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Félagið í hnotskurn

Almenn starfsemi og þjónusta
Atvinnuleysisbætur
Kjaramál til meðferðar fyrir félagsmenn
Starfsmennta- og tómstundastyrkir
Sjúkrasjóður
Orlofshús og tjaldvagnar
Orlofsávísanir (nýttar í annað en orlofshús VR)
Morgunverðarfundir
Samtals

Fjöldi félagsmanna
2004
2003
2.623
2.842
838
1.461
2.762
2.540
8.839
8.292
2.773
2.667
4.355
4.249
490
800
22.680
22.851

Lykiltölur 2004
Félagsgjöld
Sjúkrasjóðsiðgjöld
Orlofssjóðsiðgjöld
Aðrar tekjur
Samtals tekjur

519.569.193
516.604.199
125.318.160
79.708.748
1.241.200.300

Bætur og styrkir
Rekstrargjöld
Samtals gjöld, bætur og styrkir

421.831.760
663.524114
1.085.355.874

Fjármagnsliðir

504.216.100

Hreinar tekjur til ráðstöfunar

660.060.526

Stjórn VR starfsárið 2004 – 2005
Gunnar Páll Pálsson, formaður
Stefanía Magnúsdóttir, varaformaður
Jóhanna E. Vilhelmsdóttir, ritari
Benedikt Vilhjálmsson, Bjarndís Lárusdóttir, Einar Karl Birgisson, Gunnar Böðvarsson, Kolbeinn Sigurjónsson,
Lykke Bjerre Larsen, Margrét Torfadóttir, Rannveig Sigurðardóttir, Sigurður Sigfússon, Sigrún Baldursdóttir,
Steinar J. Kristjánsson og Valur M. Valtýsson
Varamenn:
Eyrún Ingvaldsdóttir, Jón Magnússon og Þorlákur Jóhannsson
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Kjarasamningar 2004

Kjarasamningur VR og Samtaka atvinnulífsins (SA) var laus þann 1. mars 2004 og samningur VR og FÍS þann 29. febrúar 2004. Nýr
kjarasamningur var undirritaður við FÍS þann 4. apríl 2004 og við SA þann 21. apríl 2004. Í tengslum við þann síðarnefnda voru
undirritaðir samningar fyrir starfsmenn í apótekum og gestamóttöku hótela.
Kosið var rafrænt um samningana og var það í fyrsta sinn sem það var gert. Samningur VR og SA var samþykktur með 72% greiddra
atkvæða en samningur VR og FÍS með 52% greiddra atkvæða. Hér eru birt helstu atriði beggja samninga en þá má sjá í heild sinni á
heimasíðu VR, www.vr.is

Helstu atriði kjarasamnings VR og SA frá 21. apríl 2004
• Launahækkanir
16. apríl 2004 3,25%
1. janúar 2006 2,50%

1. janúar 2005 3,00%
1. janúar 2007 2,25%

Launataxtar hækka sérstaklega eða um 17,5% til rúmlega 40% á samningstímanum. Starfsaldurshækkanir eru tíðari en í fyrri
samningum og greitt er sérstaklega fyrir aukna ábyrgð í starfi. Byrjunarlaun í verslun samkvæmt taxta hækka í kr. 98.428 á mánuði
og verða í lok samningstímans kr. 108.327. Laun afgreiðslufólks eftir 5 ára starf hækka í kr. 118.146 og fara í kr. 130.027.
Grundvallarlaun skrifstofufólks hækkuðu í kr. 110.000 og í 120 þúsund hjá þeim sem verið hafa 3 ár í starfsgreininni en verða í lok
samningstímans kr. 126.796 krónur og kr. 140.068 hjá þeim sem hafa þriggja ára starfsreynslu.

• Greidd eftirvinna og yfirvinna
Í samningnum er gerð breyting á eftir- og yfirvinnu til samræmis við það sem algengt er á vinnumarkaði, þ.e. þar sem unnið er fram
á kvöld og um helgar. Markmiðið er að stytta heildarvinnutímann án þess að skerða laun. Tekið er upp eftirvinnuálag á vinnu
starfsfólks í hlutastarfi sem unnin er innan þess tíma sem skilgreindur er sem fullur vinnutími á mánuði, þ.e. 171 klst. á mánuði hjá
afgreiðslufólki og 162 klst. hjá skrifstofufólki. Vinna sem unnin er eftir að hámarki dagvinnu er náð er hins vegar greidd með fullu
yfirvinnuálagi, eða 1,0385% af föstum mánaðarlaunum.

• Frí í stað orlofs- og desemberuppbóta
Orlofsuppbót var kr. 15.900 árið 2004 en verður kr. 16.500 árið 2005, kr. 16.900 árið 2006 og kr. 17.400 árið 2007. Desemberuppbót
var kr. 43.700 krónur árið 2004 en verður kr. 45.000 árið 2005, kr. 46.200 árið 2006 og kr. 47.400 árið 2007. Starfsmaður og
vinnuveitandi geta samið um að breyta orlofs- og desemberuppbótum í auka orlofsdaga.

• Orlofsauki fyrir fimm ára starf eða tíu ár í starfsgrein
Starfsmaður sem hefur unnið í tíu ár í starfsgrein fær auka orlofsdag eða 25 daga, án tillits til þess hve lengi hann hefur unnið hjá
sama vinnuveitanda. Starfsmaður sem hefur unnið í fimm ár hjá sama vinnuveitanda og skiptir um vinnuveitanda fær áunninn
orlofsrétt að nýju eftir 3ja ára starf hjá nýja vinnuveitandanum. Þessi starfsmaður er fimm ár í viðbót að ná áunnum tíu ára rétti hjá
sama vinnuveitanda skv. samningnum.

• Lífeyrissjóðsiðgjald, veikindi og slysatryggingar
Framlag vinnuveitenda í lífeyrissjóði hækkaði í 7% frá og með 1. janúar 2005 og féll þá niður skylda vinnuveitenda til að greiða
1% framlag í séreignarsjóð, óháð framlagi starfsmanns. Frá 1. janúar 2007 hækkar iðgjaldið í 8% samhliða 0,45% lækkun almenns
tryggingagjalds. Þegar starfsmaður leggur 2-4% í séreignarsjóð greiðir vinnuveitandi áfram 2% mótframlag.
Foreldrar, sem eru frá vinnu til að hlynna að veikum börnum, halda dagvinnulaunum og vaktaálagi eða eftirvinnuálagi þar sem það á við.
Aðilar skuldbundu sig til að endurskoða slysatryggingarákvæði samningsins með það að markmiði að auka tryggingavernd. Þessari
endurskoðun átti að vera lokið 15. júní en er ekki lokið. Vátryggingafjárhæðir vegna slysa, dánarbóta og dagpeninga hækkuðu því um
20% frá og með þeim degi.

• Menntareikningar
Báðir aðilar lýsa sig fylgjandi hugmyndum um að starfsmenn fyrirtækja geti stofnað menntareikninga en þeim er ætlað að standa
undir kostnaði við lengra nám. Stofnun menntareikninga var eitt af áhersluatriðum verslunarmanna í samningaviðræðunum. Í
samkomulagi lýsa aðilar því yfir að þeir séu reiðubúnir að vinna að því gagnvart stjórnvöldum að menntareikningar fái sömu
skattalegu meðferð og séreignarlífeyrissjóðir.

Helstu atriði kjarasamnings VR og FÍS frá 4. apríl 2004
• Launahækkanir
Þann 1. júlí 2004 áttu allir starfsmenn, sem hófu störf hjá núverandi vinnuveitanda fyrir 1. janúar 2003 og höfðu ekki fengið
launahækkun að upphæð 10 þúsund krónur, að fá launahækkun að upphæð 10 þúsund krónur eða það sem uppá vantaði til að þeirri
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Kjarasamningar 2004

upphæð væri náð. Þeir sem voru í hlutastarfi áttu að fá hlutfallslega greitt. Þeir sem hófu störf hjá núverandi vinnuveitanda frá 2.
janúar 2003 til 30. júní 2003 og höfðu ekki fengið fimm þúsund króna launahækkun áttu að fá þá hækkun með sama hætti.

