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Félagið í hnotskurn
Almenn starfsemi og þjónusta
Fjöldi félagsmanna
2010
2009
Kjaramál til meðferðar fyrir félagsmenn

1.395

Starfsmennta- og tómstundastyrkir
Styrkir úr varasjóði

1.623

4.077

6.375

10.780

11.799

Fjöldi bótaþega úr Sjúkrasjóði

1.157

1.016

Orlofshús og tjaldvagnar

2.960

3.163

2003

28287

28065

28776

26049

20987

2002

23222

20352

2001

25.000

22206

20071

30.000

27437

Fjöldi félagsmanna
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Lykiltölur VR 2010
Félagsgjöld

656.938.301

Sjúkrasjóðsiðgjöld

924.183.219

Orlofssjóðsiðgjöld

219.907.843

Leiga orlofshúsa

67.951.797

Aðrar tekjur

38.024.647

Samtals tekjur
Bætur og styrkir

1.907.005.887
519.616.004

Greiðsla úr varasjóði

335.678.930

Rekstrargjöld

906.464.677

Samtals gjöld, bætur og styrkir
Fjármagnsliðir

Hrein (gjöld) tekjur til ráðstöfunar

1.761.759.611
515.671.502

660.917.778

Stjórn VR starfsárið 2010 - 2011
Kristinn Örn Jóhannesson formaður
Ásta Rut Jónasdóttir varaformaður
Jóhanna S. Rúnarsdóttir ritari
Bergur Þór Steingrímsson, Birgir Már Guðmundsson, Bjarki Steingrímsson, Guðrún Helga Tómasdóttir,
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Hildur Mósesdóttir, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, Jón Magnússon, Óskar Kristjánsson,
Ragnar Þór Ingólfsson, Sigríður Stefánsdóttir og Sigurður Sigfússon
Varamenn: Benedikt Vilhjálmsson og Bjarni Þór Sigurðsson
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Kjaramál
Kjara- og innheimtumál 2010
Mál sem komu til vinnslu á kjarasviði VR árið 2010 voru 1.395. Málafjöldi hefur dregist saman um 16% að meðaltali frá árunum
2008 og 2009 en þau ár voru þau erfiðustu frá upphafi á kjarasviði félagsins hvað málafjölda varðar. En þrátt fyrir fækkun mála
var árið 2010 að mörgu leyti líkt síðari hluta áranna 2008 og 2009. Talsverður órói var á vinnumarkaði, enn var töluvert um
launalækkanir og uppsagnir vegna rekstrarerfiðleika fyrirtækja. Gjaldþrot fyrirtækja voru áfram umtalsverð á árinu 2010 þó
vonandi hafi botninum verið náð hvað fjöldann varðar því við gjaldþrot fyrirtækja missa launþegar oft umtalsverð réttindi, t.d.
varðandi orlof, veikindarétt og uppsagnarfrest. Um áramótin 2010 og 2011 voru 127 mál í vinnslu á kjarasviði, þar af 80 hjá
lögmanni félagsins. Á þessum tímapunkti var 1 mál óleyst vegna ársins 2007, 11 mál óleyst vegna ársins 2008, 26 vegna
ársins 2009 og 89 vegna ársins 2010.
Á árinu 2010 var atvinnuástand því ekki eins og best verður á kosið. Við þessu verður að bregðast í næstu kjarasamningum því
annars verður atvinnuleysi á Íslandi viðvarandi og það er óásættanlegt. Kaupmáttur hefur einnig lækkað og þeirri þróun verður
að snúa við með skynsamlegum lausnum og samtakamætti aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda.

Þróun á fjölda mála kjarasviðs frá janúar 2007 - desember 2010
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Dómsmál
Nokkur mál fóru fyrir dóm á starfsárinu og er hér stiklað á stóru. Á fyrri hluta árs 2010 dæmdi héraðsdómur félagsmanni laun í
uppsagnarfresti en deilt var um tímalengd munnlegs ráðningarsamnings. Dómurinn taldi ekki unnt að fullyrða að ráðning hafi
verið tímabundin, eins og vinnuveitandi hélt fram, og sagði hann þurfa að bera hallann af þeim sönnunarskorti. Um mitt ár
2010 féll dómur í Hæstarétti félagsmanni í vil í máli sem varðaði uppsögn og kröfur um miskabætur. Héraðsdómur hafði áður
dæmt vinnuveitandann til að greiða félagsmanninum laun í uppsagnarfresti og miskabætur vegna rangra ásakana um misferli
í starfi en rannsókn lögreglu leiddi ekki í ljós misferli.
Á árinu kom mál um gildissvið kjarasamninga fyrir dóm. Dómurinn taldi félagsmann VR ekki hafa sannað að starfssvið hans
félli undir kjarasamning VR þó hann hafi óskað eftir að greiða til félagsins og hafnaði kröfu hans um veikindarétt samkvæmt
þeim samningi. Gildissvið kjarasamninga fari eftir þeirri starfsgrein sem samningurinn taki til en ekki aðild einstaklinga að
stéttarfélagi. Þá fór mál tveggja félagsmanna um hvort ráðningarsamningur þeirra fæli í sér vinnu á bakvöktum fyrir dóm og
var niðurstaðan í báðum tilfellum félagsmanninum í vil. Í einu máli varðandi ágreining um uppsögn kvaðst félagsmaður ekki
hafa fengið tölvupóst frá vinnuveitanda með uppsögn og hélt áfram störfum. Dómurinn taldi hins vegar að hann hafi átt að
vita að vinnuveitandi vildi slíta ráðningasamningi a.m.k. mánuði síðar en uppsögn hafi átt að eiga sér stað og var miðað við þá
dagsetningu við úrskurð um greiðslu launa í uppsagnarfresti.
Héraðsdómur féllst ekki á rök VR í tveimur málum varðandi sama félagsmanninn síðari hluta árs 2010. Í öðru málinu var fjallað
um tildrög uppsagnar en hinu ásakanir um trúnaðarbrot. Dómurinn féllst ekki á þau rök félagsmannsins að vinnuveitandi hafi
vikið honum úr starfi með ólögmætum hætti með því að hafna vinnuframlagi tímabundið á uppsagnarfresti. Niðurstaðan
var sú að hann hafi fyrirgert rétti til greiðslu launa og orlofs í uppsagnarfresti. Í síðara málinu komst dómurinn að þeirri
niðurstöðu að vinnuveitandi hafi ekki brotið hegningarlög né gegn friðhelgi einkalífs með því að leggja fram tölvupóst frá
félagsmanninum í fyrra málinu. Fjallað er ítarlega um öll dómsmál sem varða félagsmenn VR á heimasíðu félagsins.
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Kjarasamningar
Kjarasamningar VR við Samtök atvinnulífsins og Félag atvinnurekenda (áður FÍS) runnu út í lok nóvember 2010. Við undirbúning
kjarasamningaviðræðna var sérstök áhersla lögð á þátttöku félagsmanna. Á haustmánuðum 2010 stóð félagið fyrir kjaraþingi í Reykjavík
og kjarafundum á félagasvæði VR utan höfuðborgarsvæðisins þar sem félagsmenn tóku virkan þátt í mótun kröfugerðarinnar. Alls sátu
um 60 félagsmenn þingið og fundina. Þá var gerð könnun meðal 2.000 félagsmanna í september og október 2010 þar sem leitað var
eftir viðhorfum félagsmanna til áherslna í samningagerðinni. Svörun í könnuninni var 61%.
Af svörum félagsmanna í könnuninni og niðurstöðum af kjaraþingi má merkja að flestir vilja leggja áherslu á að tryggja kaupmátt
launa. Beinar launahækkanir og atvinnuöryggi fylgja þar á eftir. Hvað sameiginlegar kröfur verkalýðshreyfingarinnar varðar telur mikill
meirihluti að leggja beri áherslu á aðgerðir til að draga úr skuldavanda heimilanna og minnka atvinnuleysi.
Þegar ársskýrslan fór í prentun stóðu kjarasamningaviðræður enn. Hér að neðan eru birtar kröfugerðir VR og Landssambands íslenzkra
verzlunarmanna (LÍV) gagnvart Samtökum atvinnulífsins annars vegar og Félagi atvinnurekenda hins vegar. Þá eru einnig birt helstu
áhersluatriði í sameiginlegum kröfum Alþýðusambands Íslands gagnvart atvinnurekendum og stjórnvöldum.

Kröfur VR og LÍV gagnvart Samtökum atvinnulífsins
Almennar áherslur og markmið
VR og LÍV leggja áherslu á við gerð nýs kjarasamnings að skapaður verði efnahagslegur stöðugleiki svo mögulegt verði að vinna upp þá
almennu kaupmáttarrýrnun sem orðið hefur frá hausti 2008 á sem skemmstum tíma. Samhliða skuli unnið að uppbyggingu atvinnulífsins
þannig að skapa megi fjölbreytt störf á vinnumarkaði og minnka þar með atvinnuleysi. Lágmarksframfærsluviðmið verði skilgreind.

Laun
•

Laun taki almennum hækkunum, auk þess sem sérstök áhersla verði lögð á hækkun lægstu launa.

•

Launagreiðendum verði gert skylt að boða starfsmenn til árlegs viðtals um starf og launakjör með sannanlegum hætti.

•

Orlofsréttindi verði aukin, með það m.a. að markmiði að tryggja áunninn orlofsrétt enn frekar.

•

Réttindi í kjölfar vinnuslysa verði þau sömu og vegna veikinda þannig að föst og reglubundin laun verði greidd eins og
í almennum veikindarétti.

•

Laun ungmenna verði endurskoðuð (18 og yngri).

•

Yfirvinna verði reiknuð sem hlutfall af greiddum launum viðkomandi starfsmanns.

•

Hækkun desember- og orlofsuppbóta.

Vinnutími
•

Ferðatími á vegum vinnuveitanda teljist til vinnutíma og greiðist samkvæmt því.

Atvinnuöryggi
•

Öryggi og réttindi starfsmanna sem eru einir á vinnustöð, t.d. í verslunum, verði tryggt.

Lífeyrismál, tryggingar, veikindaréttur o.fl.
•

Launþegar séu að fullu slysatryggðir á ferðalögum erlendis í þágu vinnuveitanda.

