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Félagið í hnotskurn
Almenn starfsemi og þjónusta
					

Fjöldi félagsmanna / umsókna
						
2009
2008

					

Kjaramál til meðferðar fyrir félagsmenn			

1.623

1.680

Starfsmennta- og tómstundastyrkir, umsóknir		

6.375

5.317

Styrkir úr varasjóði					

11.799

10.673

Fjöldi bótaþega úr Sjúkrasjóði				

1.016

1.033

Orlofshús og tjaldvagnar				

3.163

2.717

Samtals						

23.976

21.420

20987

22206

2002

2003

2004

28065

28776

26049

20352

2001

25.000

23222

20071

30.000

27437

Fjöldi félagsmanna

20.000
15.000
10.000
5.000
0

2005

2006

2007

2008

2009

Lykiltölur VR 2009
Félagsgjöld				

634.014.621			

Sjúkrasjóðsiðgjöld				

872.158.870			

Orlofssjóðsiðgjöld				

210.846.679			

Leiga orlofshúsa				

56.802.989			

Aðrar tekjur				

27.645.333			

Samtals tekjur			

1.801.468.492

Bætur og styrkir				

667.338.138			

Greiðsla úr varasjóði				

353.083.179			

Rekstrargjöld				

814.968.289			

Samtals gjöld, bætur og styrkir		
Fjármagnsliðir				

Hrein (gjöld) tekjur til ráðstöfunar

1.835.389.606
375.169.911			

341.248.797

Stjórn VR starfsárið 2009 - 2010
Kristinn Örn Jóhannesson formaður
Bjarki Steingrímsson, varaformaður frá 29.04.2009 til 16.12.2009
Ásta Rut Jónasdóttir, varaformaður frá 16.12.2009
Jóhanna S. Rúnarsdóttir ritari
Ágúst Guðbjartsson, Benedikt Vilhjálmsson, Bergur Þór Steingrímsson, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir,
Jón Magnússon, Lykke Bjerre Larsen, Óskar Kristjánsson, Ragnar Þór Ingólfsson, Sigurður Sigfússon,
Stefanía Magnúsdóttir og Steinar J. Kristjánsson.
Varamenn: Hólmfríður Björg Petersen, Sigríður Stefánsdóttir og Þorlákur Jóhannsson.
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Kjaramál
Þróun á fjölda mála kjarasviðs tímabilið janúar 2007 - desember 2009
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Kjara- og innheimtumál
Starfsemi kjarasviðs félagsins á fyrri hluta árs 2009 var sambærileg við árið 2008 en það ár var mjög annasamt, sérstaklega
síðari hlutinn. Í kjölfar hruns bankakerfisins haustið 2008 voru miklar uppsagnir og órói á vinnumarkaði. Mörg fyrirtæki brugðu
á það ráð að lækka laun starfsmanna eða starfshlutfall vegna erfiðleika í rekstri. Kaupmáttur launa lækkaði og atvinnuleysi
jókst þar sem fjölmörg fyrirtæki fóru í þrot. Um þetta hefur verið rætt og ritað allar götur síðan. Þessi þróun hélt áfram með
sambærilegum hætti á fyrri hluta árs 2009 en eftir mitt ár virtist meira jafnvægi komast á en áður á vinnumarkaði, þó
vissulega séu tölur um mál sem komu til kasta félagsins í hærri kantinum miðað við eðlilegt árferði. Innkomin mál voru
1.680 vegna ársins 2008 og 1.623 vegna ársins 2009. Ef tímabilið frá 1. júlí 2008 – 30. júní 2009 er skoðað sérstaklega
kemur í ljós að innkomin mál voru 1.965, sem er mesti fjöldi innkominna mála til félagsins á 12 mánaða tímabili.
Á ársgrundvelli fækkaði því málum á kjarasviði milli ára lítilega, en ef fyrri hluti árs og sá síðari eru bornir saman má sjá að á fyrri
helmingnum (frá 1. janúar – 30. júni 2009) eru málin 969 talsins en 654 á síðari helmingi ársins. Þetta er þvert á þróun ársins
2008 en þá voru málin færri á fyrri hluta ársins samanborið við þann seinni. Þetta bendir til þess að vinnumarkaðurinn sé að leita
jafnvægis á nýjan leik. Um áramótin 2009/2010 voru 211 mál í vinnslu á kjarasviði, þar af 152 hjá lögmanni félagsins. Á þessum
tímapunkti var 1 mál óleyst vegna ársins 2006, 4 mál óleyst vegna ársins 2007, 44 vegna ársins 2008 og 162 vegna ársins 2009.
Mikið verk er framundan á vettvangi kjarasamninga því samningar eru lausir í lok árs 2010. Það er mjög nauðsynlegt að
þar náist niðurstaða sem geri öllum kleift að líta til framtíðar á íslenskum vinnumarkaði. Til að svo megi verða þarf að
tryggja fjölgun starfa og snúa við þróun kaupmáttar.

Dómsmál
Fjöldi mála fór fyrir dómstóla á starfsárinu, en rétt er að minnast á nokkur þeirra hér. Sagt er frá öllum dómum á heimasíðu
VR. Sumarið 2009 fóru fimm mál fyrir dómstóla. Í því fyrsta var deilt um launahækkanir og önnur samningsbundin ákvæði en
ráðningarsamningur lá ekki fyrir. Skv. dómi bar vinnuveitandi hallann af því að hafa ekki gert skriflegan ráðningarsamning.
Samskonar niðurstaða fékkst í öðru máli undir lok sumars en þá var deilt um greiðslur fyrir yfirvinnu. Dómurinn féllst á rök
félagsmannsins um að um föst yfirvinna væri hluti ráðningarkjara.. Í máli fyrir héraðsdómi í júlí var fyrirtæki dæmt til að greiða
félagsmanni laun í uppsagnarfresti auk miskabóta vegna rangra ásakana um auðgunarbrot. Rannsókn lögreglu leiddi ekki í ljós
að félagsmaðurinn hafi verið sekur um brot og taldi dómurinn fyrirvaralausa uppsögn tilefnislausa.
Undir lok árs 2009 fór mál fyrir dómstóla sem varðaði laun í uppsagnarfresti en vinnuframlagi félagsmanns var hafnað
einhliða. Orð stóð gegn orði varðandi ásakanir um samskiptaörðugleika og taldi dómurinn að vinnuveitandinn hafi ekki lagt
fram gögn sem bendi til annars en að félagsmaðurinn hafi átt að fá laun í uppsagnarfresti. Í máli í upphafi árs 2010 fór mál
fyrir dóm þar sem deilt var um hvort umsamin laun hafi verið jafnaðarlaun eða dagvinnulaun. Félagsmaður VR hélt því fram
að hann hafi ekki fengið greitt í samræmi við vinnuframlag sitt og studdi dómurinn málstað hans. Tvö mál komu til kasta
dómstóla í febrúar 2010 varðandi uppsögn. Í fyrra málinu hélt vinnuveitandi því fram að samið hafi verið um starfslok með
viku uppsagnarfresti í stað þriggja mánaða eins og segir í kjarasamningi. Dómurinn hafnaði því, starfstími félagsmannsins
hafi verið óljós og vinnuveitandi hafi ekki sýnt fram á að hann hafi haft rétt til að vísa félagsmanninum fyrirvaralaust úr
starfi. Í seinna málinu var fjallað um fyrirvaralausa uppsögn sem vinnuveitandi bar að hafi komið til vegna alvarlegra
mistaka félagsmannsins í starfi. Deilur snerust m.a. um kaupréttarsamning félagsmannsins og hvernig uppsögn bar að
sem dómurinn taldi hafa verið andstætt góðum venjum í samskiptum vinnuveitanda og starfsmanna. Það þótti jafnframt
ósannað að félagsmaðurinn hafi brotið af sér í starfi í skilningi ákvæða í kaupréttarsamningi aðila.
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Kjarasamningar
Endurskoðun kjarasamnings við SA
Þann 25. júní 2009 var undirritaður stöðugleikasáttmáli milli ríkisstjórnarinnar, sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðarins
og var markmið hans að stuðla að endurreisn íslensks efnahagslífs. Samhliða gerð sáttmálans var undirritað samkomulag
um breytingar á kjarasamningum á almennum vinnumarkaði sem m.a. gerði ráð fyrir tvískiptingu umsamdra launahækkana og frestun á endurskoðun samninga til loka október 2009. Tvísýnt var um endurskoðun kjarasamninga undir
lok þess mánaðar í ljósi óvissu með áframhaldandi framkvæmd stöðugleikasáttmálans en ljóst var þann 28. október að
samningar myndu halda og gilda þeir út nóvember árið 2010.