• 120 þúsund króna lágmarkslaun
Lágmarkslaun frá og með 1. apríl 2004 eru 105 þúsund krónur á mánuði og hækka árlega fram til ársins 2007 en þann 1. janúar það
ár verða þau 120 þúsund krónur á mánuði.
Starfsmenn sem eru með undir 200 þúsund krónur í mánaðarlaun fyrir fulla vinnu áttu að fá 5.000 króna hækkun þann 1. janúar
2005 og sömu krónutöluhækkun þann dag ár hvert, nema samningnum hafi verið sagt upp.

• Launaviðtal
Samningurinn byggir á markaðslaunakerfi en samkvæmt því semja vinnuveitandi og starfsmaður milliliðalaust sín á milli um
kaup og kjör. Í samningnum er ákvæði um að launaviðtal fari fram árlega, fest í sessi. Líði lengri tími en eitt ár á milli viðtala
getur starfsmaðurinn krafist viðtals og fengið viðtal innan tveggja mánaða. Þá á vinnuveitandi að hafa frumkvæði að því að boða
starfsmenn í slík viðtöl.

• Desemberuppbót
Desemberuppbót er kr. 60.000 árin 2004 og 2005 og en kr. 65.000 árin 2006 og 2007.

• Möguleiki á lengra orlofi
Starfsmenn geta samið um að lengja orlof sitt í 30 daga gegn því að desemberuppbót og tveir aukafrídagar, sem starfsmenn verslana
eiga rétt á vegna álags í desember, falli inn í orlofið, þar sem það á við. Eigi starfsmaður inni mismun vegna desemberuppbótar
leggst hann ofan á mánaðarlaunin sem launahækkun. Í umreikning yfir í hið nýja orlofskerfi skulu starfsmenn sem eru með 24 eða
25 daga orlofsrétt fá auka 1% réttindaávinnslu/launahækkun.

• Lífeyrissjóður og slysatryggingar
Frá 1. janúar 2005 hækkaði framlag vinnuveitenda í lífeyrissjóð í 7,0% og í 8% frá 1. janúar 2007. Skylda þeirra til að greiða 1%
í séreignasjóð, óháð framlagi starfsmanns, féll niður frá 1. janúar 2005. Þegar starfsmaður leggur 2-4% í séreignarsjóð greiðir
vinnuveitandi áfram 2% mótframlag.
Aðilar skuldbundu sig til að endurskoða slysatryggingarákvæði samningsins með það að markmiði að auka tryggingavernd. Þessari
endurskoðun átti að vera lokið 15. júní en er ekki lokið. Vátryggingafjárhæðir vegna slysa, dánarbóta og dagpeninga hækkuðu því um
20% frá og með þeim degi.

• Verslunarfólki tryggð helgarfrí
Verslanir eiga að leitast við skipuleggja vinnutíma starfsmanna þannig að þeir eigi frí frá föstudagskvöldi fram á mánudagsmorgun
a.m.k. 8 helgar af hverjum 16.

• Öryggisstaðlar fyrir fyrirtæki
Í bókun lýsa aðilar því yfir að þeir vilji vinna að því sameiginlega að á næstu 2 árum verði settir öryggisstaðlar fyrir fyrirtæki til að
auka öryggi starfsmanna og fækka ránum.

• Menntareikningar
Í bókun með samningnum lýsa báðir aðilar sig fylgjandi því að starfsmenn fyrirtækja geti stofnað menntareikninga sem yrðu í
framkvæmd svipaðir séreignarlífeyrissparnaði. Menntareikningum er ætlað að standa undir kostnaði starfsmanna við lengra nám.

• Kjaranefnd
Í uppsagnarákvæði samningsins er kveðið á um kjaranefnd, skipaða tveimur fulltrúum frá hvorum aðila, en hlutverk hennar er að
fara yfir framkvæmd samningsins, m.a. árlega launaþróun. Komist nefndin ekki að samkomulagi innan 3ja mánaða getur hvor um sig
sagt samningnum upp með 6 mánaða fyrirvara á tveggja ára fresti.

Aðrir kjarasamningar
Á árinu voru ennig undirritaðir samningar við 365 ljósvakami›la, Flugleiðir hf., Neyðarlínuna hf., Laugarásbíó, Sambíóin, Smárabíó,
Flugfélagið Atlanta hf., Hreyfil-Bæjarleiðir svf., BSR ehf., Ungmennafélagið Breiðablik, Egilshöllina, Dressmann á Íslandi ehf.,
Útfarastofu Kirkjugarðanna ehf., Íslenska járnblendifélagið og Flugfélag Íslands hf.
Samningaviðræður standa yfir með forsvarsmönnum Norðuráls en samningar höfðu ekki náðst þegar skýrslan fór í prentun. Þá hefur
verið fundað með forráðamönnum fyrirtækja sem tengjast dreifingu og blaðburði á Fréttablaðinu en samningar ekki náðst.

6

Kjaramál

Kjara- og innheimtumál
Álagið á kjarasviði árið 2004 var sem endranær einkum í túlkun kjarasamninga og ráðgjöf auk innheimtu á
launakröfum. Innheimta launakrafna jókst á árunum 1998 til 2003 úr 500 málum í tæplega 1.500. Nú hefur þessari
þróun verið snúið við og bárust sviðinu um 850 mál til meðferðar á árinu 2004 sem er um 40% fækkun frá árinu áður.
Einkum dró úr málafjölda á síðari hluta ársins og mest í málum sem tengjast gjaldþrotum fyrirtækja.
Flest mál á árinu vörðuðu uppsagnir og er það sambærilegt við árið á undan. Nokkur aukning hefur verið á
málum sem snerta foreldra í fæðingarorlofi en þó reyndi ekki á slíkt mál fyrir dómstólum. Jafnréttis-, eineltis- og
persónuverndarmál virðast vera komin til að vera og flókin mál komu upp vegna nýrra laga um aðilaskipti að
fyrirtækum. Með þeim lögum er verið að færa rétt í mun ríkari mæli en áður til þess aðila sem yfirtekur rekstur
fyrirtækis.

Dómsmál
Nokkur dómsmál komu upp á árinu. Má þar t.d. nefna dóm um aðilaskipti frá 29. desember 2004 þar sem
Héraðsdómur Reykjavíkur staðfesti rétt starfsmanna til launa í uppsagnarfresti eftir að fyrirtæki skipti um eigendur.
Málið snerist um rétt starfsmanns sem jafnframt var einn eigenda fyrirtækis áður en það var selt. Starfsmaðurinn var
látinn hætta störfum eftir aðilaskiptin.
Einnig ber að geta dómsmáls vegna gjaldþrots DV. Farið var fram á laun blaðbera í uppsagnarfresti en það var mat VR
að blaðberarnir féllu undir kjarasamning VR og SA. Skiptastjóri búsins hafnaði kröfunni á þeim grundvelli að ákvæði
um uppsagnarfrest í áðurnefndum kjarasamningi giltu ekki, heldur einungis lög. Héraðsdómur féllst ekki á rök VR í
málinu. Að mati VR hefur úrskurðurinn í för með sér að stéttir sem ekki eiga beina tilvísun í kjarasamninga hafa ekki
þau lágmarksréttindi sem kjarasamningar fela í sér, sbr. lágmarkslaun, auk þess sem réttarstaða þeirra er eingöngu
byggð á lögum en ekki kjarasamningum.
Félagið hefur að auki komið að málum sem hafa farið til úrskurðar hjá Persónuvernd, fyrir úrskurðarnefnd
fæðingarorlofsmála og fyrir stjórn Ábyrgðarsjóðs launa.

Rannsóknir og kannanir
Fyrirtæki ársins 2004 voru tilkynnt í maí. Medcare Flaga vann í hópi stærri fyrirtækja og Hagvangur í hópi þeirra
smærri.
Launakönnun 2004 var kynnt í september. Samkvæmt niðurstöðunum hækkuðu heildarlaun um 5% frá árinu áður og
grunnlaun um 6%. Það er ívið hærra en almenn launaþróun. Launamunur kynjanna stóð í stað.
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands tók saman skýrslu um þróun félagafjölda, launa, atvinnuleysis og tekjudreifingar
á árunum 1987 til 2003. Meðal þess sem þar kom fram er að laun félagsmanna VR hækkuðu meira en annarra
sambærilegra hópa á vinnumarkaði á þessu tímabili.