•

Allur kostnaður vegna læknisvottorða verði borinn af launagreiðanda.

•

Veikindaréttur barna verði útvíkkaður til að mæta veikindum maka og nákominna ættingja/aldraðra foreldra og nái einnig
til barna 16 ára og yngri.

•

Veikindaréttur í orlofi erlendis verði færður til þess sem gildir í orlofi innanlands.

•

Unnin verði frekari endurskoðun á ákvæðum um tryggingar launþega.

Annað
•

„Pakkalaun“ verði nánar skilgreind og hvað í þeim felst, s.s. hvert er verðgildi dagvinnu, eftirvinnu og yfirvinnu hjá hverjum launþega.

•

Fá frekari skilgreingu á hugtakinu „umbun“ þegar starfsmaður er ráðinn staðgengill í afleysingum.

•

Skylda starfsmanna til að ganga í sérstökum vinnufatnaði verði ekki til staðar, nema vinnuveitandi útvegi þann fatnað, starfsmanni
að kostnaðarlausu.

•

Upplýsingaflæði og samráð vinnuveitenda og trúnaðarmanna á vinnustað verði aukið.

•

Tryggt verði að launþegar beri engan persónulegan kostnað vegna ferðalaga erlendis á vegum vinnuveitanda.

Að öðru leyti er vísað til sameiginlegra krafna aðildarfélaga ASÍ.
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Kjarasamningar
Kröfur VR og LÍV gagnvart Félagi atvinnurekenda
Almennar áherslur og markmið
VR og LÍV leggja áherslu á við gerð nýs kjarasamnings að skapaður verði efnahagslegur stöðugleiki svo mögulegt verði að vinna upp þá
almennu kaupmáttarrýrnun sem orðið hefur frá hausti 2008 á sem skemmstum tíma. Samhliða skuli unnið að uppbyggingu atvinnulífsins
þannig að skapa megi fjölbreytt störf á vinnumarkaði og minnka þar með atvinnuleysi. Lágmarksframfærsluviðmið verði skilgreind.

Laun
•

Laun taki almennum hækkunum, auk þess sem sérstök áhersla verði lögð á hækkun lægstu launa.

•

Launagreiðendum verði gert skylt að boða starfsmenn til árlegs viðtals um starf og launakjör með sannanlegum hætti.

•

Orlofsréttindi verði aukin, með það m.a. að markmiði að tryggja áunninn orlofsrétt enn frekar.

•

Laun ungmenna verði endurskoðuð (18 og yngri).

•

Yfirvinna verði reiknuð sem hlutfall af greiddum launum viðkomandi starfsmanns.

•

Hækkun desember- og orlofsuppbóta.

Vinnutími
•

Ferðatími á vegum vinnuveitanda teljist til vinnutíma og greiðist samkvæmt því.

Atvinnuöryggi
•

Öryggi og réttindi starfsmanna sem eru einir á vinnustöð, t.d. í verslunum, verði tryggt.

Lífeyrismál, tryggingar, veikindaréttur o.fl.
•

Launþegar séu að fullu slysatryggðir á ferðalögum erlendis í þágu vinnuveitanda.

•

Veikindaréttur barna verði útvíkkaður til að mæta veikindum maka og nákominna ættingja/aldraðra foreldra og nái einnig til

•

Veikindaréttur í orlofi erlendis verði færður til þess sem gildir í orlofi innanlands.

•

Unnin verði frekari endurskoðun á ákvæðum um tryggingar launþega.

barna 16 ára og yngri.

Annað
•

Skylda starfsmanna til að ganga í sérstökum vinnufatnaði verði ekki til staðar, nema vinnuveitandi útvegi þann fatnað,
starfsmanni að kostnaðarlausu.

•

Upplýsingaflæði og samráð vinnuveitenda og trúnaðarmanna á vinnustað verði aukið.

•

Tryggt verði að launþegar beri engan persónulegan kostnað vegna ferðalaga erlendis á vegum vinnuveitanda.

Að öðru leyti er vísað til sameiginlegra krafna aðildarfélaga ASÍ.

Sameiginlegar kröfur aðildarfélaga Alþýðusambands Íslands
Kröfur á atvinnurekendur
•

Sjúkra- og flutningskostnaður vegna slysa á leið til og frá vinnu

•

Laun á ferðum almennt, ólaunaðir frídagar á ferðum o.fl.

•

Tilkynning um vinnuslys o.fl.

•

Dagpeningar

•

Vinnuslys – samfelld forföll

•

Lokun vegna force majeure aðstæðna.

•

Slys af völdum vélknúinna ökutækja erlendis

•

Réttarstaða v/veikinda í orlofi innanlands og erlendis

•

Réttur til veikindalauna v/fóstureyðinga

•

Greiðsla komugjalda vegna læknisvottorða

•

Útreikningur á yfirvinnukaupi

•

Lengd matartíma í yfirvinnu um helgar

•

Skilgreining vaktavinnu

•

Skráning og meðferð persónuupplýsinga

•

Vikulegir frídagar

•

Greiðsla frítökuréttar

•

Réttur til launaðra fjarvista vegna aðkallandi fjölskylduaðstæðna

•

Reglulegt samráð við trúnaðarmenn

Kröfur á stjórnvöld
•

Aðilaskipti að fyrirtækjum – glötuð réttindi

•

Löggjöf um fullorðinsfræðslu – menntareikningar

•

Áherslur í velferðar- og vinnumarkaðsmálum

•

Greiðslur í Starfsendurhæfingarsjóð

•

Samræming og jöfnun lífeyrisréttinda
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Heilbrigðismál
Fjárveitingar úr Sjúkrasjóði VR
Varðandi tekjur árið 2010 vísast til reikninga aftast í ársskýrslunni. Greiddar bætur sundurliðast þannig:
Fjöldi

Upphæð kr.

757

456.001.854

Fjöldi

Upphæð kr.

Sjúkra- og dagpeningar samtals
(2009, samtals fjöldi 749, kr. 602.857.018)

Dánarbætur samtals

73

32.705.929

(2009, fjöldi bótaþega 84, kr. 33.992.087)

Fjöldi
Slysabætur samtals

15

Upphæð kr.
14.899.526

(2009, fjöldi bótaþega 14, kr. 12.600.672)

Fjöldi
Aðrir styrkir til sjóðfélaga

312

Upphæð kr.
16.008.695

(2009, fjöldi styrkþega 169, kr. 17.888.361)

Bætur og styrkir til félagsmanna 2010 samtals

Fjöldi

Upphæð kr.

1.157

519.616.004

Fjöldi

Upphæð kr.

(2009, fjöldi bóta- og styrkþega 1.016, kr. 667.338.138)

Að auki styrkir til stofnana og félagasamtaka 2010

9.889.882

(2009, kr. 9.511.888)

Styrkir til tekjulægri félagsmanna
Stjórn VR samþykkti á starfsárinu styrkveitingar úr Sjúkrasjóði VR til tekjulágra félagsmanna umfram almenna styrki sjóðsins.
Þessir styrkir ná m.a. til tannlækninga, sjúkraþjálfunar og sálfræðikostnaðar. Með þessu vill VR koma til móts við tekjulága
félagsmenn sem þurfa á því að halda.

Breyting á reglugerð Sjúkrasjóðs
Á framhaldsaðalfundi 11. janúar 2011 voru samþykktar breytingar á reglugerð Sjúkrasjóðs VR. Bæði var um að ræða nýtt
atriði og að úreldar greinar voru felldar út. Sú nýjung var samþykkt að sjúkra- og slysadagpeningar þeirra sem hafna að
taka þátt í boðnum úrræðum ráðgjafa sjóðsins skulu vera 72% af meðallaunum í stað 80%.

VIRK starfsendurhæfingarsjóður
Á árinu 2010 þáðu 168 einstaklingar ráðgjöf og aðstoð hjá ráðgjöfum VIRK starfsendurhæfingarsjóði á skrifstofu VR.
VIRK hóf samstarf við stéttarfélög og atvinnurekendur um mitt ár 2009 og starfa þrír ráðgjafar sjóðsins á skrifstofum VR.

Framkvæmdastjórn Sjúkrasjóðs VR starfsárið 2010 – 2011
Sigurður Sigfússon formaður
Jón Magnússon, Óskar Kristjánsson, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir og Sigríður Stefánsdóttir
Varamenn: Birgir Már Guðmundsson og Bergur Steingrímsson
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Orlofsmál
Á árinu 2010 voru 39 orlofshús og orlofsíbúðir í eigu VR. Félagið tók á leigu 25 tjaldvagna, 17 orlofshús og eitt
hótelherbergi. Útleigur ársins 2010 voru 2.960 samanborið við 3.163 árið 2009. Nýting orlofshúsa yfir vetrarmánuðina
hefur verið mjög góð í húsum með heitum pottum auk íbúðanna á Akureyri.

Nýting orlofshúsa og tjaldvagna 2010
Innan sviga er tilgreindur fjöldi húsa / íbúða á hverjum stað.
Fjöldi gistinátta
Akureyri (7)

Nýting – sumar

Nýting – vetur*

1.699

83%

Einarsstaðir (7)**

511

87%

Flúðir (3)

639

92%

48%

Húsafell (3)

617

92%

49%
74%

Ljósheimar, Reykjavík (2)

276

77%

Miðhúsaskógur (20)

3.833

93%

Sóltún, Reykjavík (1)

77

Ölfusborgir (1)**

20

57%

40%
71%

95%

Félagið tók á leigu eftirtalin hús og tjaldvagna sumarið 2010 og endurleigði til félagsmanna.
Sum húsin voru leigð hluta af sumri en sum eru enn í útleigu.
Fjöldi gistinátta
Blönduós (2)

Nýting – sumar

168

Hótel Loftleiðir (1)

55

51%

Hrísey (1)

77

100%

Illugastaðir (1)

63

100%

Meðalfellsvatn (1)

84

100%

Ólafsfjörður (2)

157

93%

Stykkishólmur raðhús (3)

625

97%

Súðavík (2)

161

100%

1.293

86%

Tjaldvagnar (25)
Aukahús
Samtals gistinætur

Nýting - vetur

100%

45%

9
10.364

* Að vetri til er nýting á flestum húsum VR um 100% um helgar en minni virka daga.
** Hús í Ölfusborgum og á Einarsstöðum eru leigð út á vegum rekstrarfélaganna yfir veturinn.