Breytingar á kjarasamningi við Samtök atvinnulífsins fela í sér eftirfarandi:
• Hækkun lægstu launa
Helmingur umsamdra hækkana almennra kauptaxta kom til greiðslu þann 1. júlí 2009 en hinn helmingurinn 1. 		
nóvember 2009. Launataxtar afgreiðslufólks hækkuðu þannig um kr. 6.750 í hvort skipti en launataxtar skrifstofufólks
um kr. 8.750 í hvort skipti.
•

Launaþróunartrygging
Laun yfir töxtum hækkuðu um 3,5% frá og með 1. nóvember, að frádregnum launahækkunum á 		
viðmiðunartímabilinu frá 1. janúar til 1. nóvember 2009.

•

Almenn launahækkun
Laun hækka almennt um 2,5% þann 1. júní 2010.

Endurskoðun kjarasamnings við Félag atvinnurekenda (áður FÍS)
Kjarasamningur VR og FA (áður FÍS) var framlengdur til loka nóvember árið 2010.

Breytingar á kjarasamningi við Félag atvinnurekenda fela í sér eftirfarandi:
•

Lágmarkstaxti
Lágmarkstaxti er kr. 179.500 frá og með 1. nóvember 2009.

•

Launaþróunartrygging
Laun yfir töxtum hækkuðu um 3,5% frá og með 1. nóvember, að frádregnum launahækkunum á 			
viðmiðunartímabilinu frá 1. janúar til 1. nóvember 2009.

•

Almenn launahækkun
Laun hækka almennt um 2,5% þann 1. júní 2010. Lágmarkslaun verða þá kr. 190.000.

Aðrir samningar
Í apríl 2010 var undirritaður samningur við Norðurál og er launaliður fyrirtækisins nú á svipuðum nótum og annarra
álverksmiðja á landinu.
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Heilbrigðismál
Fjárveitingar úr Sjúkrasjóði VR
Varðandi tekjur árið 2009 vísast til reikninga aftast í ársskýrslunni. Greiddar bætur sundurliðast þannig:
					

Fjöldi

Upphæð kr.

749

602.857.018

Fjöldi

Upphæð kr.

Sjúkra- og slysadagpeningar samtals
(2008, samtals fjöldi 825, kr. 519.896.538)

					
Dánarbætur samtals

		

84

33.992.087

(2008, fjöldi bótaþega 72, kr. 35.355.929)

					

Fjöldi

Örorkubætur samtals			

14

Upphæð kr.
12.600.672

(2008, fjöldi bótaþega 6, kr. 9.049.541)		

Fjöldi

Upphæð kr.

847

649.449.777

				

Fjöldi

Upphæð kr.

Styrkir til sjóðfélaga			

169

				
Bætur til félagsmanna 2009 samtals

(2008, fjöldi bóta- og styrkþega 903, kr. 564.302.008)		

17.888.361

(2008, fjöldi styrkþega 130, kr. 14.009.654)		

			
					

Fjöldi

Upphæð kr.

Bætur og styrkir til félagsmanna 2009 samtals

1.016

667.338.138

(2008, fjöldi bóta- og styrkþega 1.033, kr. 578.311.662)		

						
Að auki styrkir til stofnana og félagasamtaka 2009

Upphæð kr.

			

9.511.888

(2008, kr. 7.196.181)

		

Virk starfsendurhæfingarsjóður
Frá árinu 2007 hefur VR boðið félagsmönnum sem sækja um sjúkradagpeninga hjá félaginu ráðgjöf og stuðning til
að auðvelda þeim að snúa aftur til vinnu eftir veikindi eða slys. VR var fyrst stéttarfélaga til að bjóða slík úrræði en í
kjarasamningum árið 2008 var þessi hugmynd tekin upp. Um mitt ár 2009 hóf Virk starfsendurhæfingarsjóður samstarf við
stéttarfélög og atvinnurekendur og eru ráðgjafar starfsendurhæfingarsjóðs félagsmönnum VR til aðstoðar á skrifstofum
félagsins. Á árinu 2009 þáðu 68 félagsmenn ráðgjöf og aðstoð hjá ráðgjöfum VR og ráðgjöfum Virk. Af þeim hafa 29 snúið
aftur á vinnumarkaðinn. Þrír ráðgjafar á vegum Virk starfa á skrifstofum VR.

Breyting á reglugerð Sjúkrasjóðs
Á aðalfundi 2. apríl 2009 var samþykkt breyting á reglugerð Sjúkrasjóðs VR þar sem kveðið er á um að almennt sé það
skilyrði styrkja og sjúkradagpeninga að umsækjandi komi fyrst til viðtals hjá ráðgjafa.

Framkvæmdastjórn Sjúkrasjóðs VR starfsárið 2009 – 2010
Stefanía Magnúsdóttir formaður
Ágúst Guðbjartsson, Bergur Þór Steingrímsson, Jón Magnússon og Lykke Bjerre Larsen
Varamenn: Ásta Rut Jónasdóttir og Þorlákur Jóhannsson
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Orlofsmál
Á árinu 2009 voru 38 orlofshús og orlofsíbúðir í eigu VR. Félagið tók á leigu 25 tjaldvagna og 17 orlofshús. Útleigur ársins
2009 voru 3.163 samanborið við 2.717 árið 2008. Nýting orlofshúsa yfir vetrarmánuðina hefur verið mjög góð í húsum
með heitum pottum auk íbúðanna á Akureyri.

Nýting orlofshúsa og tjaldvagna 2009
Innan sviga er tilgreindur fjöldi húsa / íbúða á hverjum stað.
		

Fjöldi gistinátta

Nýting – sumar

Nýting – vetur*

Akureyri (7)			

1.644

Einarsstaðir (6)**			

467

97%

Flúðir (3) 			

639

92%		

48%

Húsafell (3)

613

92%		

45%

442

65%		

59%

95%		

41%

		

Ljósheimar, Reykjavík (1)
Miðhúsaskógur (20)			
Ölfusborgir (1)**

		

85%		

3.943		
20

54%

95%		

Félagið tók á leigu eftirtalin hús og tjaldvagna sumarið 2009 og endurleigði til félagsmanna.
Sum húsin voru leigð hluta af sumri en sum eru enn í útleigu.
			

Fjöldi gistinátta

Blönduós (2)			
Hrísey (1) 			
Illugastaðir (1)

Nýting – sumar

152		
77

		

63

100%

84

100%

438

93%

		

Ólafsfjörður (1)			
Stykkishólmur raðhús (3)
Súðavík (1)

		

Vaðlaborgir (1)

		

Tjaldvagnar (25)

		

Samtals gistinætur

77		

50%

91%

593

96%

77

91%

84

100%

1.248		

		

100%

Meðalfellsvatn (1)			
Minni-Borg (2)

Nýting - vetur

90%

41%

85%

10.661

* 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.