Jafnréttismál
Stjórn VR samþykkti í janúar 2005 nýja jafnréttisstefnu félagsins. Stefnan er birt í heild sinni á heimasíðu VR,
www.vr.is. Jafnframt samþykkti stjórnin að þema ársins 2005 yrði jafnréttismál. Unnin hefur verið aðgerðaráætlun þar
sem m.a. gert er ráð fyrir herferð á árinu 2005 til að vekja athygli á launamun kynjanna og baráttunni fyrir jafnrétti á
vinnumarkaði.
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Heilbrigðismál

Fjárveitingar úr Sjúkrasjóði
Varðandi tekjur árið 2004 vísast til reikninga aftast í ársskýrslunni. Greiddar bætur sundurliðast þannig:
a) Sjúkra- og dagpeningar
Dagpeningar vegna veikinda
Dagpeningar vegna áfengisvanda
Dagpeningar vegna veikinda barna
Dagpeningar vegna maka
Sjúkra- og slysadagpeningar samtals

Fjöldi Upphæð kr.
558 267.992.167
33
7.642.394
35
12.014.770
4
1.018.169
630 288.667.500

(2003, samtals fjöldi 576, kr. 247.718.885)

b) Dánarbætur
Líftryggingar félagsmanna undir 70 ára
Dánarbætur félagsmanna eldri en 70 ára
Samtals

Fjöldi
14
41
55

Upphæð kr.
11.280.000
10.670.000
21.950.000

Fjöldi
5
5

Upphæð kr.
5.789.814
5.789.814

(2003, fjöldi bótaþega 61, kr. 32.780.000)

c) Slysabætur
Örorkubætur
Slysabætur samtals
(2003, fjöldi bótaþega 9, kr. 4.260.871)

Bætur samtals

Fjöldi Upphæð kr.
690 316.407.314

(2003, fjöldi bótaþega 646, kr. 284.759.756)

Styrkir til sjóðfélaga
Heilsuræktarnámskeið
Sjúkraþjálfun
Krabbameinsskoðun
Gleraugu
Hjarta- og lungnastöðin og Hjartavernd
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði
Glasafrjóvgun
Hjálpar- og heyrnartæki
Líf-, sjúkdóma- og slysatrygging
Aðrir styrkir
Styrkir til sjóðfélaga samtals

Fjöldi
4.546
1.123
915
1.445
115
26
53
65
545
6
8.839

Upphæð kr.
59.031.249
11.600.510
1.124.617
22.187.225
433.709
416.847
4.251.091
555.034
5.156.751
667.413
105.424.446

(2003, fjöldi styrkþega 8.292,. kr. 90.821.781

Bætur og styrkir til félagsmanna 2004 samtals

Fjöldi Upphæð kr.
9.529 421.831.760

(2003, fjöldi bóta- og styrkþega 8.938, kr. 374.912.200)

Að auki styrkir til stofnana og félagasamtaka 2004 samtals

Upphæð kr.
5.212.288

(2003, kr. 2.076.425)

Styrkur vegna náttúruhamfara
Af styrkjum til stofnana og félagasamtaka fóru 2 milljónir króna til söfnunar Rauða Kross Íslands vegna náttúruhamfaranna í SA-Asíu undir lok árs 2004.

Framkvæmdastjórn Sjúkrasjóðs starfsárið 2003–2004
Gunnar Páll Pálsson, formaður
Jóhanna E. Vilhelmsdóttir, Lykke Bjerre Larsen, Kolbeinn Sigurjónsson og Sigurður Sigfússon
Varamenn: Bjarndís Lárusdóttir og Jón Magnússon
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Fræ›sla

Námskeið og fyrirlestrar
Undirritaður var samstarfssamningur við Endurmenntun Háskóla Íslands um umsjón með eftirtöldum námskeiðum fyrir VR:
Að semja um launin – Að semja um launin fyrir 50 ára og eldri – Sjálfstyrking fyrir launaviðtalið – Framkomunámskeið með Eddu
Björgvinsdóttur
Í kjölfar stefnumótunar í fræðslumálum var ákveðið að félagið byði ekki uppá námskeið sem einnig eru í boði á almennum markaði.
Meiri áhersla er lögð á styrki til félagsmanna og hafa verið gerðar breytingar á þeim. Áfram verða þó í boði námskeið sem tengjast
starfseminni s.s. trúnaðarmannanámskeið, námskeið um réttindi og skyldur og fleiri af þeim toga.
Þriðja árið í röð var boðið upp á hádegisfyrirlestra við jákvæðar undirtektir:
Afleiðing vinnustreitu: Síþreyta og vefjagigt – Áhrif vinnustaðarmenningu á árangur, samskipti og starfsanda – Samkynhneigðir
á vinnustað – Árangursrík hugsun: Bjartsýni og baráttuvilji – Að takast á við erfiða viðskiptavini - Er lesblinda náðargjöf? – Hefur
átröskun áhrif á vinnu? Einkenni, áhrif og afleiðingar – Að takast á við frestun og öðlast framkvæmdagleði – Vaktavinna og heilsa.
Elín Valgerður Margrétardóttir, sem sá um skólafræðsluna, lét af störfum vorið 2004. Nýr starfsmaður var ráðinn í byrjun árs 2005,
Alma Rún Rúnarsdóttir Thorarensen, og mun hún hafa umsjón með grunn- og menntaskólafræðslu.
Trúnaðarmannanámskeið voru haldin í kjölfar kjarasamninga. Einnig var haldin vinnufundur fyrir trúnaðarmenn um starf trúnaðarmannsins og þróun þess. Fundinn sátu 38 starfandi trúnaðarmenn.

Önnur verkefni
VR þátt í framadögum háskólanna í febrúar eins og verið hefur. Eins og undanfarin ár stóð háskólanemum til boða námskeiðið Út í
atvinnulífið.

Hærri styrkir
Í byrjun september 2004 var samþykkt í stjórn Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks (SA) og í desember í stjórn
Starfsmenntasjóðs verslunarinnar (SV-FÍS) að sleppa kr. 60.000 hámarki á styrkjum. Félagsmenn geta eftir sem áður fengið helming
af námskeiðsgjöldum endurgreiddan, ef stigaeign þeirra leyfir. Þá var sú breyting gerð að tómstundastyrkur var hækkaður í 30.000
kr. í Starfsmenntasjóði verslunar- og skrifstofufólks og hámarkið tekið af í Starfsmenntasjóði verslunarinnar. Það verður endurskoðað
eftir ár. Styrkir eru nú afgreiddir um leið og félagsmenn koma með greiðslukvittun.

Styrkir
Á árinu 2004 voru greiddar samtals 75,3 milljónir í starfsmenntastyrki til félagsmanna VR úr starfsmenntasjóðunum en árið á undan
voru greiddar 63,3 milljónir. Þessi hækkun skýrist af fjölgun félagsmanna, hærri launum og breyttum starfsreglum. Alls bárust 3.726
umsóknir frá 2.762 félagsmönnum en samtals sóttu þeir nám hjá 360 skólum, stofnunum og einstaklingum.