Biðlistakerfi fyrir orlofshús VR
Frá upphafi árs 2011 hafa félagsmenn getað skráð sig á biðlista fyrir orlofshús félagsins svo fremi að tveir sólarhringar
eða lengra er til upphafsdagsetningar leigu.

Afsláttur í ferðalagið
VR bauð félagsmönnum afslátt í flug með Icelandair og Iceland Express frá júlí árið 2010. Afslátturinn er í formi
afsláttarmiða. Alls nýttu um 400 félagsmenn sér þetta tilboð.

Stjórn orlofssjóðs VR starfsárið 2010 – 2011
Benedikt Vilhjálmsson formaður
Jóhanna S. Rúnarsdóttir, Óskar Kristjánsson, Guðrún Helga Tómasdóttir og Hildur Mósesdóttir
Varamenn: Bjarni Þór Sigurðsson og Ingibjörg Ósk Birgisdóttir
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Ályktanir stjórnar, fundir
Ályktanir stjórnar starfsárið 2010 – 2011
Í lok júní árið 2010 samþykkti stjórn ályktun vegna tilmæla sem Fjármálaeftirlit og Seðlabanki beindu til fjármálafyrirtækja um vaxtakjör
gengistryggðra lána. Stjórn lét í ljós ósk um að stjórnvöld beindu þeim tilmælum til fjármálafyrirtækja að þau innheimti gengistryggð
lán skv. umsömdum vöxtum þar til dómur félli í Hæstarétti um kjör lánanna.
Í október 2010 lýsti stjórn yfir stuðningi við kröfur Hagsmunasamtaka heimilanna um aðgerðir til lausnar skuldavanda heimilanna.
Og í október 2010 sendi stjórn einnig frá sér ályktun þar sem forgangsröðun stjórnvalda, eins og hún birtist í fjárlagafrumvarpi fyrir árið
2011, var harðlega mótmælt. Sparnaðartillögur stjórnvalda bitni enn og aftur á láglaunafólki og barnafjölskyldum og krafðist stjórnin
þess að leitað yrði nýrra leiða til að rétta við reksturinn.
Í lok desember 2010 sendi meirihluti stjórnar frá sér yfirlýsingu um að meirihlutinn hafi samþykkt að taka aftur umboð sem formanni
hafi verið veitt sem framkvæmdastjóra árið 2009.
Í mars árið 2011 samþykkti stjórn VR yfirlýsingu um að stjórnin teldi ákvörðun eins fulltrúa félagsins í stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna að
segja sig úr stjórninni og frá trúnaðarstörfum fyrir hönd sjóðsins rétta. Stjórn VR tilnefnir fjóra einstaklinga til setu í stjórn lífeyrissjóðsins.

Innlendir fundir starfsárið 2010 – 2011
Stjórn VR fundaði 19 sinnum á starfsárinu og sjö fundir voru haldnir í trúnaðarráði.
Uppstillinganefnd fundaði þrisvar sinnum á starfsárinu. Hlutverk nefndarinnar breyttist í samræmi við breytingar sem samþykktar voru
á 20. gr. laga VR um kjör formanns, stjórnar og trúnaðarráðs, sjá bls. 13. Nefndin hefur það hlutverk að stilla upp lista vegna kosninga til
trúnaðarráðs og annast undirbúning kynningar á frambjóðendum vegna kosninga til formanns og stjórnar. Auglýst var eftir áhugasömum
einstaklingum til að starfa fyrir félagið og barst 41 framboð til trúnaðarráðs, 16 framboð til stjórnar og sjö framboð til formanns. Nefndin
kynnti framboðslista sinn vegna trúnaðarráðs þann 11. febrúar og auglýsti eftir mótframboðum. Engin mótframboð bárust og var listi
uppstillinganefndar því réttkjörinn í trúnaðarráð. Sjá nánar um kosningar í félaginu á bls. 13.
Tveir félagsfundir voru haldnir í tengslum við allsherjaratkvæðagreiðslu til formanns og stjórnar í mars 2011. Fyrri fundurinn var
fjarfundur frá Reykjavík á skrifstofur félagsins á Akranesi, Egilsstöðum og í Vestmannaeyjum en sá síðari var haldinn fyrir félagsmenn í
Reykjavík og nágrenni. Á fundunum kynntu frambjóðendurnir áherslur sínar og svöruðu fyrirspurnum fundarmanna en alls sátu um 130
félagsmenn fundina. Síðari fundurinn var tekinn upp og var upptakan aðgengileg á Mínum síðum á vef VR á meðan á kjörfundi stóð.
Stefnuþing var haldið undir lok apríl 2010 en yfirskrift þess var Lýðræði – ábyrgð – þátttaka. Vinna við endurmat á stefnu VR hófst í lok
árs 2009 og var stefnuþingið hluti af þeirri vinnu. Alls sátu 135 félagsmenn þingið en tilgangur þess var að efla lýðræði innan félagsins
og tryggja að sem flestir komi að mótun stefnu þess í opnu og gegnsæju ferli.
Framhaldsaðalfundur var haldinn í janúar 2011 þar sem helsta umræðuefnið var lagabreytingar. Samþykktar voru breytingar á 20. gr.
laga félagsins, sjá bls. 13. Alls sátu um 200 félagsmenn fundinn.
Kjaraþing og kjarafundir voru haldnir í september 2010 vegna kjarasamningaviðræðna. Nánar á bls. 6.
Úrskurðarnefnd VR hélt 17 fundi á árinu 2010 og úrskurðaði í 28 málum félagsmanna. Nefndin gaf álit á málum 47 félagsmanna
eftir ábendingu eftirlitsnefndar VR. Verkefni nefndarinnar eru að taka fyrir formlegar kærur frá félagsmönnum, vera ráðgefandi fyrir
umsjónarmenn málaflokka og gegna eftirlitsstarfi.
Ársfundur Alþýðusambands Íslands 2010 var haldinn í október 2010. Yfirskrift fundarins var Stop, hingað og ekki lengra og var
áhersla lögð á atvinnu- og kjaramál auk skipulagsmála. VR átti 82 fulltrúa á fundinum.
VR stóð fyrir ráðstefnu um kosti og galla verðtryggingar fjárskuldbindinga í samstarfi við Stofnun um fjármálalæsi við Háskólann í
Reykjavík í október. Á ráðstefnunni var skýrsla um áhrif verðtryggingar á fjárskuldbindingar almennings kynnt og var í kjölfarið opnaður nýr
lánareiknir á vef félagsins, www.vr.is, þar sem hægt er að bera saman á myndrænan hátt hefðbundin nafnvaxtalán og verðtryggð lán.
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Önnur starfsemi
VR varasjóður
Á aðalfundi þann 29. apríl 2010 var samþykkt tillaga um 410 milljóna króna framlag í VR varasjóð. Heildargreiðslur úr sjóðnum
árið 2010 námu alls 335.678.930 og fengu 10.780 einstaklingar greitt úr sjóðnum á árinu. Langstærstur hluti fór til forvarna, s.s.
líkamsræktarstyrkja, eða 44%. Til samanburðar má nefna að árið 2009 fóru 36% heildargreiðslna úr sjóðnum til forvarna. Það ár
fengu tæplega 11.800 félagsmenn greitt úr sjóðnum og nam heildarupphæðin rúmlega 353 milljónum króna. Hér að neðan má
sjá skiptingu greiðslna úr sjóðnum árið 2010.

Greiðslur úr VR varasjóði

5,3%

1,1%
3%

Forvarnir 44,1%

8,1

Orlofsþjónusta 14,2%

%

Hjálpartæki 12,7%
Lækniskostnaður 11,5%
44,1%

11,5%

Endurhæfing 8,1%
Námsorlof 3%
Atvinnuleysi 1,1%
Annað 5,3%

14,2%

,7%

12

Rannsóknir og kannanir
Fyrirtæki ársins
Íslenska gámafélagið og Spölur voru valin Fyrirtæki ársins 2010 samkvæmt niðurstöðum könnunar VR, það fyrrnefnda í hópi
stærri fyrirtækja (50 starfsmenn eða fleiri) en það síðarnefnda í hópi minni fyrirtækja. Tuttugu efstu fyrirtækin í hvorum flokki fengu
nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki 2010. Óvissa síðustu mánaða á vinnumarkaði og erfitt efnahagsástand settu mark sitt á niðurstöðurnar
en engu að síður voru þær í mörgum tilfellum jákvæðari en árið 2007 sem vekur óneitanlega athygli.

Launakönnun
Heildaraun félagsmanna VR hækkuðu um 4,7% á milli áranna 2009 og 2010 samkvæmt niðurstöðum launakönnunar. Grunnlaun
hækkuðu um 5,3%. Kynbundinn launamunur var óbreyttur á milli ára eða 10,1% en niðurstöður könnunarinnar benda til þess að
verkaskipting innan veggja heimilisins sé kynskipt.

Jafnréttismál
Skrifstofum VR var lokað rúmum tveimur klukkustundum fyrr en venjulega á kvennafrídaginn 25. október 2010 og markaði tímasetningin
lok launaðs vinnudags kvenna miðað við hlutfallsleg laun þeirra af launum karla.
Jafnréttisráð samþykkti í apríl 2010 ályktun þar sem niðurstöðum í kosningum til stjórnar og trúnaðarráðs VR, sem fram fóru í mars það ár,
var fagnað. Sjö konur og sjö karlar voru í stjórn VR í kjölfar kosninganna, auk formanns sem er karlmaður. Þá sátu jafnmargir af hvoru kyni í
trúnaðarráði félagsins í kjölfar kosninganna.
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Önnur starfsemi
Fræðsla
VR bauð upp á 17 hádegisfyrirlestra fyrir félagsmenn á starfsárinu og sátu þá tæplega 1.100 félagsmenn.
Þá voru í boði 11 námskeið fyrir trúnaðarmenn félagsins.
Eins og fyrri ár stóð félagið fyrir kynningum um réttindi og skyldur á vinnumarkaði fyrir nemendur grunn- og framhaldsskóla
á félagasvæði VR. Alls voru haldnar 93 kynningar á starfsárinu, þar af þrjár í Vestmannaeyjum og átta á Austurlandi.

