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Ávöxtun
Afkoma Eftirlaunasjóðs FÍA var
með besta móti á árinu 2015. Nafnávöxtun ársins nam 14,9% sem svarar
til 12,6% raunávöxtunar. Hrein raunávöxtun, þ.e. raunávöxtun þegar rekstarkostnaður hefur verið dreginn frá
hreinum fjármunatekjum, var 12,5% á
árinu samanborið við 5,3% árið áður.
Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu fimm ára er 7,0% og 1,9% síðustu
tíu ár. Ef horft er til síðast liðinna 20
ára er meðalávöxtun sjóðsins nú 3,6%.
Hrein eign til greiðslu lífeyris
Hrein eign til greiðslu lífeyris nam um 29,8 m.a. í árslok
samanborið við 25,4 m.a. í lok
fyrra árs. Sjóðurinn stækkaði því
um 4,4 m.a. á árinu eða um 17,2%.
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Iðgjöld og lífeyrir
Alls greiddu að meðaltali 623
sjóðfélagar iðgjöld til sjóðsins á
árinu sem er aukning frá fyrra
ári þegar meðalfjöldi greiðandi
sjóðfélaga var 572. Lífeyrisþegar
voru 185 á árinu og í árslok áttu
961 sjóðfélagar réttindi í sjóðnum.
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