Styrkir vegna fræðslu og menningarmála
Starfsmenntastyrkir til félagsmanna VR, alls 2.762 félagsmenn
Styrkir vegna fræðslu- og menningarmála

75.363.154
900.000

Samtals

76.263.154

Stjórnir fræðslumála
Stjórn Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks
Sigurður Jónsson formaður (SA)
Alda Sigurðardóttir ritari (VR)
Ingibjörg R. Guðmundsdóttir (VR), Guðrún Erlingsdóttir (LÍV) tók við af Júníu Þorkelsdóttur á árinu 2004,
Gunnar Ingi Sigurðsson (SA) og Anna Rós Ívarsdóttir (SA)

Stjórn Starfsmenntasjóðs verslunarinnar
Stefán S. Guðjónsson formaður (SV-FÍS)
Alda Sigurðardóttir (VR), Ingibjörg R. Guðmundsdóttir (VR) og Halldór Páll Gíslason (SV-FÍS)
Framkvæmdastjórn fræðslusjóðs VR var lögð niður á árinu 2004 og hafa starfsmenntasjóðirnir tekið við hlutverki hennar. Í
stjórninni sátu Rannveig Sigurðardóttir Bjarndís Lárusdóttir, Einar Karl Birgisson, Margrét Torfadóttir og Sigrún Baldursdóttir
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Orlofsmál

Á árinu 2004 var 41 orlofshús og -íbúð í eigu VR. Félagið tók á leigu 30 tjaldvagna, 12 orlofshús á Íslandi og og 20 íbúðir á Calpe á
Spáni og endurleigði til félagsmanna yfir sumarmánuðina. Íbúðirnar á Spáni voru á vegum Sumarferða. Nýting orlofshúsa á Íslandi
yfir vetrarmánuðina hefur verið mjög góð í húsum með heitum pottum auk íbúðanna á Akureyri. Alls nýttu 2.773 félagsmenn og
fjölskyldur þeirra sér orlofshús VR árið 2004 samanborið við 2.667 árið áður.

Nýting orlofshúsa og vagna 2004
Innan sviga er tilgreindur fjöldi húsa á hverjum stað. Að sumri til eru gistinætur 107 en yfir veturinn eru þær 258.

Akureyri (5)
Einarsstaðir (2)**
Flúðir (3)
Húsafell (3)
Kirkjubæjarklaustur (2)
Miðhúsaskógur (20)
Skyggnisskógur (1)
Stóri-Kambur (2)
Stykkishólmur (1)
Ölfusborgir (1)**

Fjöldi gistinátta
1.016
364
614
550
277
3.468
170
305
191
108

Nýting - sumar
96%
81%
100%
92%
72%
89%
100%
93%
100%
95%

Nýting – vetur*
39%
38%
33%
24%
30%
24%
21%
32%
-

Félagið tók á leigu eftirtalin hús og tjaldvagna sumarið 2004 og endurleigði til félagsmanna.
Sum húsin voru leigð aðeins hluta af sumri en önnur eru enn til leigu til félagsmanna:
Aðaldalur (1)
Einarsstaðir (2)
Hrísey (1)
Súðavík (1)
Úlfsstaðaskógur (1)
Vaðnes í Grímsnesi (2)
Varmahlíð (2)
Vestmannaeyjar (1)
Vík í Mýrdal (1)
Tjaldvagnar (30)
Spánn (20)
Samtals gistinætur

Fjöldi gistinátta
84
168
77
63
58
258
325
77
16
1.425
1.960
11.573

Nýting - sumar
100%
88%
92%
100%
75%
77%
88%
92%
76%
98%
100%

Nýting - vetur
30%
26%
-

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

Orlofsávísanir
Sendar voru orlofsávísanir að upphæð kr. 5.000 og kr. 7.500 til félagsmanna í janúar 2004. Alls nýttu 6.152 félagsmenn sér ávísanirnar, þar af notuðu 1.797 hana til greiðslu orlofshúsa eða tjaldvagna hjá félaginu. Samningar voru ger›ir við 23 ferðaþjónustuaðila.

Skammtímaleiga
Sumarið 2004 voru 10 hús og íbúðir í skammtímaleigu (1-4 dagar). Var reglan fyrstur kemur fyrstur fær, óháð punktastöðu
félagsmanns.

Stjórn orlofssjóðs VR starfsárið 2004-2005
Benedikt Vilhjálmsson formaður
Bjarndís Lárusdóttir varaformaður
Valur M. Valtýsson, Steinar J. Kristjánsson, Sigrún Baldursdóttir, Sigurður Sigfússon og Gunnar Böðvarsson
Varamenn: Margrét Torfadóttir og Einar Karl Birgisson
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Atvinnuleysisbætur

Úthlutun atvinnuleysisbóta
Skrifstofa VR annast úthlutun og greiðslu atvinnuleysisbóta fyrir Úthlutunarnefnd atvinnuleysisbóta nr. 2 fyrir höfuðborgarsvæðið. Nefndin heldur fundi hálfsmánaðarlega og fer yfir allar nýjar umsóknir og úrskurðar um gildi þeirra. Um
er að ræða umsóknir frá félagsmönnum VR og 72 annarra félaga og samtaka. Öll vinna sem lýtur að útreikningum og
bótarétti umsækjenda ásamt útborgun atvinnuleysisbóta, sem fer fram hálfsmánaðarlega, er unnin á skrifstofu VR.
Fjöldi sem fékk greiddar bætur - öll félög
Konur
Karlar
Samtals

2004
2.337
1.681
4.018

2003
2.333
2.046
4.379

Fjöldi félagsmanna VR sem fékk greiddar bætur
Konur
Karlar
Samtals

2004
1.715
908
2.623

2003
1.685
1.157
2.842

Bótagreiðslur
Greiddar bætur, öll félög
Greiddar bætur til VR félaga

2004
2003
1.563.840.521 1.432.258.960
1.018.963.920 920.136.927

Hámarksbætur fyrir einstakling frá 1. janúar 2005 eru kr. 4.219 fyrir hvern virkan dag atvinnuleysis eða um það bil
kr. 91.426 á mánuði að meðaltali.

Úthlutunarnefnd atvinnuleysisbóta nr. 2
Margrét Tómasdóttir formaður
Árni Leósson (ASÍ) varaformaður
Birna S. Karlsdóttir (BSRB), Jakobína Jónsdóttir (SA) og Kristín Jónsdóttir (SA)
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Samskipti og fundir

Samskipti
VR sendi í byrjun janúar 2005 dómsmálaráðherra formleg mótmæli vegna frumvarps um breytingar á opnunartíma
verslana. Frumvarpið gerir ráð fyrir því að sumar verslanir geti haft opið á föstudaginn langa, páskadag og
uppstigningardag. Ekki var haft samráð við VR við gerð frumvarpsins.

Innlendir fundir
Stjórn VR fundaði 16 sinnum á árinu 2004 og 3 fundir voru haldnir í trúnaðarráði.
Á nýársfundi trúnaðarráðs og trúnaðarmanna árið 2005, sem haldinn var 13. janúar, var fjallað um innri málefni
félagsins og framboðslisti stjórnar og trúnaðarráðs kynntur.
Uppstillingarnefnd fundaði fjórum sinnum fyrir nýársfundinn 2005. Auglýst var eftir félagsmönnum sem höfðu áhuga
á að starfa með félaginu og svaraði 21 auglýsingunni.
Ráðgjafarnefnd félagsmanna starfaði áfram 2004-2005. Félagsmönnum er boðið til morgunverðarfundar þar sem
starfsemi félagsins er rædd. Markmiðið er að færa félagið nær félagsmönnum og skapa þeim vettvang til að koma
skoðunum sínum á framfæri. Haldnir voru um 35 fundir á árinu 2004 þar sem mættu um 490 félagsmenn.
Úrskurðarnefnd VR var skipuð í ágúst 2004. Verkefni hennar er að taka fyrir formlegar kærur frá félagsmönnum, vera
ráðgefandi fyrir umsjónarmenn málaflokka og gegna eftirlitsstarfi. Nefndin hélt 22 fundi frá stofnun til loka janúar
2005. Fjórar kærur voru afgreiddar ásamt fjölda eftirlitsmála og leiðbeininga til starfsmanna.
Ársfund ASÍ í lok október sátu 72 fulltrúar VR. Umfjöllunarefni: Lífið í vinnunni og atvinnumálastefna ASÍ.
Fjöldi annarra funda var haldinn með félagsmönnum, s.s. til að kynna áherslur í kjarasamningum og nýja
kjarasamninga, vinnustaðafundir vegna markaðslauna o.fl.