Stjórn orlofssjóðs VR starfsárið 2009 – 2010
Benedikt Vilhjálmsson formaður
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Jóhanna S. Rúnarsdóttir, Óskar Kristjánsson og Steinar J. Kristjánsson
Varamenn: Hólmfríður Petersen og Ragnar Þór Ingólfsson
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Ályktanir stjórnar, fundir
Ályktanir stjórnar starfsárið 2009 - 2010
Í október 2009 samþykkti stjórn VR ályktun þar sem mótmælt var þeim fyrirætlunum stjórnvalda að ætla ekki að
standa við hækkun persónuafsláttar. Stjórnin skoraði á ríkisstjórn og alþingi að leiðrétta óréttlæti fyrri stjórna, hækka
skattleysismörk og hækka skattprósentuna á móti.
Í sama mánuði sendu stjórnir VR og FÍS frá sér sameiginlega áskorun um tafarlausa úrlausn Icesave málsins, málið hafi dregist
mjög á langinn, haldi öðrum brýnum úrlausnarefnum í efnhagsmálum í gíslingu og ógni stöðugleika á vinnumarkaði.
Í nóvember sendi stjórn frá sér mótmæli vegna hugmynda stjórnvalda að skerða atvinnuleysisbætur ungs fólks.
Í nóvember mótmælti stjórnin frekari skerðingu réttinda í fæðingarorlofi, það vegi freklega að réttindum fjölskyldna í landinu.
Undir lok janúar 2010 sendi meirihluti stjórnar frá sér ályktun þar sem harmað var að nokkrir stjórnarmenn í félaginu
tengdust samtökunum Nýtt Ísland sem stofnuð voru í tengslum við kosningar 2009 en virðast nú beina kröftum sínum
að því að brjóta félagið niður, eins og segir í ályktuninni.
Þá sendi meirihluti stjórnar VR frá sér ályktun í sama mánuði vegna áskorunar frá þremur stjórnarmönnum sem höfðu gert
kröfu um að greidd yrðu atkvæði um hana. Því var vísað frá. Bæði ályktunin og svör stjórnar við einstökum liðum hennar eru
birt á heimasíðu VR, www.vr.is.
Í mars fór fram athugun endurskoðenda á notkun starfsmanna á greiðslukortun félagsins þrjú ár aftur í tímann að ósk
formanns VR í kjölfar fjölmiðlaumfjöllunar um hana. Meirihluti stjórnar sendi að henni lokinni frá sér ályktun þar sem
niðurstöðunum var fagnað, þær staðfesti að fjármál félagsins séu í öruggum höndum.
Í apríl 2010 sendi stjórn frá sér ályktun þar sem hún harmar þá öfugsnúnu þróun sem átt hefur sér stað varðandi
opnunartíma verslana undanfarin ár og verslunareigendur hvattir til að virða frídaga starfsmanna, m.a. 1. maí.

Innlendir fundir starfsárið 2009 - 2010
Stjórn VR fundaði 25 sinnum á starfsárinu og 4 fundir voru haldnir í trúnaðarráði.
Á Nýársfundi VR 2010 sem haldinn var 28. janúar var gengið frá framboði trúnaðarráðs og trúnaðarmanna til fjögurra
sæta í stjórn og 82 sæta í trúnaðarráð VR fyrir næsta kjörtímabil. Ekki náðist lágmarksþátttaka á fundinn, eins og kveðið
er á um í lögum VR, til að greiða atkvæði milli frambjóðenda í einstaklingskjöri til stjórnar, þ.e. til sæta þriggja aðalmanna
og þriggja varamanna, og var því efnt til kosninga meðal trúnaðarmanna og trúnaðarráðs. Niðurstöður þeirra voru
eftirfarandi: Ingibjörg Óskarsdóttir, Guðrún Helga Tómasdóttir og Hildur Mósesdóttir náðu kjöri sem aðalmenn og Birgir
Már Guðmundsson, Benedikt Vilhjálmsson og Bjarni Þór Sigurðsson sem varamenn. Auglýst var eftir mótframboðum í
fjölmiðlum og á vef VR og bárust tvö mótframboð í sæti aðalmanna í stjórn og einn framboðslisti auk lista trúnaðarráðs
og trúnaðarmanna. Sjá nánar á bls. 12 um allsherjarkosningar sem fram fóru í félaginu í mars 2010.
Uppstillinganefnd fundaði 4 sinnum fyrir Nýársfundinn. Auglýst var eftir áhugasömum einstaklingum til að starfa fyrir
félagið og bárust 16 framboð til stjórnar og 92 framboð til trúnaðarráðs.
Þrír félagsfundir voru haldnir á starfsárinu. Sá fyrsti var haldinn 4. júní og fjallaði um endurskoðun kjarasamninga,
samskipti VR og ASÍ, jafnréttisstefnu VR og stöðu efnahagsmála. Um 150 manns sátu fundinn. Undir lok nóvember
2009 var haldinn upplýsinga- og umræðufundur þar sem m.a. var farið yfir samninga og stöðugleikasáttmálann,
skipulag launþegahreyfingarinnar og stefnumótun VR. Í lok fundar sat stjórn fyrir svörum. Fundinn sátu innan við eitt
hundrað félagsmenn. Þriðji fundurinn var haldinn í mars í tengslum við allsherjaratkvæðagreiðslu í félaginu til stjórnar
og trúnaðarráðs. Félagsmenn sem ekki áttu tök á að mæta á fundinn gátu fylgst með beinni útsendingu af fundinum á
netinu og á skrifstofum VR í Vestmannaeyjum, á Akranesi og Egilsstöðum. Á fundinum kynntu frambjóðendur til stjórnar
og fulltrúar framboðslista sig og stefnumál sín en allsherjaratkvæðagreiðsla fór fram dagana 15. til 29. mars. Á annað
hundrað manns fylgdust með fundinum á einn eða annan hátt. Sjá nánar um atkvæðagreiðsluna á bls. 12.
Úrskurðarnefnd VR hélt 36 fundi á árinu 2009 og úrskurðaði um 15 kærur félagsmanna. Verkefni nefndarinnar eru að
taka fyrir formlegar kærur frá félagsmönnum, vera ráðgefandi fyrir umsjónarmenn málaflokka og gegna eftirlitsstarfi.
Ársfund Alþýðusambands Íslands, sem haldinn var dagana 22. og 23. október 2009, sat 71 fulltrúi frá VR. Yfirskrift
fundarins var Byggjum réttlátt þjóðfélag þar sem áhersla var lögð á hag heimilanna, efnahags- og kjaramál og
atvinnumál og samfélagslega ábyrgð.
VR og Félag atvinnurekenda (áður FÍS) stóðu fyrir fundi um skattamál og breytta hegðun neytenda á
samdráttartímum í desember 2009. Á fundinum voru kynntar niðurstöður könnunar um neysluhegðun landsmanna.
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Önnur starfsemi
VR varasjóður
Á aðalfundi þann 2. apríl 2009 var samþykkt tillaga um framlag í VR varasjóð að upphæð um 450 milljónir króna.
Heildargreiðslur úr sjóðnum árið 2009 námu kr. 353.083.179 og fengu 11.799 félagsmenn greiðslur. Langstærstur hluti
fór til forvarna eða 36% (til forvarna teljast m.a. styrkir til líkamsræktar). Árið 2008 fengu 10.673 félagsmenn greiðslur úr
sjóðnum og nam heildarupphæðin kr. 338.370.616. Hér að neðan má sjá skiptingu á greiðslum úr VR varasjóði árið 2009.

Greiðslur úr VR varasjóði

6,8%

%
4,8

5,1

%

Forvarnir 35,9%
,9%

35

9,1%

Orlofsþjónusta 12,7%
Hjálpartæki 12,7%
Lækniskostnaður 12,9%
Endurhæfing 9,1%

9%
12,

Námsorlof 5,1%

7%
12,

12,7%

Atvinnuleysi 4,8%
Annað 6,8%

Rannsóknir og kannanir
Fyrirtæki ársins
Kraftvélar og Microsoft Íslandi voru valin Fyrirtæki ársins 2009 í könnun VR, það fyrrnefnda í hópi stærri fyrirtækja en
það síðarnefnda í hópi minni fyrirtækja. Tuttugu efstu fyrirtækin í hvorum flokki fengu nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki
2009. Þrátt fyrir erfitt árferði á vinnumarkaði benda niðurstöður í könnuninni til þess að samheldni sé mikil og samskipti
stjórnenda og annarra starfsmanna séu almennt góð.

Launakönnun
Grunnlaun félagsmanna hækkuðu um 4% og heildarlaun um 1% á milli áranna 2008 og 2009 samkvæmt launakönnun
félagsins fyrir árið 2009 en niðurstöður hennar voru kynntar í september. Afgreiðslufólk á kassa hækkaði mest.

Jafnréttismál
VR hefur undanfarin ár lagt áherslu á berjast gegn launamun kynjanna og hefur sú barátta skilað áþreifanlegum árangri.
Launamunurinn hélt áfram að dragast saman á milli ára samkvæmt niðurstöðum launakönnunar VR 2009. Kynbundinn
launamunur var 10,1% árið 2009 samanborið við 12,3% árið 2008. Munur á heildarlaunum var 14,7% í fyrra en 16,7% árið
2008. Kynbundinn launamunur var 15,3% árið 2000 og hefur því minnkað um þriðjung á áratug.