Starfsmenntastyrkir
Á árinu 2010 voru greiddar 141.992.579 krónur í starfsmenntastyrki til félagsmanna úr starfsmenntasjóðum samanborið
við rúmlega 155 milljónir árið 2009. Umsóknir voru 6.129 frá 4.077 félagsmönnum. Árið 2009 voru umsóknirnar 6.375
frá 4.220 einstaklingum.

Stjórnir fræðslumála starfsárið 2010 - 2011
Stjórn Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks
Andrés Magnússon (SA), formaður til 1. mars 2011
Teitur Lárusson (VR), formaður frá 1. mars 2011
Ingibjörg R. Guðmundsdóttir (VR), varaformaður til nóvember 2010
Stefanía Magnúsdóttir (VR) til hausts 2010, Úlfhildur Rögnvaldsdóttir (LÍV) Ragnheiður B. Guðmundsdóttir (SA)
og Svanur Valgeirsson (SA). Teitur Lárusson (VR) tók sæti í stjórn í stað Stefaníu Magnúsdóttur haustið 2010 og
tók við formennsku 1. mars 2011.

Stjórn Starfsmenntasjóðs verslunarinnar
Ingibjörg R. Guðmundsdóttir (LÍV), formaður til nóvember 2010
Almar Guðmundsson (FÍS), Birgir S. Bjarnason (FÍS) og Stefanía Magnúsdóttir (VR) til hausts 2010 en Guðrún Jóhanna
Ólafsdóttir (VR) frá þeim tíma.

Atvinnuleysi
Fjöldi skráðra VR félaga á atvinnuleysisbótum árið 2010 var alls 2442.

Úrræði fyrir atvinnulausa félagsmenn
VR lagði áherslu á öfluga þjónustu við atvinnulausa félagsmenn á starfsárinu. Félagið átti í samstarfi við fjölda aðila og
bauð upp á 75 námskeið og fyrirlestra sem 672 félagsmenn sóttu. Félagið greiddi einnig niður líkamsræktarkort fyrir
atvinnuleitendur, alls 711 kort. Ýmsir sérfræðingar á vegum VR, t.d. fjármálaráðgjafi, sálfræðingur og starfs- og námsráðgjafi,
veittu einstaklingsbundna ráðgjöf. Þá bauð félagið börnum atvinnulausra félagsmanna á leikjanámskeið og sumarbúðir
sumarið 2010. Útilegu- og veiðkort stóðu atvinnulausum félagsmönnum til boða og þekktust það boð um 340 félagsmenn.
Sú nýjung var tekin upp að bjóða atvinnulausum félagsmönnum reiti til ræktunar á kartöflum og grænmeti.

Erlend samskipti
Höfuðborgarráðstefnan var haldin í september 2010 í Kaupmannahöfn. Þrír fulltrúar VR sóttu ráðstefnuna en
helsta umfjöllunarefni hennar var nýjar aðferðir við að fjölga félagsmönnum í stéttarfélögum og halda þeim.
Höfuðborgarráðstefnan er árlegur samstarfsvettvangur fulltrúa stéttarfélaga í verslun og þjónustu í höfuðborgum
Norðurlanda. Höfuðborgarráðstefnan 2011 verður haldin í Reykjavík.
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Almennar upplýsingar
Allsherjaratkvæðagreiðsla um kjör vegna framboða til trúnaðarstarfa
Dagana 16. til 30. mars 2011 fór fram allsherjaratkvæðagreiðsla vegna framboða til trúnaðarstarfa fyrir VR. Þann 18. janúar
2011 var auglýst eftir áhugasömum einstaklingum til að starfa fyrir félagið og barst 41 framboð til trúnaðarráðs, 16
framboð til stjórnar og sjö framboð til formanns. Listi uppstillinganefndar félagsins til trúnaðarráðs var kynntur þann 11.
febrúar og var þá jafnframt auglýst eftir mótframboðum. Engin mótframboð bárust og var listi nefndarinnar réttkjörinn.
Á heimasíðu VR, www.vr.is, er nafnalisti kjörinna trúnaðarráðsfulltrúa birtur.
Í allsherjarkosningum var kosið milli sjö frambjóðenda til formanns og fimmtán frambjóðenda til sjö sæta í stjórn en einn
frambjóðandi til stjórnar dró framboð sitt til baka eftir að auglýstur framboðsfrestur rann út. Atkvæði greiddu 4.867 en á
kjörskrá voru 28.419 og kosningaþátttaka 17,13%.
Niðurstaða kosninganna var sú að Stefán Einar Stefánsson hlaut flest atkvæði í kjöri til formanns, alls 977 eða 20,6% af
greiddum atkvæðum þeirra sem tóku afstöðu.
Til stjórnar hlutu eftirtaldir kosningu til tveggja ára skv. fléttulista eins og kveðið er á um í 20. gr. laga VR: Ásta Rut
Jónasdóttir (2.127 atkvæði eða 86,7% af greiddum atkvæðum þeirra sem tóku afstöðu), Ragnar Þór Ingólfsson (1.348
atkvæði / 54,9%), Eyrún Ingadóttir (2.003 atkvæði / 81,6%), Benedikt Vilhjálmsson (1.217 atkvæði / 49,6%), Pálmey Helga
Gísladóttir (1.840 atkvæði / 75%), Birgir Már Guðmundsson (1.085 atkvæði / 44,2%) og Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir
(1.644 atkvæði / 67%). Varamenn eru Óskar Kristjánsson (999 atkvæði / 40,7%), Benóný Valur Jakobsson (906 atkvæði /
36,9%) og Bjarni Þór Sigurðsson (870 atkvæði / 35,4%).
Þessir aðilar eru réttkjörnir skv. 20. gr. laga félagsins og hefst kjörtímabil þeirra á aðalfundi VR fyrir árið 2011.
Aðrir frambjóðendur til formanns voru: Helga Guðrún Jónasdóttir (hlaut 860 atkvæði eða 18,2% af greiddum atkvæðum
þeirra sem tóku afstöðu í allsherjarkosningunum), Páll Örn Líndal (733 atkvæði / 15,5%), Rannveig Sigurðardóttir (669
atkvæði / 14,1%), Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir (602 atkvæði / 12,7%), Kristinn Örn Jóhannesson (470 atkvæði / 9,9%) og
Lúðvík Lúðvíksson (421 atkvæði / 8,9%). Alls merktu 135 kjósendur við valkostinn Tek ekki afstöðu (skilað auðu) sem er
2,8% kjósenda í allsherjaratkvæðagreiðslunni.
Aðrir frambjóðendur til stjórnar voru: Bjarki Steingrímsson (804 atkvæði eða 32,8% af greiddum atkvæðum þeirra sem
tóku afstöðu), Gunnar Heiðberg Gestsson (775 atkvæði / 31,6%), Guðmundur Ingi Kristinsson (682 atkvæði / 27,8%),
Þórir Traustason (491 atkvæði / 20%) og Jónas Pétur Hreinsson (390 atkvæði / 15,9%). Alls merktu 1.047 kjósendur við
valkostinn Tek ekki afstöðu (skilað auðu) sem er 21,5% kjósenda.

Lagabreytingar
Á framhaldsaðalfundi þann 11. janúar 2011 voru samþykktar breytingar á 20. gr. laga VR um kjör formanns, stjórnar og
trúnaðarráðs. Greinin er birt hér að neðan í heild sinni.

20. gr. Kosning formanns, stjórnar og trúnaðarráðs
Formaður skal kosinn í einstaklingskosningu annað hvert ár. Árlega skulu 7 stjórnarmenn kosnir til tveggja ára
og 3 varamenn til eins árs í einstaklingsbundinni kosningu og hálft trúnaðarráð kosið til tveggja ára. Viðhafa skal
listakosningu til trúnaðarráðs. Komi fram fleiri framboð en sæti sem í boði eru eða fleiri listar skal viðhafa rafræna
kosningu meðal allra félagsmanna og skal kosning standa yfir í tvær vikur. Kynningarsíða fyrir frambjóðendur
skal vera til staðar á heimasíðu VR.
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Almennar upplýsingar
Kjörstjórn skal auglýsa eftir framboðum í dagblöðum og á vefsíðu félagsins. Framboðsfrestur skal vera að
minnsta kosti tvær vikur og rennur út eigi síðar en tveimur vikum fyrir félagsfund fyrir lok janúar ár hvert.
Félagsfundur er kynningarfundur á frambjóðendum. Ekki er kosið á fundinum. Framboðum skal skila á
skrifstofu félagsins og skulu fylgja þeim upplýsingar um nafn og kennitölu frambjóðenda. Skrifleg meðmæli 10
félagsmanna þarf vegna framboðs til stjórnar. Skrifleg meðmæli 5 félagsmanna þarf vegna framboðs til setu í
trúnaðarráði. Skrifleg meðmæli 50 félagsmanna þarf vegna framboðs til formanns.
Fimm manna uppstillinganefnd, skipuð formanni og fjórum kosnum af trúnaðarráði og tveimur til vara, annast
undirbúning kynningar á frambjóðendum. Formaður félagsins skal kalla nefndina saman í fyrsta sinn eftir að
hún hefur verið kosin og skiptir hún með sér verkum á fyrsta fundi. Nefndin skal fara yfir framboðin til að kanna
lögmæti þeirra og meðmælenda. Nefndin skal gefa sólarhringsfrest ef lagfæra þarf framboðin.
Uppstillinganefnd stillir upp 40 manna lista við kosningu trúnaðarráðs. Er hann sjálfkjörinn ef ekki
kemur annað framboð.
Framboðsfrestur fyrir listaframboð gegn lista uppstillinganefndar skal auglýstur innan viku frá því hann kemur fram
og vera a.m.k. tvær vikur. Skriflegt samþykki allra þeirra sem í kjöri eru skal liggja fyrir þegar listi er fram borinn. Til að
listi sem borinn er fram gegn lista trúnaðarráðs sé löglega fram borinn þarf skrifleg meðmæli 300 félagsmanna.
Kjörstjórn úrskurðar um hvort einstaklingsframboð séu rétt fram borin og sér um framkvæmd kosninga.