Erlend samskipti
Fulltrúar VR sóttu eftirfarandi ráðstefnur og/eða fundi erlendis á árinu 2004:
Tölvusýningu í Kaupmannahöfn í janúar.
Kynnisferð til Brussel á vegum Alþýðusambands Íslands í maí.
Höfuðborgarráðstefnuna, árlega ráðstefnu verslunamannafélaga á Norðurlöndum, í Stokkhólmi í júní. Umfjöllunarefni:
Félagsaðild launaþega í stórborgum og aðferðir til að kynna starfsemi stéttarfélaga.
Ráðstefnu um heilsueflingu á vinnustöðvum á Írlandi í júní.
Kynningar- og upplýsingafund í Kaupmannahöfn í desember um þróun vefþjónustu við félagsmenn hjá stéttarfélögum
á Norðurlöndum.
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Þjónustuver
Fulltrúar þjónustuvers svara fyrirspurnum um alla helstu þjónustu félagsins, s.s. starfsmenntasjóðina, atvinnuleysisbætur, sjúkrasjóð, orlofshús og kjaramál. Flestar fyrirspurnir snúa að kjaramálum. Heildarfjöldi símtala til VR árið 2004
var rúmlega 87.260 eða að meðaltali 336 á dag og er álagið mest í kringum mánaðamót. Um 70% af fyrirspurnum í
síma til félagsins er svarað í þjónustuveri. Samhliða símsvöruninni vinna starfsmenn í bakvinnslu fyrir starfsmenntasjóðina og atvinnuleysisbótadeild ásamt öðrum verkefnum. Þjónustuver VR er starfrækt á Akranesi og í Reykjavík.
Stöðugildi í árslok 2004 voru 9.

Félagsmál
Í apríl voru Grétar Hannesson og Edda Kjartansdóttir sæmd gullmerki VR fyrir áratuga starf í þágu félagsins.

Mannfagnaðir
1. maí, baráttudagur verkalýðsins, var haldinn hátíðlegur á hefðbundinn hátt með kröfugöngu og útifundi. Sem
endranær bauð VR félagsmönnum sínum kaffi og meðlæti að útifundi loknum.
Um 700 eldri félagar sóttu árlegt kaffisamsæti VR á uppstigningardegi.
Rúmlega átta þúsund gestir sóttu fjölskylduhátíð VR í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum þann 2. ágúst, á frídegi
verslunarmanna.
Opna VR mótið í golfi var haldið í þriðja sinn um verslunarmannahelgina. Þetta var stærsta opna golfmót sumarsins.
Metþátttaka var á mótinu, alls 166 þátttakendur.
Nemar í félagsfræði og sálfræði við Háskóla Íslands komu í kynnisferðir til VR á árinu en þetta er annað árið sem VR
tekur á móti nemum í svokallaðar vísindaferðir.

Útgáfu- og kynningarmál
VR blaðið kom út 6 sinnum á árinu og að meðaltali í 20.800 eintökum. Töluverðar breytingar urðu á útliti blaðsins
og efnistökum. Þá tók vefur félagsins www.vr.is stakkaskiptum á árinu en nýr vefur var opnaður um miðjan maí.
Félagsmenn geta nú m.a. fengið upplýsingar um stöðu sína í sjóðum félagsins og yfirlit yfir greiðslu félagsgjalda. Að
meðaltali voru notendur á vefnum 8.400 á mánuði árið 2004. Nýr vefur trúnaðarmanna var einnig opnaður um miðjan
maí.
Í apríl var hleypt af stokkunum auglýsingaherferðinni 50+ í þeim tilgangi að varpa ljósi á stöðu félagsmanna á vinnumarkaði sem eru eldri en 50 ára. Auglýst var í sjónvarpi, dagblöðum og tímaritum og vakti herferðin töluverða athygli.
Í nóvember var lagt í aðra auglýsingaherferð Virðing fyrir verslunarmönnum. Þar var leitast við að vekja fólk til
umhugsunar um afgreiðslustörf og nauðsyn þess að sýna verslunarstéttinni kurteisi og virðingu. Auglýst var í sjónvarpi
og dagblöðum.
Ítarlegur bæklingur með niðurstöðum úr launakönnun ársins kom út í september. Að venju var póstkortum um réttindi
verslunarfólks dreift í verslanir fyrir jólin og gefin var út vasabók með texta um réttindi félagsmanna VR.

Aðild að stofnunum
Verzlunarmannafélag Reykjavíkur á beina aðild eftirtöldum stofnunum:
Alþýðusamband Íslands
Fjölmiðlasambandið
Lífeyrissjóður verzlunarmanna
Menntaskólinn Hraðbraut

Eir, hjúkrunar- og umönnunarheimili
Landssamband íslenskra verzlunarmanna
Verzlunarskóli Íslands
Janus endurhæfing
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Félagatal
Fullgildum félagsmönnum fjölgaði um 4,4% á milli ára. Heildarfjöldi þeirra sem höfðu viðkomu í félaginu og greiddu
einhver félagsgjöld til VR á árinu 2004 var rúmlega 32 þúsund sem er um það bil 6,4% fleiri en árið 2002.
Ár
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Greitt
lágmark
13.104
14.326
16.228
17.705
18.138
18.699
19.196
20.166

Gjaldfríir
eldri félagar
833
935
982
993
1.051
1.067
1.079
1.010

Fullgildir
félagsmenn
13.937
15.261
17.210
18.698
19.189
19.766
20.275
21.176

Undir
lágmarki
7.586
8.896
9.308
9.911
10.268
9.978
9.974
11.000

Heildarfjöldi
félagsmanna
21.523
24.157
26.518
28.609
29.457
29.744
30.249
32.176

Félagsgjöld
Félagsgjald til VR er 1% af launum. Lágmarksgjald til að öðlast félagsréttindi á árinu 2004 var kr. 6.536.

Skipulag skrifstofu
Á síðasta ári var gerð breyting á skipuriti félagsins. Þjónustusviði var skipt í þjónustusvið annarsvegar sem Árni
Leósson veitir forstöðu og hins vegar kjarasvið sem Elías Magnússon stýrir. Um áramót 2004-5 var rekstrarsviði skipt
og til varð nýtt svið upplýsingatækni sem Andrjes Guðmundsson veitir forstöðu. Á sama tíma var tengslasvið / LÍV fært
til í skipuriti félagsins. Formaður ber sem áður ábyrgð á rekstri félagsins ásamt stjórn þess.

Starfsmenn
Í janúar árið 2005 störfuðu hjá félaginu 42 starfsmenn í 40,2 stöðugildum. Að auki eru 4 starfsmenn í hlutastörfum
við umsjón orlofshúsa og 1 hlutastarfsmaður hefur sinnt grunnskólafræðslu VR. Í sumar voru þrír starfsmenn ráðnir í
sumarstörf, einn í þjónustuver og tveir við umsjón orlofshúsabyggðar í Miðhúsaskógi.
Á starfsárinu létu sex starfsmenn af störfum hjá félaginu: Ásta Kristín Sveinsdóttir, Bertha Biering, Elín Valgerður
Margrétardóttir, Elín Sveinsdóttir, Harpa L. Gunnarsdóttir og Kristjana Skarphéðinsdóttir.
Viktor E. Viktorsson kom til starfa á miðju ári og um áramót komu ennfremur þrír nýir starfsmenn til starfa, þær
Stefanía Magnúsdóttir, Ingunn Guðmundsdóttir og Alma Rún Rúnarsdóttir. Sigríður Elín Ásgeirsdóttir hóf störf í byrjun
febrúar 2005 og Elísabet Magnúsdóttir tók við starfi sem tengiliður félagsins við trúnaðarmenn í lok þess mánaðar.
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Fastráðnir starfsmenn á skrifstofu eru (miðað við lok febrúar 2005)
Gunnar Páll Pálsson
Stefanía Magnúsdóttir

formaður
varaformaður

Kjarasvið
Elías G. Magnússon
Anna J. Sævarsdóttir
Hafsteinn J. Hannesson
Reynir Jósepsson
Snorri Kristjánsson

forstöðumaður
kjaramál
kjaramál
kjaramál
kjaramál

Rekstrarsvið
Sigurlaug Hilmarsdóttir
Auður Búadóttir
Einar M. Nikulásson
Gunnar Kristinn Hilmarsson
Ingunn Guðmundsdóttir
Jóhann Hafliðason
Sigrún Viktorsdóttir

forstöðumaður
bókhald
eignaumsýsla
gæðamál
mötuneyti
smiður
starfsmannahald

Upplýsingatæknisvið
Andrjes Guðmundsson
Björn. H. Björnsson
Viktor E. Viktorsson

Þjónustusvið
Árni Leósson
Dóra Björk Scott
Guðrún E. Hafsteinsdóttir
Guðrún Þ. Hlöðversdóttir
Hansína Gísladóttir
Heiða Björg Tómasdóttir
Júnía Þorkelsdóttir
Laufey Eydal
Málfríður Þorkelsdóttir
Rannveig Rögnvaldsdóttir
Rósmarý Úlfarsdóttir
Sigríður Elín Ásgeirsdóttir