Erlend samskipti
Höfuðborgarráðstefnan var haldin í júní árið 2009 en það er samstarfsvettvangur fulltrúa verslunarmannafélaga í
höfuðborgum Norðulanda. Þrír fulltrúar frá VR sóttu ráðstefnuna. Í ár var helsta umfjöllunarefnið áhrif dómsniðurstöðu
Evrópudómstólsins og Lissabon sáttmálans á réttindi á norrænum vinnumarkaði.
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Önnur starfsemi
Fræðsla
Alls bauð VR félagsmönnum sínum upp á 25 fyrirlestra á starfsárinu 2009 – 2010 og sóttu þá um 1.500 félagsmenn.
Félagsmenn á Akranesi, Egilsstöðum og í Vestmannaeyjum gátu fylgst með fundunum í gegnum fjarfundabúnað.
Þá sóttu tæplega 2.300 nemendur í grunn- og framhaldsskólum fræðslu um réttindi og skyldur á vinnumarkaði.

Starfsmenntastyrkir
Á árinu 2009 voru greiddar rúmar 155 milljónir króna í starfsmenntastyrki til félagsmanna úr starfsmenntasjóðum
samanborið við tæplega 126 milljónir árið 2008. Alls bárust 6.375 umsóknir um styrk árið 2009 frá 4.220 einstaklingum
samanborið við 5.317 umsóknir frá 3.598 einstaklingum árið 2008.

Stjórnir fræðslumála starfsárið 2009 - 2010
Stjórn Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks
Stefanía Magnúsdóttir formaður (VR)
Sigurður Jónsson varaformaður (SA
Ingibjörg R.Guðmundsdóttir (VR), Guðrún Erlingsdóttir (LÍV), Anna Rós Ívarsdóttir (SA) og Svanur Valgeirsson (SA)

Stjórn Starfsmenntasjóðs verslunarinnar
Ingibjörg R. Guðmundsdóttir formaður (LÍV)
Kristján Einarsson (FÍS), Skúli Björnsson (FÍS) og Stefanía Magnúsdóttir (VR)

Atvinnuleysi
Fjöldi skráðra VR félaga á atvinnuleysisbótum árið 2009 var 2.439, konur voru 1503 og karlar 936.

Úrræði fyrir atvinnulausa félagsmenn
VR lagði áherslu á öfluga þjónustu við atvinnulausa félagsmenn sína á starfsárinu. bæði hvað varðar valkosti í námi
og hreyfingu og beina aðstoð. Félagið átti í samstarfi við fjölda aðila og bauð upp á alls 42 námskeið og fyrirlestra
sem 642 félagsmenn sóttu. Félagið greiddi einnig niður líkamsræktarkort fyrir atvinnuleitendur, alls 1.113 kort.
Lögfræðingur aðstoðaði atvinnulausa félagsmenn í greiðsluvanda og sérfræðingar á vegum VR sem og sálfræðingur,
vinnumarkaðsfræðingur og starfs- og námsráðgjafi veittu einstaklingsbundna ráðgjöf. Þá bauð félagið börnum
atvinnulausra félagsmanna á leikjanámskeið og sumarbúðir sumarið 2009. Útilegu- og veiðkort stóðu atvinnulausum
félagsmönnum til boða þeim að kostnaðarlausu og þekktust það boð um 300 félagsmenn.

Samstarf við Samtök verslunar og þjónustu
VR og Samtök verslunar og þjónustu efndu til Viku verslunar í mars 2010 undir fyrirsögninni Spilum saman –
þjóðarátak í allra þágu þar sem vakin var athygli á mikilvægi verslunar og þjónustu.
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Almennar upplýsingar
Allsherjaratkvæðagreiðsla um kjör vegna framboða til trúnaðarstarfa
Allsherjaratkvæðagreiðsla fór fram í VR dagana 15. mars til 29. mars 2010. Kosið var milli fimm frambjóðenda í
einstaklingskjöri til þriggja sæta aðalmanna í stjórn og milli tveggja lista sem hvor bauð fram til fjögurra sæta aðalmanna í
stjórn og 82 sæta í trúnaðarráði. Niðurstaðan var sem hér segir:
• Ingibjörg Ósk Birgisdóttir (83,8% greiddra atkvæða), Guðrún Helga Tómasdóttir (81,3% greiddra atkvæða) og Hildur Mósesdóttir (80,7% greiddra atkvæða) fengu flest atkvæði í einstaklingskosningu til stjórnar og eru réttkjörnar skv. 20 gr. laga VR.
• A listi sameinaðs VR, listi trúnaðarráðs og trúnaðarmanna fékk 72,3% greiddra atkvæða en L listi Opins lýðræðis í 		
VR fékk 27,7% greiddra atkvæða og telst A listi réttkjörinn skv. 20 gr. laga VR. Stjórnarmenn á A lista eru Jóhanna S.
Rúnarsdóttir, Jón Magnússon, Sigríður Stefánsdóttir og Sigurður Sigfússon.
Atkvæði greiddu 2.102 en á kjörskrá voru 27.879. Kosningaþátttaka var því 7,54%. Ekki var kosið í allsherjarkosningu um
varamenn til stjórnar og eru Birgir Már Guðmundsson, Benedikt Vilhjálmsson og Bjarni Þór Sigurðsson réttkjörnir sem
varamenn. Hægt er að sjá niðurstöðurnar í heild og lista trúnaðarráðs á heimasíðu VR, www.vr.is.

Breyting á lögum félagsins
Tvær breytingar voru samþykktar á lögum félagsins á aðalfundi þann 2. apríl 2009. Sú fyrri kom til vegna sameiningar við
Verslunarmannafélag Austurlands og er breyting á 1. grein laganna um félagasvæði VR. Seinni breytingin er breyting á
grein 26 um sjóði félagsins og þrengir heimildir ávöxtunar þeirra.

Breyting á skipan varaformanns stjórnar VR
Í desember 2009 samþykkti stjórn vantrauststillögu á Bjarka Steingrímsson, þáverandi varaformann stjórnar. Ástæðurnar
voru trúnaðarbrestur og samskiptaörðugleikar. Ásta Rut Jónasdóttir var kosin nýr varaformaður.

Breyting á fulltrúum VR í stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
Í maí 2009 óskaði stjórn VR eftir því að breytingar yrðu gerðar á skipan fulltrúa félagsins í stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna. Var þessi ósk gerð í ljósi niðurstaðna í kosningnum vorið 2009 og breytinga sem gerðar voru á stjórn VR í kjölfarið.
Stjórnin tilnefndi Ragnar Önundarson viðskiptafræðing, Stefaníu Magnúsdóttur stjórnarmann í VR sem setið hafði í
varastjórn fyrir hönd félagsins, Ástu Rut Jónasdóttur stjórnarmann í VR og Benedikt Vilhjálmsson stjórnarmann í VR sem
sat í stjórn sjóðsins. Þá tilnefndi stjórn nýja varamenn, Óskar Kristjánsson og Jóhönnu S. Rúnarsdóttur, stjórnarmenn í VR.

Félagsmál
Jólaaðstoð 2009
Stjórn VR samþykkti í desember 2009 að styrkja Mæðrastyrksnefnd, Hjálparstarf kirkjunnar og Rauða kross Íslands um
alls fimm milljónir króna yfir jólahátíðina. Auk þess fengu skrifstofur VR á Egilstöðum, Akranesi og í Vestmannaeyjum 400
þúsund krónur hver til að styrkja hjálparsamtök á þeirra svæði.

Mannfagnaðir
Um 500 eldri félagsmenn sátu árlegt kaffisamsæti VR á uppstigningardag. Þá sátu um 1.000 manns 1. maí kaffi VR.

Siðareglur
Vorið 2009 mótaði málefnahópur skipaður félagsmönnum og stjórnarmönnum drög að siðareglum og reglum um setu
fulltrúa VR í stjórnum félaga og fyrirtækja sem VR á aðkomu að. Drögin voru samþykkt í stjórn VR í apríl 2010 og verða
kynnt á aðalfundi félagsins. Reglurnar eru birtar á heimasíðu VR www.vr.is.