Atkvæðaseðill og kosningar:
Stjórn:
Raða skal frambjóðendum á kjörseðilinn eftir stafrófsröð og kjósendur merkja við minnst 1 en mest 7. Til að
viðhalda jafnri kynjaskiptingu í stjórn VR skal sá frambjóðandi sem flest atkvæði fær skipa 1. sæti í stjórn. Næsta sæti
skipar sá sem flest atkvæði fékk en er af hinu kyninu o.s.frv. Þeir 7 sem flest atkvæði fá samkvæmt framansögðu
teljast rétt kjörnir aðalmenn í stjórn VR til 2ja ára. Næstu 3 teljast rétt kjörnir varamenn í stjórn VR til 1 árs.

Atkvæðaseðill og kosningar:
Trúnaðarráð:
Á kjörseðli er trúnaðarráði raðað upp í stafrófsröð. Séu fleiri listar þarf að merkja listana með bókstaf hvern fyrir
sig og kosið er á sama hátt til stjórnar.

Til bráðabirgða við kosningar 2011:
Skipta skal lista til trúnaðarráðs í tvo hluta, þ.e. 40 og 40 og kosið um báða, annan til 2ja ára og hinn til eins
árs. Auk þess skal einn fulltrúi frá deild VR í Vestmannaeyjum eiga sæti í trúnaðarráði og einn frá deild VR á
Egilsstöðum. Samtals er því kosið um 82.

Breyting á fulltrúa VR í stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
Í mars árið 2011 hætti Ragnar Önundarson, einn fjögurra sem stjórn VR tilnefnir, í stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
að ósk félagsins. Hann lét einnig af öðrum trúnaðarstörfum sem fylgdu stjórnarsetu hans í sjóðnum. Óskar Kristjánsson
varamaður tók sæti hans í stjórninni.

120 ára afmæli VR
VR fagnaði 120 ára afmæli þann 27. janúar 2011 en þann dag árið 1891 var VR stofnað sem Verzlunarmannafélag
Reykjavíkur, sameiginlegt félag launafólks og atvinnurekenda. Rúmum sextíu árum síðar varð VR hreint launaþegafélag
og hefur æ síðan barist fyrir hagsmunum og auknum réttindum launafólks. Á stofnfundi félagsins gengu 33 menn í
félagið en félagsmenn í VR voru rúmlega 28 þúsund árið 2010.
Í tilefni af afmælinu samþykkti stjórn félagsins að veita einni milljón króna fyrir hvert afmælisár til uppbyggingar í
orlofsmálum, alls 120 milljónum króna. Fjármununum verður varið til uppbyggingar á orlofshúsasvæði félagsins í
Miðhúsaskógi á næstu þremur árum.
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Almennar upplýsingar
Fráfall – Ingibjörg R. Guðmundsdóttir
Ingibjörg R. Guðmundsdóttir, formaður Landssambands íslenzkra verzlunarmanna, lést í lok nóvember árið 2010.
Ingibjörg starfaði fyrir verkalýðshreyfinguna í rúmlega 30 ár og sat í stjórn VR í 14 ár. Hún var kosin formaður LÍV árið 1989
og var fyrsta konan til að gegna formennsku landssambands innan ASÍ. Ingibjörg var kosin varaforseti ASÍ árið 1992 og
gegndi því embætti í 14 ár. VR þakkar Ingibjörgu fórnfúst starf í þágu launafólks á Íslandi, framlag hennar er mikils metið.

Félagatal
Ár

Konur

Karlar

Samtals

1997

9.540

5.441

14.981

1998

10.361

6.023

16.384

1999

11.286

6.602

17.888

2000

12.026

7.138

19.164

2001

12.601

7.470

20.071

2002

12.747

7.605

20.352

2003

12.964

8.023

20.987

2004

13.511

8.695

22.206

2005

13.871

9.351

23.222

2006

15.465

10.584

26.049

2007

16.014

11.423

27.437

2008

16.802

11.974

28.776

2009

16.491

11.574

28.065

2010

16.584

11.703

28.287

Aðild VR að stofnunum
VR á beina aðild að eftirtöldum stofnunum:
Alþýðusamband Íslands

Landssamband ísl. verzlunarmanna

Eir. hjúkrunar- og umönnunarheimili

Lífeyrissjóður verzlunarmanna

Fjölmiðlasambandið

Verzlunarskóli Íslands

Félagsgjald
Á aðalfundi þann 29. apríl 2010 var samþykkt tillaga stjórnar um óbreytt félagsgjald, 0,7%.

Félagsmál
Jólaaðstoð 2010
Stjórn VR samþykkti að styrkja Mæðrastyrksnefnd, Hjálparstarf kirkjunnar og Rauða kross Íslands um rúmlega fimm
milljónir króna jólin 2010. Auk þess fengu skrifstofur VR á Egilstöðum, Akranesi og í Vestmannaeyjum 500 þúsund krónur
hver til að styrkja hjálparsamtök á þeirra svæðum.

Mannfagnaðir
Um 450 eldri félagsmenn sátu árlegt kaffisamsæti á uppstigningardegi 2010 og um 800 þáðu kaffiveitingar í tilefni af 1. maí.

Hvatningarátakið Allir vinna
VR tók þátt í hvatningarátaki stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins Allir vinna en markmið þess var að hvetja landsmenn
til að beina viðskiptum sínum að innlendri vöru og þjónustu. Vakin var athygli á endurgreiðslu virðisaukaskatts og
skattafrádrætti vegna framkvæmda við íbúðarhúsnæði og frístundahús.

Samstarf við Samtök verslunar og þjónustu
VR og Samtök verslunar og þjónustu tóku höndum saman annað árið í röð og hrintu af stað átakinu Dagar verslunar og
þjónustu vorið 2011. Markmið þess var m.a. að vekja athygli á mikilvægi verslunar og þjónustu sem atvinnugreinar.
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Almennar upplýsingar
VR í Vestmannaeyjum flytur
Skrifstofa VR í Vestmannaeyjum flutti í september árið 2010 í nýtt húsnæði að Strandvegi 54.

Útgáfu- og kynningarmál
VR blaðið kom út 6 sinnum á starfsárinu, upplag hvers tölublaðs er tæplega 22.100 að meðaltali. Notendur heimasíðu
félagsins voru að meðaltali um 17 þúsund á mánuði m.v. einkvæma talningu og heimsóknir rúmlega 27 þúsund á mánuði.
Í maí árið 2010 hóf félagið auglýsingaherferð undir merkjum jákvæðni. Á tímum atvinnuleysis og fjárhagslegrar óvissu
er mikilvægara en nokkru sinni að efla jákvæðnina því hún smitar út frá sér og hefur margfeldisáhrif í samskiptum fólks.

Starfsemi þjónustuvers
Fulltrúar þjónustuvers svara fyrirspurnum um alla helstu þjónustu félagsins, s.s. varasjóð, starfsmenntasjóðina,
atvinnuleysisbætur, sjúkrasjóð, orlofshús og kjaramál. Flestar fyrirspurnir á árinu 2010 sneru að varasjóði. Heildarfjöldi
afgreiðslna í þjónustuveri í Reykjavík árið 2010 voru 16.495 eða 1.375 á mánuði að meðaltali sem er rúmlega 14% minna
en árið áður. Heildarfjöldi símtala sem barst til félagsins á árinu 2010 var 62.821 sem er nokkuð minna en á árinu 2009
þegar símtöl voru rétt um 73 þúsund. Um 70 % af fyrirspurnum í síma til félagsins er svarað af fulltrúum þjónustuvers.
Rúmlega tíu þúsund fyrirspurnir bárust á netfang félagsins, vr@vr.is. Þjónustuver VR er starfrækt á Akranesi, í Reykjavík,
Vestmannaeyjum og á Egilsstöðum. Stöðugildi í árslok 2010 voru 9.

Skipulag skrifstofu
Skrifstofur VR eru í Reykjavík, Vestmannaeyjum, á Akranesi og Egilsstöðum. Starfsemin skiptist í kjarasvið, rekstrar- og
fjármálasvið, samskipta- og þróunarsvið, upplýsingatæknisvið og þjónustusvið. Formaður ber ábyrgð á rekstri félagsins
ásamt stjórn þess.

Starfsmenn
Í byrjun mars 2011 voru 44 fastráðnir starfsmenn starfandi hjá félaginu í 42 stöðugildum. Á árinu 2010 voru ráðnir 2
sumarstarfsmenn á skrifstofur félagsins, Særún Gestsdóttir og Þorsteinn Skúli Sveinsson.
Á árinu kom Magnea Davíðsdóttir aftur til starfa eftir launalaust leyfi. Arnþór Gíslason var ráðinn til starfa í þjónustuveri
en hefur tímabundið frá febrúar 2011 aðstoðað formann félagsins. Þá var Ingibjörg Jóhanna Ingólfsdóttir ráðin til starfa
í þjónustuver félagsins á Akranesi í stað Sigrúnar Estherar Guðmundsdóttur sem lét af störfum. Erna Eyjólfsdóttir var
ráðin til starfa í þjónustuver VR í Reykjavík í stað Rannveigar Rögnvaldsdóttur sem mun hefja störf í Sjúkrasjóði og taka
við af Kristínu Waage sem mun láta af störfum í júní. Kalla Björg Karlsdóttir færði sig á milli sviða í upphafi árs 2011, af
kjaramálasviði yfir á samskiptasvið og tók við af Laufeyju Eydal sem er í ársleyfi. Ekki hefur verið ráðið í stað Köllu Bjargar
en Þorsteinn Skúli Sveinsson mun tímabundið sinna starfinu.