Samskipta- og þróunarsvið
Kristín Sigurðardóttir
Alda Sigurðardóttir
Alma Rún Rúnarsdóttir
Anna Björg Siggeirsdóttir
Elísabet Magnúsdóttir
Grétar Hannesson
Steinunn Böðvarsdóttir

forstöðumaður
fræðsla
grunn- og
framhaldsskólafræðsla
útgáfa og kynningarmál
bein félagatengsl
bein félagatengsl
útgáfa og kynningarmál

forstöðumaður
upplýsingatækni
upplýsingatækni

Sigrún Esther Guðmundsdóttir
Sigrún Svava Gísladóttir
Þorgrímur Guðmundsson
Þórunn Jónsdóttir

forstöðumaður
þjónustuver-Akranes
þjónustuver-Reykjavík
atvinnuleysisbætur
atvinnuleysisbætur
þjónustuver-Reykjavík
þjónustuver-Akranes
þjónustuver-Reykjavík
þjónustuver-Akranes
þjónustuver-Reykjavík
sjúkrasjóður-umsjón
atvinnuleysisbæturumsjón
þjónustuver-Akranes
þjónustuver-Akranes
þjónustuver-Reykjavík
orlofsmál-umsjón

LÍV
Ingibjörg R. Guðmundsdóttir
Ástríður S. Valbjörnsdóttir

Kjörin stjórn og trúnaðarráð
Stjórnarmenn eru alls 18, sjö sáu áfram kjörnir árið 2003, Sjá bls. 4.

Formaður til 2ja ára
Gunnar Páll Pálsson

VR

Stjórnarmenn til 2ja ára
Benedikt Vilhjálmsson
Stefanía Magnúsdóttir
Steinar J. Kristjánsson
Sigurður Sigfússon
Margrét Torfadóttir
Lykke Bjerre Larsen
Einar Karl Birgisson

Fálkinn hf.
Amadeus Ísland hf.
Húsasmiðjan hf.
Olíufélagið hf.
Delta hf.
OgVodafone
ZARA

Varamenn til 1 árs
Jón Magnússon
Þorlákur Jóhannsson
Eyrún Ingvaldsdóttir

Hekla hf.
Sindra - stál hf.
Daníel Ólafsson

Trúnaðarráð, aðalmenn
Magnús L. Sveinsson
Guðmundur H. Garðarsson
Grétar Hannesson
Reynir Jósepsson
Björn Þórhallsson
Hannes Þ. Sigurðsson

VR
VR

Ingibjörg R. Guðmundsdóttir
Teitur Jensson
Steinn Gunnarsson
Þorsteinn Bjarnasson
Gunnar Helgi Guðmundsson
Hanna Baldvinsdóttir
Ásmundur I. Þórisson
Pétur Ingimundarsson
Marólína Arnheiður Magnúsdóttir
Árni J. Arnþórsson
Ragnar Engilbertsson
Ólafur Ólafsson
Alfreð Gústaf Maríusson
Anita Knútsdóttir
Sigurhans Wium Hansson
Elsa Unnur Guðmundsdóttir
Jón Hrafn Guðjónsson
Einar Magnús Nikulásson
Pétur Ástbjartsson
Guðmundur Pétursson
Árni G. Ferdinandsson
Júlíana Sóley Gunnarsdóttir
Júlíana Pálsdóttir

LÍV

Vátryggingarfélag Íslands
BYKO
Melabúðin ehf.
Tæknival hf.
Gravarvogsapótek
Tengi hf.
Ellingsen ehf.
Hagkaup Spönginni
Carpe Diem
Flugleiðir
Nói - Síríus
Harpa - Sjöfn
VR
Málning hf.
Saga Film
Ræsir hf.
Rekstrarfélag Ölfusborga
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Almennar uppl‡singar

Trúnaðarráð, aðalmenn frh.
Ólafur Sigurþór Sveinsson
Alma Ísleifsdóttir
Valdimar Ingibergur Þórarinsson
Birna Dís Benediktsdóttir
Svanur M. Gestsson
Kristín Gísladóttir
Guðmundur J. Jónsson
Sæmundur Bjarnasson
Guðrún Hrefna Bragadóttir
Valva Árnadóttir
Krisín Sigurðardóttir
Unnur Þorsteinsdóttir
Árni Steingrímsson
Dröfn Snæland Pálsdóttir
Jónína Sóley Ólafsdóttir
Ólafur Ingimarsson
Margrét Sverrisdóttir
Sigríður Jónsdóttir
Júnía Þorkelsdóttir
Þórunn Steinarsdóttir
Arna María Geirsdóttir
Ingimundur K. Guðmundsson
Eyrún Ingadóttir
Hafdís Júlía Hannesdóttir
Ólafur Gylfason
Guðmundur Ingi Kristinsson
Elín Ólafsdóttir
Þyri Emma Þorsteinsdóttir

Sláturfélag Suðurlands
Eimskip
Samskip
PricewaterhouseCoopers
Litaver
Bóksala Stúdenta
Europay á Íslandi
Íslenska útvarpsfélagið hf.
Bílanaust hf.
Edda - útgáfa
VR
Vélaver hf.
Björninn ehf.
Hagkaup Smáralind
Austurbakki
Vátryggingafélag Íslands
Nýherji hf.
Sjóvá - Almennar
VR
Viðskiptaþj. Akraness
Og Vodafone
Og Vodafone
Lögfræðingafél. Íslands
Pricewaterhouse Coopers
Karl K. Karlsson
Thorarensen Lyf ehf.
Thorarensen Lyf ehf.
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IKEA
Jónar Transport
Radison SAS - Hótel Saga
BYKÓ
Penninn
Tryggingamiðstöðin
VR
Flugfélagið Atlanta
Intrum á Íslandi
Össur hf.
Íslenska útvarpsfélagið
Íslenska járnblendifélagið
Anza hf.
Tryggingamiðstöðin
Friðrik Skúlason
VÍS
A. Karlsson
Omega Farma

Fríða S. Lúðvíksdóttir
Arngrímur Friðrik Pálmason

TVG Zimsen
Þór hf.