VR á Egilsstöðum flytur
Skrifstofa VR á Egilsstöðum flutti í nýtt húsnæði á árinu. Í tilefni af því ákvað stjórn VR að veita Alzheimerdeild
Sjúkrahússins á Seyðisfirði sem og Hreiðrinu, fæðingardeild Sjúkrahússins á Norðfirði, styrk.
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Almennar upplýsingar
Félagatal
Ár

Konur

Karlar

1997

9.540

5.441

Samtals
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

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 2. apríl 2009 var samþykkt tillaga stjórnar um óbreytt félagsgjald, 0,7%. Þá var samþykkt breyting á
skilgreiningu á lágmarksfélagsgjaldi sem skal nú ekki vera lægra en sem svarar til 30% af byrjunarlaunum 18 ára
afgreiðslufólks, eins og þau eru á hverjum tíma.

Útgáfu- og kynningarmál
Að meðaltali heimsóttu 19 þúsund manns www.vr.is í hverjum mánuði á árinu 2009. VR blaðið kom út 6 sinnum á
árinu. Upplag hvers tölublaðs var að meðaltali rúmlega 25 þúsund eintök.

Starfsemi þjónustuvers
Fulltrúar þjónustuvers svara fyrirspurnum um alla helstu þjónustu félagsins, s.s. varasjóð, starfsmenntasjóðina,
atvinnuleysisbætur, sjúkrasjóð, orlofshús og kjaramál. Flestar fyrirspurnir á síðasta ári sneru að varasjóði. Heildarfjöldi
afgreiðslna í þjónustuveri í Reykjavík árið 2009 var 19.344 eða 1.612 á mánuði að meðaltali. Þetta er 28% aukning frá
árinu 2008 þegar heildarfjöldinn var 15.043. Heildarfjöldi símtala sem barst til félagsins á árinu 2009 var 73.058 eða
tæplega 6.100 símtöl á mánuði að meðaltali. Símtölum fækkaði um 5% á milli ára. Um 70 % af fyrirspurnum í síma til
félagsins er svarað af fulltrúum þjónustuvers. Þjónustuver VR er starfrækt á Akranesi, í Reykjavík, Vestmannaeyjum og
á Egilsstöðum. Stöðugildi í árslok 2009 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 2010 voru 46 fastráðnir starfsmenn starfandi hjá félaginu, þ.m.t. tveir í launalausu leyfi, í 41 stöðugildi.
Ráðnir voru 3 sumarstarfsmenn á skrifstofur félagsins, Særún Gestsdóttir, Þorsteinn Skúli Sveinsson og Viðar Ingason.
Á árinu 2009 urðu formannsskipti hjá VR þar sem Gunnar Páll Pálsson lét af störfum og við tók Kristinn Örn Jóhannesson.
Magnea Davíðsdóttir á rekstrar- og fjármálasviði og Anna J. Sævarsdóttir á kjarasviði fóru í launalaust leyfi til allt að eins
árs og var Guðrún Birna Guðmundsdóttir ráðin í hlutastarf til afleysinga fyrir Magneu. Í lok árs var María V. Jónsdóttir
ráðin til starfa á kjarasviði og Herdís Magnúsdóttir á rekstrar- og fjármálasviði.
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Almennar upplýsingar
Fastráðnir starfsmenn á skrifstofu 1. mars 2010
Kristinn Örn Jóhannesson

Formaður

Kjarasvið

Upplýsingatæknisvið

Elías G. Magnússon		

Forstöðumaður

Viktor E. Viktorsson		

Forstöðumaður

Anna J. Sævarsdóttir		

Kjaramál – launalaust leyfi

Björn. H. Björnsson		

Upplýsingatækni

Bryndís Guðnadóttir		

Kjaramál

Guðrún Erlingsdóttir		

Kjaramál - Vestamannaeyjar

Þjónustusvið

Kalla Björg Karlsdóttir		

Kjaramál

Árni Leósson		

Forstöðumaður

Kristín María Björnsdóttir

Kjaramál - Egilsstaðir

Ásta Sigrún Gunnarsdóttir

Þjónustuver - Vestmannaeyjar

María V. Jónsdóttir		

Kjaramál

Erla B. Ingadóttir		

Þjónustuver - Egilsstaðir

Málfríður Þorkelsdóttir

Kjaramál - Akranes

Guðfinna Alda Ólafsdóttir

Sjúkrasjóður / Virk

Teitur Lárusson		

Kjaramál

Hansína Gísladóttir		

Þjónustuver

Heiða Björg Tómasdóttir

Sjúkrasjóður / Virk

Rekstrar- og fjármálasvið

Jóhanna E. Vilhelmsdóttir

Verkefnastjóri

Helga Árnadóttir		

Forstöðumaður

Júnía Þorkelsdóttir		

Þjónustuver - Akranes

Auður Búadóttir		

Bókhald

Kristín Waage		

Sjúkrasjóður / Virk

Einar M. Nikulásson		

Eignahald - umsjón

Rannveig Rögnvaldsdóttir

Þjónustuver

Gunnar Kristinn Hilmarsson

Gæðamál

Rósmarý Andersen Úlfarsdóttir Sjúkrasjóður – umsjón

Herdís Magnúsdóttir		

Starfsmannastjóri

Sigrún Esther Guðmundsdóttir Þjónustuver - Akranes

Ingunn Guðmundsdóttir

Mötuneyti

Sigrún Svava Gísladóttir

Þjónustuver - Akranes

Jóhann Hafliðason		

Viðhald eigna

Sóley Garðarsdóttir		

Þjónustuver - Egilsstaðir

Magnea Davíðsdóttir		

Skjalavarsla – launalaust leyfi

Tinna Dögg Guðlaugsdóttir

Þjónustuver

Stefanía Magnúsdóttir

Verkefnastjóri / gjaldkeri

Þorgrímur Guðmundsson

Þjónustuver

Þórunn Jónsdóttir		

Orlofsmál - umsjón

Samskipta- og þróunarsvið
Kristín Sigurðardóttir		

Forstöðumaður

LÍV

Anna Björg Siggeirsdóttir

Útgáfa og kynningarmál

Ingibjörg R. Guðmundsdóttir

Elísabet Magnúsdóttir

Bein félagatengsl

Ástríður S. Valbjörnsdóttir

Laufey Eydal		

Bein félagatengsl

Steinunn Böðvarsdóttir

Útgáfa og kynningarmál

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

Formaður
Kristinn Örn Jóhannesson

Stjórnarmenn, einstaklingskosning
Primera Air ehf.

Ragnar Þór Ingólfsson

Örninn ehf.

Óskar Kristjánsson		

Vátryggingafélag Íslands

Ágúst Guðbjartsson		

Þ. Þorgrímsson og co.

Stjórnarmenn, L listi
Ásta Rut Jónasdóttir		

Actavis Group ehf.

Varamenn stjórnar

Bergur Þór Steingrímsson

Fasteignamiðlun Kópavogs

Hólmfríður Björg Petersen

KFUM & K

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir

Microsoft Íslandi

Þorgrímur Jóhannsson

Guðmundur Arason ehf.

Bjarki Steingrímsson		

Hekla hf.

Sigríður Stefánsdóttir		

Sögn ehf.
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Almennar upplýsingar
Trúnaðarráð 2009 - 2010
Ólafur Erling Ólafsson

TVG-Zimsen ehf.

Finnur Jens Númason

Steypustöðin ehf.

Berglind L Hafsteinsdóttir

Samkaup hf.

Guðrún Björg Hjelm		

Húsasmiðjan hf.

Juan Alberto Borges Del Pino

Samkaup hf.

Mót og kranar ehf.

Tómas Ingi Tómasson

Karl Óskar Óskarsson

Alfreð Karl Alfreðsson		

Júlíus Freyr Theódórsson

Bílaleiga Flugleiða ehf.

Logi L Hilmarsson		

World Class

Miha Kozina		

Hlutafélagið Eimskipafélag Ísl.

Agnar Kristján Þorsteinsson

Tryggingamiðstöðin hf.

Helga Aðalbjörg Árnadóttir

Gróðurvörur ehf.

Gunnar Gunnarsson		

EJS ehf.

Gunnar Steinn Þórsson

Hlutafélagið Eimskipafélag Ísl.

