórnarformann. Fram 

kom í máli stjórnarformanns, að þetta væri sanngjörn tillaga að hans mati, vinnan væri ærin. 

Stjórnarmenn hefðu jafnvel þurft að fórna stofutíma sínum til að sinna þessum störfum. Satt 



best að segja væri orðið erfitt að manna þessar stöður. Þóknunin væri jafnframt lág miðað við 

aðra sjóði. 

Fundarstjóri innti fundarmenn eftir því hvort einhver væri á móti þessari tillögu. Svo reyndist 

ekki vera og var hún því samþykkt með afgerandi meirihluta.  

7. Kjör endurskoðanda  

Fundarstjóri kynnti tillögu stjórnar um kjör endurskoðanda sjóðsins árið 2011. En stjórnin 

gerir það að tillögu sinni að endurskoðandi sjóðsins fyrir árið 2011 verði 

PricewaterhouseCoopers. Fundarstjóri bað fundarmenn að gefa merki um afstöðu þeirra til 

tillögunnar.  

Gísli Vilhjálmsson, tannlæknir, tók til máls og lagði á það áherslu að tillagan væri háð því að 

samkomulag myndi nást um þóknun. Fundarstjóri kvað svo vera. 

Að því loknu gáfu fundarmenn merki, enginn var á móti og var tillagan samþykkt með öllum 

greiddum atkvæðum. 

8. Önnur mál löglega borin fram 

Formaður stjórnar, lýst yfir mikilli ánægju með nýja stjórnarmanninn, Heiðdísi 

Halldórsdóttur. Fjallaði um það markmið sjóðsins að fjölga verulega í honum. Það væri miður 

að ungir tannlæknar hefðu verið að sækja í aðra sjóði. Umræðan um sjóðinn hefði verið 

neikvæð á árinu 2008, en sjóðurinn væri nú búinn að ná vopnum sínum á ný, sókn á mið 

ungra tannlækna væri hafin. Það væri því mjög gleðilegt að unga konan hefði þekkst boðið. 

Bauð Sigurgísli hana því hjartanlega velkomna og fundarmenn klöppuðu henni lof í lófa. 

Fundarstjóri kvað mælendaskrá opna. Enginn kaus að taka til máls, og sleit fundarstjóri því 

fundinum kl. 17:20. 

Þannig farið fram. 

 

 

 