Skoðunarmenn reikninga
Aðalmenn
Steinn Gunnarsson
Anita Knútsdóttir

VR
VR
Læknamiðstöðin
Nói - Síríus
Edda - útgáfa

Flugleiðir

Varamaður
Gunnar Helgi Guðmundsson

Varamenn í trúnaðarráði
Anna Björg Siggeirsdóttir
Elías Magnússon
Kolbrún Friðriksdóttir
Margrét Eiríksdóttir
Sigríður Hafdís Benediktsdóttir

Stella Breiðfjörð Magnúsdóttir
Súsanna Gísladóttir
Anna Jónsdóttir
Eva Hrund Willatzen
Ingibjörg Svana Runólfsdóttir
Svanhildur E. Benjamínsdóttir
Elísabet Magnúsdóttir
Ellen Emilsdóttir
Sigurbjörn Grétar Eggertsson
Dagrún Árnadóttir
Steinunn Rósa Einarsdóttir
Svandís Vilmundardóttir
Svava Halldóra Friðgeirsdóttir
Ásgerður Halldórsdóttir
Þorkell Vignir Viðarsson
Frosti Viðar Gunnarsson
Margét Sigurðardóttir
Edith Alvarsdóttir

BYKO

Trúnaðarmenn á vinnustöðum
Trúnaðarmenn félagsins voru alls 175 talsins í febrúar 2005
en voru 179 á sama tíma árið 2004. Listi yfir trúnaðarmenn á
vinnustöðum er á heimasíðu félagsins, www.vr.is

Ársreikningur 2004

Áritanir
Áritun stjórnar
Að áliti stjórnar Verzlunarmannafélags Reykjavíkur koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri og fjárhagslegri þróun á árinu.
Stjórn Verzlunarmannafélags Reykjavíkur staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2004 með undirskrift sinni.
Reykjavík, 9. febrúar 2005.
Gunnar Páll Pálsson
Benedikt Vilhjálmsson
Gunnar Böðvarsson
Margrét Torfadóttir
Sigurður Sigfússon

Stefanía Magnúsdóttir
Bjarndís Lárusdóttir
Kolbeinn Sigurðsson
Rannveig Sigurðardóttir
Steinar J. Kristjánsson

Jóhanna E.Vilhelmsdóttir
Einar Karl Birgisson
Lykke Bjerre Larsen
Sigrún Baldursdóttir
Valur M.Valtýsson

Jón Magnússon

Þorlákur Jóhannsson

Varamenn:
Eyrún Ingvaldsdóttir

Áritun endurskoðenda
Til stjórnar Verzlunarmannafélags Reykjavíkur.
Við höfum endurskoðað ársreikning Verzlunarmannafélags Reykjavíkur fyrir árið 2004. Ársreikningurinn hefur
að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar fyrir félagssjóð, sjúkrasjóð, orlofssjóð og
vinnudeilusjóð. Ársreikningurinn er lagður fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og
reglur. Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju á Íslandi, en samkvæmt henni skal skipuleggja og
haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé í meginatriðum annmarkalaus.
Endurskoðunin felur í sér greiningaraðgerðir, úrtakskannanir og athuganir á gögnum til að sannreyna fjárhæðir og
upplýsingar sem koma fram í ársreikningnum. Endurskoðunin felur einnig í sér athugun á þeim reikningsskilaaðferðum
og matsreglum sem notaðar eru við gerð ársreikningsins og mat á framsetningu hans í heild. Við teljum að
endurskoðunin sé nægjanlega traustur grunnur til að byggja álit okkar á.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2004, efnahag þess 31. desember
2004 og breytingu á handbæru fé á árinu 2004, í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju á Íslandi.
Reykjavík, 9. febrúar 2005.
Deloitte hf.
Gísli Guðmundsson endurskoðandi

Áritun skoðunarmanna
Ársreikning þennan höfum við yfirfarið og með tilvísun til áritunar hins löggilta endurskoðanda leggjum við til að hann
verði samþykktur.
Anita Knútsdóttir
Steinn Gunnarsson
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Rekstrarreikningur fyrir árið 2004

Rekstrartekjur:

Samstæða

Félagssjóður 2004

519.569.193
516.604.199
125.318.160
79.708.748

439.266.275

1.241.200.300

480.913.744

54.066.389
421.831.760
46.125.047
34.191.207
140.580.710
307.370.604
19.603.570
61.586.587

54.066.389

128.810.595
200.267.745
10.781.964
41.527.413

7.731.698
64.422.338
5.881.071

1.085.355.874

435.454.105

499.866.867

155.844.426

45.459.639

16.737.332

Fjármunatekjur
Fjármagnsgjöld
Arður af hlutabréfum
Fjármagnstekjuskattur

500.370.835
(1.120.016)
15.555.254
(10.589.973)

15.651.962
(1.116.931)
0
(233.906)

383.492.310
15.555.254
(10.353.277)

Fjármagnsliðir alls

504.216.100

14.301.125

388.694.287

Hreinar tekjur til ráðstöfunar

660.060.526

59.760.764

405.431.619

Félagsgjöld
Sjúkrasjóðsiðgjöld
Orlofssjóðsiðgjöld
Aðrar tekjur
Rekstrartekjur alls

Sjúkrasjóður

516.604.199
41.647.469
516.604.199

Rekstrargjöld:
Iðgjöld og skattar
Bætur og styrkir
Rekstur orlofshúsa
Orlofsávísanir
Útbreiðslu- og félagsmál
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Rekstur húsnæðis
Afskriftir fastafjármuna
Rekstrargjöld alls
Rekstrartekjur umfram -gjöld

421.831.760

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:

18

Rekstrarreikningur fyrir árið 2004

Orlofssjóður
Félagsgjöld
Sjúkrasjó›sgjöld
Frh. Orlofssjóðsiðgjöld
Frh. A›rar tekjur
Frh.

Vinnudeilusjóður

Samstæða 2003

80.302.918

454.802.361
451.379.368
109.956.962
88.898.045

80.302.918

1.105.036.736

Frh.

Frh.

Rekstrartekjur alls

I›gjöld og skattar
Bætur og styrkir
Frh. Rekstur orlofshúsa
Frh. Orlofsávísanir
Frh. Útbreiðslu- og félagsmál
Frh. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Frh. Rekstur húsnæðis
Frh. Afskriftir fastafjármuna

125.318.160
38.061.279
163.379.439

46.125.047
34.191.207
4.038.417
42.680.521
2.940.536
20.059.174

46.634.309
374.912.200
47.841.101
28.769.066
136.858.201
344.555.993
18.532.780
60.104.806

150.034.902

1.058.208.456

Frh.
Frh.

Frh.

Rekstrargjöld alls

Frh.

Rekstrartekjur umfram -gjöld

13.344.537

80.302.918

46.828.280

Fjármunatekjur
Fjármagnsgjöld
Frh. Arður af hlutabréfum
Frh. Fjármagnstekjuskattur

8.467.195
(3.085)

92.759.368

390.999.397
(3.183.108)
2.035.742
(10.427.385)

Frh.

Fjármagnsliðir alls

8.461.320

92.759.368

379.424.646

Frh.

Hreinar tekjur til ráðstöfunar

21.805.857

173.062.286

426.252.926

Frh.
Frh.

(2.790)
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Efnahagsreikningur 31. desember 2004

Eignir
Fastafjármunir

Samstæða 31.12.04

Félagssjóður

Sjúkrasjóður

Varanlegir rekstrarfjármunir:
Orlofshús
Fasteignir
Aðrir rekstrarfjármunir

247.061.901
292.977.900
139.614.107

222.711.805
138.923.687

Varanlegir rekstrarfjármunir alls

679.653.908

361.635.492

Áhættufjármunir og langtímakröfur:
Verðbréf
Hlutabréf

2.780.404.883
511.904.760

120.756.315
5.000.000

1.521.388.210
506.904.760

Áhættufjárm. og langt.kröfur alls

3.292.309.643

125.756.315

2.028.292.970

Fastafjármunir alls

3.971.963.551

487.391.807

2.028.292.970

65.418.115
12.823.505
98.532.243

37.687.337
12.774.005
59.226.355

20.752.811

176.773.863

109.687.697

60.058.699

4.148.737.414

597.079.504

2.088.351.669

Samstæða 31.12.04

Félagssjóður

Sjúkrasjóður

Framkvæmdasjóður
Starfs- og endurmenntunarsjóður
Óráðstafað eigið fé

9.000.000
37.049.814
3.963.647.346

37.049.814
426.665.284

2.073.827.321

Eigið fé alls

4.009.697.160

463.715.098

2.082.827.321

Veðskuldir

5.236.853

5.236.853

Langtímaskuldir alls

5.236.853

5.236.853

Viðskiptaskuldir

133.803.401

128.127.553

5.524.348

Skammtímaskuldir alls

133.803.401

128.127.553

5.524.348

Skuldir alls

139.040.254

133.364.406

5.524.348

4.148.737.414

597.079.504

2.088.351.669

Veltufjármunir
Óinnheimt iðgjöld
Aðrar skammtímakröfur
Bankainnstæður
Veltufjármunir alls
Eignir samtals

39.305.888

Skuldir og eigi› fé
Eigið fé

9.000.000

Langtímaskuldir

Skammtímaskuldir

Skuldir og eigið fé samtals
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Efnahagsreikningur 31. desember 2004

Eignir
Orlofssjóður

Orlofshús
Fasteignir
Frh. Aðrir rekstrarfjármunir
Frh.
Frh.