Sigurður Helgason		

Primera Air ehf.

Sigurður Karsten Bogason

Hlutafélagið Eimskipafélag Ísl.

Þorgerður Jóhannsdóttir

Samfylkingin

Jón Frímann Ágústsson

Hlutafélagið Eimskipafélag Ísl.

Stefanía Skarphéðinsdóttir

Veita ehf. innheimtuþjónusta

Indriði Birgisson		

Hlutafélagið Eimskipafélag Ísl.

Vésteinn Gauti Hauksson

Fjármál heimilanna ehf.

Óðinn Þorvaldur Halldórsson

Hlutafélagið Eimskipafélag Ísl.

Eyjólfur Pétur Pálmason

Vélfang ehf.

Gerald Limbani Tambula

Hlutafélagið Eimskipafélag Ísl.

Ingi Rafn Bragason		

Aseta ehf.

Halldór Geir Jensson		

Hátækni ehf.

Þorsteinn Bogason		

Aseta ehf.

Oscar Clausen		

365 - miðlar ehf.

Ó. Johnsson og Kaaber

Emil Þór Guðmundsson

Verslunin Útilíf

Alan James Winrow

Kristján Örn Ingibjörnsson

Guðmundur Þ. Guðmunds.

Verslunin Útilíf

Guðmundur Aðalsteinsson

Bananar ehf.

Guðlaugur Sæmundsson

Inntekk ehf.

Einar Einarsson		

Sláturfélag Suðurlands svf.

Ragnar Þór Reynisson

Brimborg ehf.

Jón Kristinn Þorsteinsson

Sláturfélag Suðurlands svf.

Hjörtur Þór Guðmundsson

Brimborg ehf.

Jósef Agnar Róbertsson

Hagkaup

Gunnar Sigurbjörnsson

Samkaup hf.

Árni Arnórsson		

Kaupás hf.

Ólöf Guðmundsdóttir

C&C ehf.

Arna Gunnur Ingólfsdóttir

Byko ehf.

Brynja Dögg Brynjarsdóttir

Bílaleiga Flugleiða ehf.

Þórður Mar Sigurðsson

Samskipti ehf.

María Jóna Hauksdóttir

Friðrik Skúlason ehf.

Þröstur Valgarðsson		

Samskipti ehf.

Soffía R Guðmundsdóttir

Hjörleifur Hreiðar Steinarsson

Bráð ehf.

Halla Björg Evans		

KPMG hf.

Ragnar Borgþórsson		

Hekla hf.

Emilía Kristín Rigensborg

Allianz Ísland hf söluumboð

Kristi Jo Jóhannsdóttir

365 - miðlar ehf.

Alexander Þórsson		

Þ.Þorgrímsson og Co ehf.

Bjarni Þór Sigurðsson		

365 - miðlar ehf.

Stefán Halldór Kristvinsson

Olíuverslun Íslands hf.

Stanko Dorovic		

Vídd ehf.

Tinna Mjöll Karlsdóttir

Actavis Group ehf.

Jóhann Berg Sigurðsson

Garmin (Europe), útibú á Íslandi

Sigríður Dröfn Ámundadóttir

Actavis Group ehf.

Þorsteinn B A Guðmundsson

Húsasmiðjan hf.

Ingólfur Daníelsson		

Rafver hf.

Snorri Benediktsson		

Húsasmiðjan hf.

Páll Ingi Magnússon		

Fríhöfnin ehf.

Unnar Karl Halldórsson

Lóðaþjónustan ehf.

Ívar Guðmundsson		

Ísaga ehf.

Pétur Gunnar Pétursson

Húsasmiðjan hf.

Ólafur Hrafn Traustason

Þ.Þorgrímsson og Co ehf.

Húsasmiðjan hf.

Gísli Friðrik Ágústsson

Byko ehf.

Vilhjálmur Árnason

Þorsteinn Þórólfsson		

Ingólfur Hafsteinsson		

Brimborg

Jón Kristinn Kristinsson

Hagkaup

Magnús Sævar Óttarsson

Örninn Hjól ehf.

Ólafur Þórður Kristjánsson

Steypustöðin ehf.

Finnur Sigurðsson		

Nýherji hf

Eysteinn Magnús Guðmunds.

NB Golfverslun ehf.

Jón Þór Skaftason		

Örninn Hjól ehf.

Rúnar Snæland Jósefsson

TVG-Zimsen ehf.

Kjartan Reynir Hjaltason

Örninn Hjól ehf.

Guðmundur Friðrik Eggertsson

Trúnaðarmenn á vinnustöðum
Trúnaðarmenn VR á vinnustöðum voru alls 172 í mars árið 2010 samanborið við 185 árið 2009.
Listi yfir trúnaðarmenn er birtur á www.vr.is
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Ársreikningur 2009
Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar og félagsmanna VR
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning VR fyrir árið 2009. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning,
efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur 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 stjórnenda 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 2009, efnahag þess 31. desember 2009 og breytingu á handbæru
fé á árinu 2009, í samræmi við lög um ársreikninga.
Reykjavík. 26. apríl 2010

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 eins og á árinu 2009. Ennfremur
eykst málafjöldi á kjaramálasviði vegna gjaldþrota fyrirtækja af sömu ástæðu. Stjórn VR gerir ráð fyrir frekari lækkun á tekjum félagsins á næsta ári en ekki að
dregið verði úr umsvifum félagsins að sama skapi. Gert er ráð fyrir að rekstur félagsins leiti jafnvægis frá síðari hluta 2011 með auknu atvinnustigi.
Samkvæmt rekstrarreikningi námu tekjur ársins kr. 1.801.468.492. Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir félagsins 6.554.070.681 kr. í lok ársins 2009.
Eigið fé í lok ársins nam 6.476.201.029 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 2009 með undirritun sinni.
Reykjavík, 26. apríl 2010

Í stjórn
Kristinn Örn Jóhannesson

Bergur Þór Steingrímsson

Óskar Kristjánsson

Varamenn

Ásta Rut Jónasdóttir

Bjarki Steingrímsson

Ragnar Þór Ingólfsson

Hólmfríður Björg Petersen

Jóhanna S. Rúnarsdóttir

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir

Sigurður Sigfússon

Sigríður Stefánsdóttir

Ágúst Guðbjartsson

Jón Magnússon

Stefanía Magnúsdóttir

Þorlákur Jóhannsson

Benedikt Vilhjálmsson

Lykke Bjerre Larsen

Steinar J. Kristjánsson
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Rekstrarreikningur 2009
Allar deildir		

		
Skýr.

2009		

2008

					
					
634.014.621 		

658.429.382

Sjúkrasjóðsgjöld

Félagsgjöld

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

872.158.870 		

947.315.132

Orlofssjóðsgjöld

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

210.846.679 		

228.894.585

Leiga orlofshúsa

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

56.802.989 		

45.275.833

Aðrar tekjur

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

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

27.645.333 		

37.687.782

1.801.468.492 		

1.917.602.714

					
					
Iðgjöld og skattar
Bætur og styrkir

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

(83.449.131)

(92.572.164)

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

(1.020.421.317)

(916.682.278)

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

(66.284.431)

(87.784.408)

Rekstur orlofshúsa

Útbreiðslu- og félagsmál

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

(164.357.810)

(168.221.178)

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

(418.282.100)

(404.046.875)

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

(38.559.562)

(33.786.587)

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

(44.035.255)

(46.631.712)

(1.835.389.606)

(1.749.725.202)

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Rekstur húsnæðis
Afskriftir

					

Rekstrar(gjöld) umfram tekjur

(33.921.114)

167.877.512

					
Fjármunatekjur

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

Fjármagnsgjöld

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

Fjármagnstekjuskattur

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

396.673.015

(562.217.828)

(239.152)

(93.040)

(21.263.952)

(20.606.683)

					

Fjármagnsliðir alls

375.169.911

(582.917.551)

					
Hreinar tekjur (gjöld) til ráðstöfunar

341.248.797

(415.040.039)			
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Efnahagsreikningur 31. desember 2009
Eignir							
				

Skýr.