16 Ársskýrsla VR 2010-2011
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Fastráðnir starfsmenn á skrifstofu 1. mars 2011
Kristinn Örn Jóhannesson

Formaður

Kjarasvið

Þjónustusvið
Árni Leósson

Forstöðumaður

Arnþór Gíslason

Þjónustuver / aðstoð við formann

Elías G. Magnússon

Forstöðumaður

Ásta Sigrún Gunnarsdóttir

Þjónustuver - Vestmannaeyjar

Bryndís Guðnadóttir

Kjaramál

Erla B. Ingadóttir

Þjónustuver - Egilsstaðir

Guðrún Erlingsdóttir

Kjaramál - Vestamannaeyjar

Erna Eyjólfsdóttir

Þjónustuver

Kristín María Björnsdóttir

Kjaramál - Egilsstaðir

Guðfinna Alda Ólafsdóttir

VIRK, starfsendurhæfingarsjóður

María V. Jónsdóttir

Kjaramál

Hansína Gísladóttir

Þjónustuver

Málfríður Þorkelsdóttir

Kjaramál - Akranes

Heiða Björg Tómasdóttir

VIRK, starfsendurhæfingarsjóður

Teitur Lárusson

Kjaramál

Ingibjörg Jóhanna Ingólfsdóttir Þjónustuver - Akranes
Jóhanna E. Vilhelmsdóttir

Rekstrar- og fjármálasvið

Verkefnastjóri

Júnía Þorkelsdóttir

Þjónustuver - Akranes

Helga Árnadóttir

Forstöðumaður

Kristín Waage

Sjúkrasjóður

Auður Búadóttir

Bókhald

Rannveig Rögnvaldsdóttir

Þjónustuver

Einar M. Nikulásson

Eignahald - umsjón

Rósmarý Andersen Úlfarsdóttir Sjúkrasjóður – umsjón

Gunnar Kristinn Hilmarsson

Gæðamál

Sigrún Svava Gísladóttir

Þjónustuver - Akranes

Herdís Magnúsdóttir

Starfsmannastjóri

Sóley Garðarsdóttir

Þjónustuver - Egilsstaðir

Ingunn Guðmundsdóttir

Mötuneyti

Tinna Dögg Guðlaugsdóttir

VIRK, starfsendurhæfingarsjóður

Jóhann Hafliðason

Viðhald eigna

Þorgrímur Guðmundsson

Þjónustuver

Magnea Davíðsdóttir

Skjalavarsla

Þórunn Jónsdóttir

Orlofsmál - umsjón

Samskipta- og þróunarsvið

LÍV

Kristín Sigurðardóttir

Forstöðumaður

Stefanía Magnúsdóttir

Anna Björg Siggeirsdóttir

Útgáfa og kynningarmál

Ástríður S. Valbjörnsdóttir

Elísabet Magnúsdóttir

Bein félagatengsl

Kalla Björg Karlsdóttir

Bein félagatengsl

Steinunn Böðvarsdóttir

Útgáfa og kynningarmál

Upplýsingatæknisvið
Viktor E. Viktorsson

Forstöðumaður

Björn. H. Björnsson

Upplýsingatækni

Kjörin stjórn og trúnaðarráð árið 2010
Stjórnarmenn eru alls 15 auk þriggja í varastjórn, sjö meðstjórnendur og formaður sátu áfram kjörnir árið 2009, sjá bls. 4.

Fjórir stjórnarmenn samkvæmt
listakosningu – til tveggja ára

Þrír stjórnarmenn í einstaklingsbundinni
kosningu – til tveggja ára

Jóhanna S. Rúnarsdóttir

Ölgerðin hf.

Ingibjörg Ósk Birgisdóttir

Verkfræðingafélag Íslands

Jón Magnússon

Hekla hf.

Guðrún Helga Tómasdóttir

Icelandair

Sigríður Stefánsdóttir

Sögn ehf.

Hildur Mósesdóttir

Iceland Express

Sigurður Sigfússon

N1 hf.

Þrír varamenn í stjórn VR – til eins árs
Birgir Már Guðmundsson

Sorpa bs.

Benedikt Vilhjálmsson

Fálkinn hf.

Bjarni Þór Sigurðsson

365 – miðlar ehf.
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Kristín María Björnsdóttir

Trúnaðarráð 2010 - 2011

VR, Austurland

Vilma Ýr Árnadóttir

Rúmfatalagerinn ehf.

Ingibjörg R. Guðmundsdóttir

Landssamb. ísl. verzlunarmanna

Eðvald Geirsson

Danfoss hf.

Jón Hrafn Guðjónsson

Flügger ehf.

Sólveig Fanny Magnúsdóttir

Vífilfell hf.

Jóhann Pétur Jónsson

N1 hf.

Guðbjörg Helga Magnúsdóttir Icelandair ehf.

Þorsteinn B. A. Guðmundsson
Halla Guðrún Jónsdóttir

Borgun hf.

Einar Jón Másson

Ingibjörg Kristjánsdóttir

Icelandair ehf.

Unnur Elva Arnardóttir

Og fjarskipti ehf.

Óskar Guðmundsson

Samskip hf.

Gunnar Heiðberg Gestsson

Húsasmiðjan ehf.

Þorvaldur Haraldsson

Bláfugl ehf.

Magnús Þorsteinsson

Íslandsspil sf.

Haukur Jónsson

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja

Eyrún Ingadóttir

Lögfræðingafélag Íslands

Anna Þórðardóttir Bachmann

Parlogis ehf.

Kjartan Reynir Hjaltason

Örninn ehf.

Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir

A4 Skrifstofa og skóli ehf.

Sesselja Jónsdóttir

Penninn á Íslandi ehf.

Tryggingamiðstöðin hf.

Tinna Mjöll Karlsdóttir

Actavis Group PTC ehf.

María Jóna Hauksdóttir

Friðrik Skúlason ehf.

Agnar Kristján Þorsteinsson
Sveinbjörn F. Pétursson

Byko ehf.

Valgeir Ægir Ingólfsson

Höldur ehf.

Alan James Winrow

Steypustöðin ehf.

Þröstur Valgarðsson

Samskipti ehf.

Sæmundur Karl Jóhannesson

N1 hf.

Kolbrún Una Einarsdóttir

ISS Ísland ehf.

Ágústa Harðardóttir

Johan Rönning hf.

Pálmey Helga Gísladóttir

Lyfja hf.

Arna Gunnur Ingólfsdóttir

Alexander Þórsson

Þ.Þorgrímsson og Co ehf.

Svanhildur Skúladóttir

Nova ehf.

Þórður Mar Sigurðsson

Samskipti ehf.

Þorgerður Jóhannsdóttir

Samfylkingin

Elenóra Áslaug Kristinsdóttir

Neskirkja

Júlíana Pálsdóttir

Sameignarfélag Ölfusborga

Halldór Geir Jensson

Hátækni ehf.

Sigurður Helgason

Primera Air ehf.

Halldór Halldórsson

Bókhald og uppgjör ehf.

Margrét Eiríksdóttir

Nói-Siríus hf.

Ragnar Borgþórsson

Hekla ehf.

Valur Magnús Valtýsson

Barki ehf.

Sigurður Óli Sigurðarson

PricewaterhouseCoopers hf.

Inga Jóhannsdóttir

Húsasmiðjan ehf.

Irina Sergejevna Ogurtsova

Actavis Group PTC ehf.

Gísli Friðrik Ágústsson

Byko ehf.

Ragnar Engilbertsson

Olíuverslun Íslands hf.

Guðmundur Aðalsteinsson

Bananar ehf.

Eyrún Ingvaldsdóttir

Ölgerðin Egill Skallagrímss ehf.

Guðrún Jóhannsdóttir

Vátryggingafélag Íslands hf.

Snjólaug Einarsdóttir

Byko ehf.

Arngrímur Friðrik Pálmason

Ingibjörg Ólafsdóttir

Vátryggingafélag Íslands hf.

Sigurbjörg Þorláksdóttir

Klif ehf.

Ingólfur Hafsteinsson

Brimborg ehf.

Guðrún Indriðadóttir

Cabin ehf.

Benóný Valur Jakobsson

Sjóklæðagerðin hf.

Guðrún Erlingsdóttir

VR, Vestmannaeyjar

Bóksala stúdenta

Helga Egla Björnsdóttir

Icelandair ehf.

Heiðar Birnir Kristjánsson

Vátryggingafélag Íslands hf.

Jóhann Bjarni Knútsson

Guðmundur Arason ehf.

Eygló Friðriksdóttir

Eskja hf.

Jóhann Gunnarsson

Penninn á Íslandi ehf.

Valva Árnadóttir

Penninn á Íslandi ehf.

Þorsteinn Þórólfsson

Húsasmiðjan ehf.

Rannveig Sigurðardóttir

LAG - lögmenn sf.

Þórarinn Thorarensen

Svalþúfa ehf.

Sigríður Dröfn Ámundadóttir

Actavis Group PTC ehf.

Páll Örn Líndal

N1 hf.

Ingibjörg Finnbogadóttir

Vinnslustöðin hf.

Magnús Haukur Lárusson

N1 hf.

Guðrún Jóna Valgeirsdóttir

IcePharma hf.

Ólafur Hrafn Traustason

Þ. Þorgrímsson og Co ehf.

Guðmundur J. Jónsson

Borgun hf.

Petrína Ragna Pétursdóttir

Kökubankinn ehf.

Pétur Gunnar Pétursson

Húsasmiðjan ehf.