Vinnudeilusjó›ur

Samstæða 31.12.03

247.061.901
70.266.095
690.420

257.584.458
282.790.947
130.269.650

318.018.416

670.645.055

Frh.

Varanlegir rekstrarfjármunir alls

Frh.

Ver›bréf
Hlutabréf

95.943.964

1.042.316.394

Frh.

2.271.615.526
295.384.560

Frh.

Áhættufjárm. og langt.kröfur alls

95.943.964

1.042.316.394

2.567.000.086

Frh.

Fastafjármunir alls

413.962.380

1.042.316.394

3.237.645.141

Óinnheimt iðgjöld
Aðrar skammtímakröfur
Frh. Bankainnstæður

6.977.967
49.500

69.820.296
19.948.069
89.770.436

Frh.

Veltufjármunir alls

7.027.467

179.538.801

Frh.

Eignir samtals

Frh.
Frh.

420.989.847

1.042.316.394

3.417.183.942

420.838.347

1.042.316.394

9.000.000
37.049.814
3.264.621.007

420.838.347

1.042.316.394

3.310.670.821

Skuldir og eigi› fé

Framkvæmdasjóður
Starfs- og endurmenntunarsjóður
Frh. Óráðstafað eigið fé
Frh.
Frh.

Frh.

Eigið fé alls

Frh.

Veðskuldir

15.217.222

Frh.

Langtímaskuldir alls

15.217.222

Frh.

Viðskiptaskuldir

151.500

91.295.899

Frh.

Skammtímaskuldir alls

151.500

91.295.899

Frh.

Skuldir alls

151.500

106.513.121

Frh.

Skuldir og eigið fé samtals

420.989.847

1.042.316.394

3.417.183.942

21

Sjóðstreymi árið 2004

Handbært fé frá rekstri
Hagnaður af reglulegri starfsemi
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir fastafjármuna
Gengisbreyting áhættufjármuna og langt.krafna
Aðrir liðir
Veltufé frá rekstri
Skammtímakröfur. (hækkun) lækkun
Skammtímaskuldir. hækkun (lækkun)
Handbært fé frá rekstri

2004

2003

660.060.526

426.252.926

61.586.587
(511.518.879)
(9.917.701)

60.104.806
(373.221.388)
481.392

200.210.533

113.617.736

11.526.745
42.507.502

3.624.409
32.191.573

254.244.780

149.433.718

7.000.000
(48.250.970)

1.880.000
(11.196.049)

(207.396.560)

(50.242.240)

(248.647.530)

(59.558.289)

(10.285.267)
0
13.449.824

(9.991.653)
(50.400.000)
0

3.164.557

(60.391.653)

8.761.807

29.483.776

98.532.243
89.770.436

89.770.436
60.286.660

8.761.807

29.483.776

Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfesting:
Seldir rekstrarfjármunir
Keyptir rekstrarfjármunir
Áhættufjármunir og langt.kröfur. breyting

Fjármögnunarhreyfingar
Afborganir langtímaskulda
Framlög eigin sjóða
Sameining við Verzlunarm.fél Akraness

Hækkun (lækkun) handbærs fjár
Handbært fé í árlok
Handbært fé í ársbyrjun
Hækkun (lækkun) handbærs fjár
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Skýringar með ársreikningi 2004

Reikningsskilaaðferðir
1.

Ársreikningurinn er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju á Íslandi. Við gerð ársreikningsins er
í öllum meginatriðum fylgt sömu reikningsskilaaðferðum og á fyrra ári. Ársreikningurinn er gerður eftir
kostnaðarverðsaðferð. Í ársbyrjun 2004 sameinaðist Verzlunarmannafélag Akraness Verzlunarmannafélagi
Reykjavíkur. Samanburðartölum ársins 2003 hefur ekki verið breytt.

2.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af stofnverði.

3.

Eignir og skuldir sem bundnar eru vísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla eru færðar upp miðað við verðlag og
gengi í árslok.

4.

Verðbréf sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði eru eignfærð á markaðsverði í árslok, en það telst vera
verðið á síðasta skráningadegi ársins. Önnur bréf eru færð til eignar miðað við ávöxtunarkröfu þeirra á kaupdegi.

5.

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.

6.

Beinn kostnaður hvers sjóðs er færður beint á viðeigandi sjóð. Sameiginlegum kostnaði er hins vegar skipt á milli
sjóða eftir ákveðnum hlutföllum.
Hluti Vinnudeilusjóðs í félagsgjöldum ársins er 15% samkvæmt ákvörðun aðalfundar VR, eða kr. 80.302.918.

7.

Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir, endurmat og afskriftir greinast þannig:
Aðrir rekstrarfjárm.

Fasteignir

Orlofshús

Samtals

Stofnverð 01.01
Afskrifað áður
Sameining við Akranes

316.404.347
186.134.697

347.030.504
64.239.557
17.573.331

472.963.660
215.379.202
7.942.654

1.136.398.511
465.753.456
25.515.985

Bókfært verð 01.01

130.269.650

300.364.278

265.527.112

696.161.040

Keypt á árinu
Selt á árinu
Afskrift ársins

45.551.517
(97.966)
(36.109.094)

(7.386.378)

2.699.453
(3.073.549)
(18.091.115)

48.250.970
(3.171.515)
(61.586.587)

Bókfært verð 31.12

139.614.107

292.977.900

247.061.901

679.653.908

12 – 30%

2%

4%

Afskriftaprósenta

Fasteignamat orlofshúsa í árslok er kr. 229.111.000 og fasteignamat annarra fasteigna félagsins er kr. 309.502.000.
Brunabótamat orlofshúsa í árslok er kr. 361.442.000 og annarra fasteigna félagsins kr. 581.048.000.
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8.

Verðbréf
Verðbréf greinast þannig:
Innlendir skuldabréfasjóðir.
Innlendir hlutabréfasjóðir
Erlendir hlutabréfasjóðir
Innlend skuldabréf
Áhættufjárfestinga- og vogunarsjóðir
Önnur verðbréf

9.

1.927.000.590
142.574.244
524.586.415
167.079.242
12.302.045
6.862.347
2.780.404.883

Hlutabréf
Hlutabréfaeign er eignfærð á markaðsverði og sundurliðast þannig 31.12.2004:

Íslandsbanki hf.
KB banki hf.
Straumur Fjárfestingarbanki hf.
Menntaskólinn Hraðbraut hf.
Janus endurhæfing ehf.
Máttarstólpar ehf.

Eignarhlutdeild

Nafnverð

Bókfært verð

0,1
0,0
0,9
20,0
10,0
31,4

10.264.923
29.878
36.891.743
100.000
250.000
26.165.401

114.967.138
13.206.076
352.316.145
5.000.000
250.000
26.165.401
511.904.760

Framkvæmdasjó›ur
sjóður

Starfs- og endurmennt. sjó›ur

9.000.000
0
9.000.000

37.049.814
0
37.049.814

10. Yfirlit yfir bundið eigið fé

Eigið fé 01.01
Úthlutun ársins
Eigið fé 31.12
11. Yfirlit yfir annað eigið fé

Óráðstafað eigið fé
Eigið fé 01.01
Sameining við Verslunarm.félag Akraness
Hreinar tekjur til ráðstöfunar.

3.264.621.007
38.965.813
660.060.526
3.963.647.346

12. Laun og launatengd gjöld
Laun og launatengd gjöld greinast þannig:
Laun
Launatengd gjöld
Fjöldi starfsmanna í árslok

2004

2003

190.794.523
33.861.613

198.980.753
44.637.510

43

45

Laun yfirstjórnar námu á árinu 2004 samtals 15,6 milljónum króna. Þar af námu laun formanns 10,0 milljónum
króna að meðtöldum bifreiðahlunnindum. Formaður fékk einnig greitt í lífeyrisjóð 2% viðbótarframlag umfram
almenna kjarasamninga.

24