Allar deildir			

31.12.2009

31.12.2008

						

Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir
Hlutabréf

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

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

Verðbréf og verðbréfasjóðir

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

637.313.194
50.001 		

660.430.981
9.907.230

5.707.618.013

5.344.922.319

6.344.981.208

6.015.260.530

					
					
					

Veltufjármunir 				
Óinnheimt iðgjöld

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

96.897.245 		

94.324.610

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

14.656.226 		

15.175.571

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

97.536.002 		

91.055.480

209.089.473 		

200.555.661

Aðrar skammtímakröfur
Handbært fé

					
						
					
					
					
					
					
				

Eignir					
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6.554.070.681

6.215.816.191 		

Efnahagsreikningur 31. desember 2009
Eigið fé og skuldir

Allar deildir			

				

					

Skýr.

31.12.2009

31.12.2008

						

Eigið fé 				
Vinnudeilusjóður

9.				

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

1.042.316.394

1.042.316.394

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

5.433.884.635

5.092.635.838

6.476.201.029

6.134.952.232

Óráðstafað eigið fé

						
Eigið fé					
						

Skammtímaskuldir
Aðrar skammtímaskuldir

10.		
.................................................. 		

77.869.652 		

80.863.959

Skuldir						

77.869.652 		

80.863.959

						
						
						

Eigið fé og skuldir

		

6.554.070.681

6.215.816.191 		
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Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2009
Samstæða

							
						

Rekstrarhreyfingar

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

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

Sölutap (hagnaður) fastafjármuna

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

Niðurfærsla verðbréfaeigna ..........................................................
Veltufé frá (til) rekstri

2009		

2008

				

Hagnaður af reglulegri starfsemi
Afskriftir

Skýr.

					

Gengis- og vaxtabreyting áhættufjármuna

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

341.248.797

(415.040.039)

44.035.252 		

46.631.715

0 		

(4.762.444)

11.329.555			

0

396.613.607

(373.170.768)

(336.907.427)

559.624.389

Skammtímakröfur, (hækkun) lækkun

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

(2.053.290)		

(7.899.766)

Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)

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

(2.994.307) 		

17.676.579

					

Handbært fé frá rekstri					

54.658.583

196.230.434

(20.917.465)

(75.297.456)

					

Fjárfestingahreyfingar					
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir
Seldir rekstrarfjármunir

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

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

Keypt/seld verðbréf, breyting

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

0 		

26.235.832

(27.260.596)

(170.483.201)

(48.178.061)

(219.544.825)

6.480.522

(23.314.391)

					
							
					
Hækkun (lækkun) handbærs fjár

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

Handbært fé í upphafi árs

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

91.055.480 		

73.143.336

Sameining við önnur félög

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

0 		

41.226.535

97.536.002 		

91.055.480

					
Handbært fé í lok árs 					
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Félagssjóður
Sjúkrasjóður
Orlofssjóður
Varasjóður		
					
Skýr.			
Rekstrartekjur											
Félagsgjöld ...................................................................
634.014.621 							
Sjúkrasjóðsiðgjöld ..................................................... 			
569.618.844 			
302.540.026
Orlofsjóðsiðgjöld ........................................................ 				
		
96.419.047
114.427.632
Leiga orlofshúsa ......................................................... 						
56.802.989 				
Aðrar tekjur .................................................................. 		
27.645.333 				
0 				
Rekstrartekjur samtals			
661.659.954
569.618.844
153.222.036
416.967.658
										
Rekstrargjöld										
Iðgjöld og skattar ....................................................... 		
(83.449.131)							
Bætur og styrkir .......................................................... 			
(667.338.138)			
(353.083.179)
Rekstur orlofshúsa ..................................................... 					
(66.284.431)			
Útbreiðslu- og félagsmál .........................................
(142.932.392)
(17.835.702)
(3.589.716)			
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .....................
(273.535.193)
(87.369.986)
(54.532.518)
(2.844.403)
Rekstur húsnæðis .......................................................
(20.975.999)
(11.376.451)
(6.207.112)			
Afskriftir fastafjármuna ............................................
(27.448.119)
(642.445)
(15.944.691)			
Rekstrargjöld samtals			
(548.340.834)
(784.562.722)
(146.558.468)
(355.927.582)
										
Rekstrartekjur (gjöld) umfram 		
113.319.120
(214.943.878)
6.663.568
61.040.076 		
										
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld										
Fjármunatekjur ...........................................................
155.526.211
235.573.256
8.840.187
(3.266.639)
Fjármagnsgjöld ...........................................................
(145.661)
(30.528)
(62.963)		
0 		
Fjármagnstekjuskattur ............................................. 		
(867.839)
(18.133.126)
(95.216)
(2.167.771)
Fjármagnsliðir samtals			
154.512.711
217.409.602
8.682.008
(5.434.410)
										
Hrein (gjöld) tekjur til ráðstöfunar
267.831.831
2.465.724
15.345.576
55.605.666
341.248.797

396.673.015
(239.152)
(21.263.952)
375.169.911

(33.921.114)

(83.449.131)
(1.020.421.317)
(66.284.431)
(164.357.810)
(418.282.100)
(38.559.562)
(44.035.255)
(1.835.389.606)

634.014.621
872.158.870
210.846.679
56.802.989
27.645.333
1.801.468.492

Samtals

Rekstrarreikningur ársins 2009
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Félagssjóður
Sjúkrasjóður
Orlofssjóður
Varasjóður		
					
Skýr.			
		
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir ................................... 		
404.389.720
21.317.322
211.606.152
		
Verðbréf .........................................................................
2.238.871.262
1.929.543.404
123.841.897
1.415.361.450
Hlutabréf ....................................................................... 		
		
50.001 						
										
					
2.643.260.982
1.950.910.727
335.448.049
1.415.361.450
										
Veltufjármunir										
Óinnheimt iðgjöld ......................................................
34.924.860
49.902.642
12.069.743 		
0 		
Aðrar skammtímakröfur ..........................................
9.636.991
10.736
5.008.499 		
0 		
Handbært fé .................................................................
97.536.002 		
0 		
0 		
0 		
					
						
142.097.853
49.913.378
17.078.242 		
0
										
Eignir					
2.785.358.835
2.000.824.105
352.526.291
1.415.361.450
										
Eigið fé										
Vinnudeilusjóður ........................................................
1.042.316.394 							
Óráðstafað eigið fé .....................................................
1.683.127.475
1.992.829.995
351.236.924
1.406.690.241
										
Eigið fé samtals				
2.725.443.869
1.992.829.995
351.236.924
1.406.690.241
										
Skammtímaskuldir
									
Aðrar skammtímaskuldir ......................................... 		
59.914.966
7.994.110
1.289.367
8.671.209 		
										
										
Eigið fé og skuldir			
2.785.358.835
2.000.824.105
352.526.291
1.415.361.450

Eignir					
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6.554.070.681

77.869.652

6.476.201.029

1.042.316.394
5.433.884.635

6.554.070.681

209.089.473

96.897.245
14.656.226
97.536.002

6.344.981.208

637.313.194
5.707.618.013
50.001

Samtals

Efnahagsreikningur 31. desember 2009

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. 						

2.

Félagið var stofnað 1891 og nær félagssvæðið yfir höfuðborgarsvæðið, Akranes, Vestmannaeyjar, Húnaþing vestra og Austurland.
		
							
Reikningsskilaaðferðir									
Grundvöllur reikningsskilanna							
Ársreikningur VR fyrir árið 2009 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.
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								
		
Meðalgengi ársins
Árslokagengi
Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gildandi gengi þess dags sem
		
2009
2008 31.12.2009 31.12.2008
viðskiptin fara fram. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum
Evra (EUR)
172.20 127.10
179.38
169.50
eru færðar miðað við gengi í lok reikningstímabils.
Bandaríkjadalur (USD)
123.30
87.86
124.60
120.58
Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.									
Sænsk króna (SEK)
16.26
13.16
17.46
15.51
Svissneskur franki (CHF)

114.00

80.47

120.92

113.60

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.
														
Viðskiptaskuldir										
Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.								
										
Framlag í varasjóð										
Framlag ársins 2009 í varasjóð nemur samtals kr. 410.000.000. Til viðbótar framlaginu er aukaframlag vegna ársins 2008 að upphæð kr. 6.967.658.
Úr sjúkrasjóði voru færðar kr. 302.540.026. Þá voru færðar kr. 114.427.632 úr orlofssjóði. Fjárhæðirnar eru færðar í ársreikning sem tekjur hjá varasjóði
og til lækkunar á iðgjöldum í sjúkrasjóði og orlofssjóði.
									