Guðný Ásta Ragnarsdóttir

Trúnaðarmenn á vinnustöðum
Trúnaðarmenn VR á vinnustöðum voru alls 172 í mars árið 2011 sem er sami fjöldi og árið áður.
Listi yfir trúnaðarmenn er birtur á www.vr.is.
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Ársreikningur 2010
Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar og félagsmanna VR
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning VR fyrir árið 2010. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning,
efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Samkvæmt því ber
þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án
verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi
reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega
endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg
vissa fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.
Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu
mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða
mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja
viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits fyrirtækisins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim
reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild.
Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2010, efnahag þess 31. desember 2010 og breytingu á
handbæru fé á árinu 2010, í samræmi við lög um ársreikninga.
Reykjavík, 30. mars 2011

Deloitte hf.
Pálína Árnadóttir, endurskoðandi

Skýrsla stjórnar
VR er stéttarfélag sem stendur vörð um réttindi félagsmanna og samningsbundin kjör þeirra á vinnumarkaði. Hluti af þeim kjörum er rekstur
samtryggingasjóða eins og sjúkrasjóða en útgjöld þeirra aukast jafnan í slæmu efnahagsárferði og við lækkandi atvinnustig. Ásókn í þessa sjóði gekk að
hluta til baka eftir mikla aukningu á árinu 2009. Ennfremur hefur málum á kjaramálasviði fækkað. Stjórn VR gerir ráð fyrir aukningu í tekjum félagsins á
næsta ári þar sem gert er ráð fyrir að laun muni hækka í komandi kjarasamningum. Þá er gert ráð fyrir auknum framkvæmdum við orlofsbyggð félagsins í
Miðhúsaskógi.
Samkvæmt rekstrarreikningi námu tekjur ársins kr. 1.907.005.887. Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir félagsins 7.220.740.277 kr. í lok ársins 2010.
Eigið fé í lok ársins nam 7.137.118.806 kr.
Að áliti stjórnar VR koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, afkomu ársins og
fjárhagslegri þróun á árinu.
Meirihluti stjórnar VR staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2010 með undirritun sinni.
Reykjavík, 30. mars 2011

Í stjórn
Kristinn Örn Jóhannesson

Bjarki Steingrímsson

Jón Magnússon

Varamenn

Ásta Rut Jónasdóttir

Guðrún Helga Tómasdóttir,

Óskar Kristjánsson

Benedikt Vilhjálmsson

Jóhanna S. Rúnarsdóttir

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir

Ragnar Þór Ingólfsson

Bjarni Þór Sigurðsson

Bergur Þór Steingrímsson

Hildur Mósesdóttir

Sigríður Stefánsdóttir

Birgir Már Guðmundsson

Ingibjörg Ósk Birgisdóttir

Sigurður Sigfússon
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Rekstrarreikningur 2010
Allar deildir
Skýr.

Félagsgjöld

......................................................................

2010

2009

656.938.381

634.014.621

Sjúkrasjóðsgjöld

............................................................

924.183.219

872.158.870

Orlofssjóðsgjöld

.............................................................

219.907.843

210.846.679

...........

67.951.797

56.802.989

......................................................................

38.024.647

27.645.333

1.907.005.887

1.801.468.492

..........................................................

(80.880.675)

(83.449.131)

.............................................................

Leiga orlofshúsa og önnur orlofsþjónusta
Aðrar tekjur

Iðgjöld og skattar
Bætur og styrkir

(855.294.934)

(1.020.421.317)

......

(100.150.985)

(66.284.431)

............................................

(188.034.115)

(164.357.810)

(457.971.994)

(418.282.100)

Rekstur orlofshúsa og önnur orlofsþjónusta
Útbreiðslu- og félagsmál

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Rekstur húsnæðis
Afskriftir

........................

..........................................................

............................................................................ 6.

Rekstrar(gjöld) umfram tekjur

(39.230.745)

(38.559.562)

(40.196.163)

(44.035.255)

(1.761.759.611)

(1.835.389.606)

145.246.276

(33.921.114)

Fjármunatekjur

.............................................................. 4.

557.404.575

396.673.015

Fjármagnsgjöld

.............................................................. 5.

(214.612)

(239.152)

(41.518.461)

(21.263.952)

515.671.502

375.169.911

660.917.778

341.248.797

Fjármagnstekjuskattur

................................................

Fjármagnsliðir alls
Hreinar tekjur (gjöld) til ráðstöfunar
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Efnahagsreikningur 31. desember 2010
Eignir

Allar deildir
Skýr.

31.12.2010

31.12.2009

Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir

........................................... 6.

622.369.628

637.313.194

Verðbréf og verðbréfasjóðir

........................................... 7.

6.450.608.346

5.707.618.013

................................................................................... 7.

50.001

50.001

7.073.027.975

6.344.981.208

Hlutabréf

Veltufjármunir
Óinnheimt iðgjöld

............................................................... 8.

94.837.036

96.897.245

................................................... 8.

24.870.760

14.656.226

............................................................................ 8.

28.004.506

97.536.002

147.712.302

209.089.473

7.220.740.277

6.554.070.681

Aðrar skammtímakröfur
Handbært fé

Eignir
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Efnahagsreikningur 31. desember 2010
Eigið fé og skuldir

Allar deildir
Skýr.

Eigið fé
Vinnudeilusjóður

31.12.2010

31.12.2009

9.
...................................................................

1.042.316.394

1.042.316.394

...............................................................

6.094.802.412

5.433.884.635

7.137.118.806

6.476.201.029

83.621.471

77.869.652

83.621.471

77.869.652

7.220.740.277

6.554.070.681

Óráðstafað eigið fé
Eigið fé

Skammtímaskuldir
Aðrar skammtímaskuldir
Skuldir

Eigið fé og skuldir

10.
..................................................
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Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2010
Samstæða
Skýr.

2010

2009

660.917.778

341.248.797

40.196.163

44.035.255

(19.044.173)

0

Rekstrarhreyfingar
Hagnaður af reglulegri starfsemi
Afskriftir

................................................

............................................................................................... 6.

Sölutap (hagnaður) fastafjármuna

.............................................

Niðurfærsla verðbréfaeigna ..........................................................

0

11.329.555

682.069.768

396.613.607

...........................

(565.701.834)

(336.907.427)

Skammtímakröfur, (hækkun) lækkun

.......................................

(8.154.325)

(2.053.290)

Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)

......................................

5.751.819

(2.994.307)

113.965.428

54.658.583

(20.917.465)

Veltufé frá (til) rekstri
Gengis- og vaxtabreyting verðbréfasafna

Handbært fé frá rekstri
Fjárfestingahreyfingar
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir
Seldir rekstrarfjármunir

..........................................

6.

(43.325.136)

.................................................................

6.

37.116.712

Keypt/seld verðbréf, breyting

......................................................

Hækkun (lækkun) handbærs fjár
Handbært fé í upphafi árs
Handbært fé í lok árs
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0

(177.288.500)

(27.260.596)

(183.496.924)

(48.178.061)

................................................

(69.531.496)

6.480.522

.............................................................

97.536.002

91.055.480

28.004.506

97.536.002

Rekstrargjöld

Hreinar tekjur til ráðstöfunar

Fjármunatekjur ............................................................
Fjármagnsgjöld ...........................................................
Fjármagnstekjuskattur .............................................
Fjármagnsliðir samtals

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Rekstrartekjur umfram (gjöld)

Iðgjöld og skattar .......................................................
Bætur og styrkir ..........................................................
Rekstur orlofshúsa og önnur orlofsþjónusta ....
Útbreiðslu- og félagsmál .........................................
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .....................
Rekstur húsnæðis .......................................................
Afskriftir fastafjármuna .............................................
Rekstrargjöld samtals

295.016.194

220.286.571
(100.155)
(560.456)
219.625.960

39.243.301

196.995.881
(40.239)
(33.133.694)
163.821.948

(124.578.647)

(9.348.028)
(99.479.474)
(10.986.423)
(561.065)
(640.246.240)

(174.665.811)
(299.081.956)
(21.584.222)
(23.355.859)
(599.185.654)
75.390.234

(255.246)
(519.616.004)

408.241
515.667.593

(80.497.806)

17.637.507
674.575.888

30.674.921

13.714.707
(74.218)
(79.036)
13.561.453

17.113.468

(100.150.985)
(4.020.276)
(57.519.774)
(6.660.100)
(16.279.239)
(184.757.997)

(127.623)

67.951.797
19.978.899
201.871.465

515.259.352

Orlofssjóður

Leiga orlofshúsa og önnur orlofsþjónusta ........
Aðrar tekjur ...................................................................
Rekstrartekjur samtals

656.938.381

Sjúkrasjóður

113.940.769

Rekstrartekjur

Félagssjóður

Félagsgjöld ...................................................................
Sjúkrasjóðsiðgjöld .....................................................
Orlofsjóðsiðgjöld ........................................................

Skýr.

295.983.362

126.407.416
0
(7.745.275)
118.662.141

177.321.221

(337.569.720)

(1.890.790)

(335.678.930)

514.890.941

408.923.867
105.967.074

Varasjóður

660.917.778

557.404.575
(214.612)
(41.518.461)
515.671.502

145.246.276

(80.880.675)
(855.294.934)
(100.150.985)
(188.034.115)
(457.971.994)
(39.230.745)
(40.196.163)
(1.761.759.611)

67.951.797
38.024.647
1.907.005.887

656.938.381
924.183.219
219.907.843

Samtals

Rekstrarreikningur ársins 2010
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Eigið fé og skuldir

Aðrar skammtímaskuldir

Skammtímaskuldir

.........................................

3.092.751.543

72.291.480

3.020.460.063

Eigið fé samtals

2.034.601.993

2.528.698

2.032.073.295

2.032.073.295

2.034.601.993

53.272.666

61.910.851
3.092.751.543

52.321.800
0
950.866

1.981.329.327

3.030.840.692

30.594.073
14.670.809
16.645.969

20.756.257
1.960.523.069
50.001

Sjúkrasjóður

382.248.585
2.648.592.107

Félagssjóður

1.042.316.394
1.978.143.669

Skýr.

Vinnudeilusjóður ........................................................
Óráðstafað eigið fé .....................................................

Eigið fé

Eignir

Óinnheimt iðgjöld ......................................................
Aðarar skammtímakröfur ........................................
Handbært fé .................................................................

Veltufjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir ...................................
Verðbréf .........................................................................
Hlutabréf ........................................................................

Fastafjármunir

Eignir

381.911.845

0

381.911.845

381.911.845

381.911.845

23.520.430

11.921.163
10.199.951
1.399.316

358.391.415

219.364.786
139.026.629

Orlofssjóður

1.711.474.896

8.801.293

1.702.673.603

1.702.673.603

1.711.474.896

9.008.355

0
0
9.008.355

1.702.466.541

1.702.466.541

Varasjóður

7.220.740.277

83.621.471

7.137.118.806

1.042.316.394
6.094.802.412

7.220.740.277

147.712.302

94.837.036
24.870.760
28.004.506

7.073.027.975

622.369.628
6.450.608.346
50.001

Samtals

Efnahagsreikningur 31. desember 2010

Skýringar
1. Starfsemi
VR er hagsmunafélag sem vinnur að bættum hag verslunar- og skrifstofufólks á vinnumarkaði og ver stöðu þeirra sem brotið er á eða falla af vinnumarkaði.
Félagið gerir kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna sinna, rekur sjúkrasjóð til að bæta fjárhagsstöðu við heilsubrest, rekur orlofssjóð til að auðvelda
félagsmönnum að njóta orlofs og starfsmenntasjóði til að auka færni félagsmanna.
Félagið var stofnað 1891 og nær félagssvæðið yfir höfuðborgarsvæðið, Akranes, Vestmannaeyjar, Húnaþing vestra og Austurland.

2. Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningur VR fyrir árið 2010 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á
kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.
Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.
Mat og ákvarðanir
Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga, að taka ákvarðanir, meta og draga ályktanir sem hafa áhrif á eignir og skuldir á
reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við mat og ályktanir er byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og
mynda grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti.
Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað.
Áhættustjórnun
Almenn stefna félagsins er að takmarka gjaldeyris- og vaxtaáhættu.
Skráning tekna
Tekjur eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur.
Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.
Félagsgjöld og iðgjöld eru tekjufærð við greiðslu, en auk þess eru áætlaðar óinnheimtar kröfur á launagreiðendur í árslok. Mat krafna byggist á reynslu
liðinna ára og stuðst er við gögn sem fyrir liggja um skil eftir lok reikningstímabils.
Gjaldmiðlar og vísitölur
Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gildandi gengi þess dags sem
viðskiptin fara fram. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum
eru færðar miðað við gengi í lok reikningstímabils.
Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.

Meðalgengi ársins
Árslokagengi
2010
2009 31.12.2010 31.12.2009
Evra (EUR)
161.89 172.20
153.37
179.38
Bandaríkjadalur (USD)
122.04 123.30
114.78
124.60
Sænsk króna (SEK)
16.96
16.26
17.11
17.46
Svissneskur franki (CHF) 117.24 114.00
122.57
120.92

Fjármagnskostnaður
Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til.
Kostnaður
Beinn kostnaður hvers sjóðs er færður beint á viðeigandi sjóð. Sameiginlegum kostnaði er hins vegar skipt á milli sjóða eftir ákveðnum hlutföllum.
Varanlegir rekstrarfjármunir
Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu og hægt er að
meta kostnað vegna eignarinnar á áreiðanlegan hátt. Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra
rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni á viðeigandi stað og í tekjuhæft ástand.
Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu að teknu tilliti til væntanlegs hrakvirðis.
Hagnaður eða tap vegna sölu eignar er mismunur á milli söluverðs og bókfærðs verðs eignarinnar á söludegi.
Verðbréf
Hlutabréf og verðbréf í eigu félagsins eru verðbréf sem skráð eru á virkum markaði og eru eignfærð á markaðsverði í árslok. Önnur bréf eru færð til eignar
miðað við ávöxtunarkröfu þeirra á kaupdegi.
Vegna þeirrar áhættu sem tengd er verðbréfaeign eru verðbréf færð niður í ársreikningnum. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða, heldur er myndaður
mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni, sem færður er til frádráttar verðbréfaeign í efnahagsreikningi.
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Skýringar
Óinnheimt iðgjöld
Óinnheimt iðgjöld eru færðar á nafnverði.
Viðskiptaskuldir
Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.
Framlag í varasjóð
Framlag ársins 2010 í varasjóð nemur samtals kr. 500.000.000. Til viðbótar framlaginu er aukaframlag vegna ársins 2009 að upphæð kr. 14.890.941.
Úr sjúkrasjóði voru færðar kr. 408.923.867. Þá voru færðar kr. 105.967.074 úr orlofssjóði. Fjárhæðirnar eru færðar í ársreikning sem tekjur hjá varasjóði
og til lækkunar á iðgjöldum í sjúkrasjóði og orlofssjóði.
Tillaga um framlag ársins 2010 í VR varasjóð, alls kr. 500.000.000 verður lögð fyrir aðalfund VR árið 2011.

3. Launamál

Laun ............................................................................................................................................
Launatengd gjöld ..............................................................................................................
Annar starfsmannakostnaður .....................................................................................

Meðalfjöldi starfa

................................................................................................................

2010

2009

274.871.961
59.516.117
13.473.041
347.861.119

266.032.515
48.835.078
10.868.806
325.736.399

44.1

43.3

Laun yfirstjórnar námu á árinu 2010 samtals 16,6 milljónum króna. Þar af námu laun formanns 10,1 milljón króna að meðtöldum bifreiðastyrk.

4. Fjármunatekjur
Vaxtatekjur af bankareikningum ...............................................................................
Vaxtatekjur af félagsgjöldum ......................................................................................
Vaxtatekjur og gengismunur af verðbréfaeign ...............................................
Gengismunur af hlutabréfaeign ...............................................................................
Aðrar vaxtatekjur ................................................................................................................

2010

2009

5.107.039
12.028.100
540.265.233
0
4.203
557.404.575

13.755.446
13.067.944
379.753.023
(9.907.230)
3.832
396.673.015

2010

2009

5. Fjármagnsgjöld
Dráttarvaxtagjöld

...............................................................................................................

(214.612)

(239.152)

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir
6.

Fasteignir

Orlofshús

Aðrir rekstrarfjármunir

Kostnaðarverð
Staða í ársbyrjun ....................................................................
Eignfært á árinu .....................................................................
Selt og aflagt á árinu ...........................................................
Staða í árslok ............................................................................

453.026.187
2.547.710
(24.184.232)
431.389.665

451.682.844
35.833.202
0
487.516.046

357.767.557
4.944.224
0
362.711.781

1.262.476.588
43.325.136
(24.184.232)
1.281.617.492

Afskriftir
Staða í ársbyrjun ....................................................................
Afskrift ársins ............................................................................
Selt og aflagt á árinu ...........................................................
Staða í árslok ............................................................................

77.091.883
7.482.079
(6.111.692)
78.462.270

277.761.738
16.022.123
0
293.783.861

270.309.776
16.691.961
0
287.001.737

625.163.397
40.196.163
(6.111.692)
659.247.868

Bókfært verð
Bókfært verð í ársbyrjun ...................................................
Bókfært verð í árslok ...........................................................

375.934.304
352.927.395

173.921.106
193.732.185

87.457.781
75.710.044

637.313.194
622.369.628

2%

4%

12-40%

Afskriftarhlutföll
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.....................................................................

Samtals

Skýringar
Fasteignamat og vátryggingamat eigna félagsins í árslok greinist þannig:

Fasteignir og lóðir ...................................................................................
Aðrar lausafjártryggingar ...................................................................
Rekstrarstöðvunartrygging ...............................................................

Fasteignamat

Vátryggingamat

787.056.000
0
0

1.318.036.000
211.102.196
7.600.000

31.12.2010

31.12.2009

50.001

50.001

4.845.694.740
159.564.821
83.727.716
1.045.879.984
256.558.077
59.183.008
0
6.450.608.346

4.062.065.514
160.633.081
62.038.729
1.000.652.543
357.108.144
76.449.557
-11.329.555
5.707.618.013

31.12.2010

31.12.2009

94.837.036

96.897.245

31.12.2010

31.12.2009

7.880.334
6.840.878
2.900.000
3.252.092
3.845.497
106.981
0
24.870.760

6.220.415
2.932.646
2.700.000
2.085.907
0
413.107
304.151
14.656.226

7. Hlutabréf og önnur verðbréf

Hlutabréfaeign greinist þannig:
Randalín ehf.

...............................................................................................

Verðbréfasjóðir og önnur verðbréf greinast þannig:
Innlend skuldabréf og skuldabréfasjóðir ..................................
Erlendir skuldabréfasjóðir ...................................................................
Innlendir hlutabréfasjóðir ..................................................................
Erlendir hlutabréfasjóðir ......................................................................
Innlán ..............................................................................................................
Önnur verðbréf .........................................................................................
Niðurfærsla ..................................................................................................

8. Aðrar skammtímakröfur

Viðskiptakröfur

Óinnheimt iðgjöld

..................................................................................

Aðrar skammtímakröfur

Biðreikningur v. kjaramála ..................................................................
Útistandnandi vegna varasjóðs ......................................................
Starfsmenntasjóður SA ........................................................................
Visa / Euro kröfur ......................................................................................
Fyrirframgreiddur kostnaður ............................................................
Viðskiptamenn ..........................................................................................
Aðrar skammtímakröfur ......................................................................
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Skýringar
Handbært fé
Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.
31.12.2010

31.12.2009

28.004.506

97.536.002

2010

2009

Yfirfært frá fyrra ári ............................................................................................................................
Hreinar tekjur fluttar á eigið fé ...................................................................................................

5.433.884.635
660.917.778
6.094.802.412

5.092.635.838
341.248.797
5.433.884.635

Vinnudeilusjóður

Óráðstafað eigið fé

Samtals eigið fé

1.042.316.394

5.433.884.635
660.917.778
6.094.802.412

6.476.201.029
660.917.778
7.137.118.806

31.12.2010

31.12.2009

30.205.265
24.421.022
17.508.053
8.801.293
2.528.698
0
83.621.471

25.949.113
25.691.145
9.564.075
8.671.209
7.990.180
3.930
77.869.652

Sjóður og bankainnstæður

..........................................................................................................

9. Eigið fé
Til ráðstöfunar

Eigið fé 1.1.2010 ......................................................................
Hreinar tekjur fluttar á eigið fé .......................................
Eigið fé 31.12.2010

1.042.316.394

10. Aðrar peningalegar skuldir
Aðrar skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir ...................................................................................................................................
Ógreitt áunnið orlof .........................................................................................................................
Launaafdráttur og fl. ........................................................................................................................
Ógreidd staðgreiðsla v. varasjóðs ............................................................................................
Ógreidd launatengd gj. vegna sjúkrasjóðs ........................................................................
Ógreiddir ýmsir reikningar ...........................................................................................................

11. Önnur mál
Félagið hefur gert rekstrarleigusamning sem ekki er færður í efnahagsreikning. Eftirstöðvar samningsins í árslok 2010 er um 1,2 milljón króna
og kemur um 1,2 milljón króna til greiðslu á næsta ári.

12. Atburðir eftir lok reikningsskiladags
Ekkert hefur komið fram eftir reikningsskiladag sem hefur áhrif á fjárhagsstöðu um áramót.

13. Samþykki ársreiknings
Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundi þann 30. mars 2011.
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