Tillaga um framlag ársins 2009 í VR varasjóð, alls kr. 410.000.000 verður lögð fyrir aðalfund VR árið 2010. 		
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Skýringar
3. Launamál

4.

5.

									
							
2009		
2008
										
Laun ............................................................................................................................................
266.032.515 		
259.640.285
Launatengd gjöld ..............................................................................................................
48.835.078 		
49.479.641
Annar starfsmannakostnaður .....................................................................................
10.868.806 		
10.627.795
							
325.736.399 		
319.747.721
										
Meðalfjöldi starfa ................................................................................................................
43.3		
42.3
										
Laun yfirstjórnar námu á árinu 2009 samtals 26.8 milljónum króna. Þar af námu laun formanns og fyrrum formanns 20.2 milljónum
króna að meðtöldum bifreiðahlunnindum. 									
										
				
					
Fjármunatekjur
									
										
							
2009
2008
										
Vaxtatekjur af bankareikningum ..............................................................................
13.755.446
12.016.237
Vaxtatekjur af félagsgjöldum ......................................................................................
13.067.944
13.622.130
Vaxtatekjur og gengismunur af verðbréfaeign ...............................................
379.753.023 		
(425.083.115)
Gengismunur af hlutabréfaeign ...............................................................................
(9.907.230)		
(170.148.357)
Arður af hlutabréfum ........................................................................................................
0		
7.375.277
Aðrar vaxtartekjur ..............................................................................................................
3.832
0
						
396.673.015 		
(562.217.828) 			
							
Fjármagnsgjöld										
										
							
2009		
2008
Vaxtagjöld af skammtímaskuldum við lánastofnanir ...................................
Dráttarvaxtagjöld ...............................................................................................................
						
							

0 		
(239.152)		
(239.152)		

(41.400)
(51.640)
(93.040)			

6. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir									
				
				
Aðrir rekstrar-			
					
Fasteignir
Orlofshús
fjármunir
Samtals
Kostnaðarverð										
Staða í ársbyrjun ...................................................................
443.563.954
448.849.564
349.145.605
1.241.559.123
Eignfært á árinu ....................................................................
9.462.233
2.833.280
8.621.952
20.917.465
Staða í árslok ...........................................................................
453.026.187
451.682.844
357.767.557
1.262.476.588
										
Afskriftir										
Staða í ársbyrjun ...................................................................
69.470.169
262.284.660
249.373.313
581.128.142
Afskrift ársins ...........................................................................
7.621.714
15.477.078
20.936.463
44.035.255
Staða í árslok ...........................................................................
77.091.883
277.761.738
270.309.776
625.163.397
										
Bókfært verð										
Bókfært verð í ársbyrjun ...................................................
374.093.785
186.564.904
99.772.292
660.430.981
Bókfært verð í árslok ...........................................................
375.934.304
173.921.106
87.457.781
637.313.194
										
Afskriftarhlutföll .....................................................................
2%
4%
12-40%		
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Skýringar
										
Fasteignamat og vátryggingamat eigna félagsins í árslok greinist þannig:						
				
					
Fasteignamat
Vátryggingamat
Fasteignir og lóðir ....................................................................................
820.018.000 		
1.293.691.000
Aðrar lausafjártryggingar .................................................................... 		
0 		
211.480.696
Rekstrarstöðvunartrygging ................................................................ 		
0 		
7.000.000
										

7. Hlutabréf og önnur verðbréf

								

Hlutabréfaeign greinist þannig:		
31.12.2009		
31.12.2008		
								
Straumur Burðarás fjárfestingabanki hf. .................................... 		
0		
9.907.230
Randalín ehf. ...............................................................................................
50.001		
0
						
50.001		
9.907.230
										
Verðbréfasjóðir og önnur verðbréf greinast þannig:								
		
Innlend skuldabréf og skuldabréfasjóðir .................................
4.062.065.514		
2.943.453.973
Erlendir skuldabréfasjóðir ...................................................................
160.633.081		
9.901.425
Innlendir hlutabréfasjóðir ..................................................................
62.038.729		
74.048.876
Erlendir hlutabréfasjóðir .....................................................................
1.000.652.543		
1.031.792.476
Innlán ..............................................................................................................
357.108.144		
1.163.319.425
Önnur verðbréf .........................................................................................
76.449.557		
122.406.144
Niðurfærsla ..................................................................................................
-11.329.555		
0
						
5.707.618.013		
5.344.922.319		
								

8. Aðrar skammtímakröfur									
										
Viðskiptakröfur										
						
31.12.2009		
31.12.2008
Óinnheimt iðgjöld ..................................................................................
96.897.245 		
94.324.610
										
Aðrar skammtímakröfur									
						
31.12.2009		
31.12.2008
Biðreikningur v. kjaramála ..................................................................
6.220.415 		
Útistandnandi vegna varasjóðs ......................................................
2.932.646 		
Starfsmenntasjóður SA ........................................................................
2.700.000 		
Visa / Euro kröfur .....................................................................................
2.085.907 		
Fyrirframgreiddur kostnaður ............................................................ 		
0 		
Viðskiptamenn ..........................................................................................
413.107 		
Aðrar skammtímakröfur ......................................................................
304.151 		
						
14.656.226 		

								
										
										
										
										
										

2.000.000
3.932.645
1.300.000
1.142.083
3.000.000
3.764.855
35.988
15.175.571 		
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Skýringar
Handbært fé										
Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.						
								
							
31.12.2009
31.12.2008
										
Sjóður og bankainnstæður ......................................................................................................... 		
97.536.002
91.055.480
								

9. Eigið fé 									
										
Til ráðstöfunar 						
								
2009
										
Yfirfært frá fyrra ári ............................................................................................................................
5.092.635.838
Sameining við Verslunarmannafélag Austurlands ........................................................ 		
0
Hreinar tekjur (gjöld) fluttar á eigið fé ...................................................................................
341.248.797
							
5.433.884.635
								

2008
5.449.931.456
57.744.421
(415.040.039)
5.092.635.838 		

Vinnudeilusjóður

Óráðstafað eigið fé

Samtals eigið fé

Eigið fé 1.1.2009 .............................................................................
1.042.316.394
Hreinar tekjur flutt á eigið fé .................................................. 			
Eigið fé 31.12.2009 				
1.042.316.394

5.092.635.838
341.248.797
5.433.884.635

6.134.952.232
341.248.797
6.476.201.029

				

									

10. Aðrar peningalegar skuldir

								
Aðrar skammtímaskuldir					
								
31.12.2009
31.12.2008
Viðskiptaskuldir .................................................................................................................................. 		
Ógreitt áunnið orlof ........................................................................................................................
Launaafdráttur og fl. ....................................................................................................................... 		
Ógreidd staðgreiðsla v. varasjóðs ........................................................................................... 		
Ógreidd launatengd gj. vegna sjúkrasjóðs ....................................................................... 		
Ógreiddir ýmsir reikningar .......................................................................................................... 		
								

25.949.113
25.691.145
9.564.075
8.671.209
7.990.180
3.930
77.869.652

26.917.835
23.529.760
10.332.052
7.334.794
12.590.039
159.479
80.863.959 		

								
										

11. Önnur mál
Félagið hefur gert rekstarleigusamning sem ekki er færður í efnahagsreikning. Eftirstöðvar samningsins í arslok 2009 er um 3.1milljón króna og
kemur um 1.9 milljón króna til greiðslu á næsta ári.

12. Atburðir eftir lok reikningsskiladags
Þann 22. apríl s.l. tók Fjármálaeftirlitið yfir stjórn BYRs sparisjóðs. Í árslok á VR skuldabréf í BYR Sparisjóði sem eru færð í bækur félagsins að fjárhæð
20,2 milljónir að frádreginni niðurfærslu að fjárhæð 11,3 miljónir. Óvissa ríkir um virði þessarra skuldabréfa og því er möguleg tapsáhætta VR vegna
þessa að hámarki 20,2 milljónir.

13. Samþykki ársreiknings
Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundi þann 26. apríl 2010.
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