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Hovedorganisasjonen Virkes grunntanke er at arbeidslivet virker best når arbeidsgiver og arbeidstaker
går sammen om å skape verdier.
Hovedorganisasjonen Virke representerer per 31.12.20 24 279 virksomheter med ca. 300 000 ansatte
fra mer enn 200 ulike bransjer. Felles for dem alle er at de representerer handels- og
tjenestenæringen. Virke vil styrke konkurransekraften til handels- og tjenestenæringen, hvor åtte av ti
nordmenn har sin arbeidsplass.
Hovedorganisasjonen Virke driver sin virksomhet fra Henrik Ibsens gate 90 i Oslo.
I tillegg til Hovedorganisasjonen Virke, består Virke-konsernet av selskapene Virke Eiendom AS og
Virke Forsikring AS.
Året har vært preget av pandemien som rammet verden i mars 2020. En prioritert del av Virkes arbeid
har vært å bidra til at myndighetene har funnet gode ordninger for Virke sine medlemmer i perioden
med Covid-19 som preget størstedelen av 2020.

Virkes visjon er «sammen for bærekraftig verdiskaping». Som hovedorganisasjon for handels- og
tjenestenæringen er Virke en viktig samfunnsaktør og del av trepartssamarbeidet. Derfor er Virke en
aktiv aktør for å sikre at Norge utvikler seg som samfunn og opprettholder sin konkurransekraft. Virkes
misjon er å styrke konkurransekraften til dem som tjener Norge – handels- og tjenestenæringen.
Virke skal legge til rette for at medlemmene bidrar i utviklingen av Norge og Virke skal påvirke
myndighetene til å skape rammebetingelser for virksomhetene som sikrer bærekraftig verdiskaping.
Virkes verdier er frempå, nær og kompetent og Virke jobber side om side med virksomhetene for å
løse både hverdagens utfordringer og de mer langsiktige problemene. Organisasjonen har ansatte
som er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk
påvirkning. Som medlem av Virke får virksomhetene mer tid til det viktigste: å skape verdier for
kundene, eierne og samfunnet.

Hovedorganisasjonen Virke har fokus på å skape et arbeidsmiljø som legger til rette for ansatte i alle
livsfaser. Virke legger, som kompetanseorganisasjon, vekt på å rekruttere medarbeidere med rett
bredde- og dybdekompetanse, og vil samtidig skape en balansert fordeling mellom kjønn og alder.
Virke etterstreber like muligheter og rettigheter for kvinner og menn.
Totalt er det 60 prosent kvinner og 40 prosent menn i organisasjonen. I ledergruppen er fordelingen
37,5 prosent kvinner og 62,5 prosent menn. Andelen kvinner i Virkes sentralstyre er 55 prosent.
Valgkomiteen i Virke har et bevisst forhold til å heve kvinneandelen i Hovedorganisasjonen Virkes
styrer og råd.
Det er jevnlige møter med arbeidsmiljøutvalget hvor likebehandling blir adressert. Virke etterstreber å
ha likelønn, samt å ha likestilt utvalg i de innledende rundene i rekrutteringen. I sluttfasen av en
rekrutteringsprosess etterstreber man å ha minst en kandidat av hvert kjønn. Virke har likestilt
toppledergruppa. Likelønnsprinsipp ved lønnsregulering, evaluering og rekruttering.

Hovedorganisasjonen Virke arbeider for et inkluderende arbeidsliv og ser på mangfold på
arbeidsplassen som verdifullt i forhold til likebehandling. Hovedorganisasjonen Virke godtar ingen form
for diskriminering av egne ansatte eller andre som er involvert i Virkes virksomhet. Diskriminering
omfatter all forskjellsbehandling, utestenging eller preferanse basert på rase, kjønn, alder,
funksjonshemming, seksuell legning, religion, politiske synspunkter, nasjonal eller etnisk bakgrunn,
eller tilsvarende forhold, som fører til at man tilsidesetter eller går på akkord med likhetsprinsippet.

Hovedorganisasjonen Virke er bredt involvert i regjerings- og stortingsarbeid i forbindelse med
kompetansereformen. Kompetanse vil være avgjørende for utviklingen hos Virkes medlemmer i
handels og tjenestenæringen, og Virke tilbyr sine medlemmer kurs, lederutviklingsprogrammer og
nettverk.
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Hovedorganisasjonen Virke er en kompetansevirksomhet og har fokus på læring og systematisk
kompetanseutvikling av ledere og medarbeidere. Virke har definerte kompetanseområder som følges
opp i tilknytning til mål- og utviklingssamtaler. I 2020 har det vært fokus på kompetanseutvikling for å
tilpasse organisasjonen til Virkes utfordringer.

Antall ansatte i Hovedorganisasjonen Virke per 31.12.2020 var 141 og antall årsverk gjennom 2020
var 137,8.
Hovedorganisasjonen Virke har som mål å fremme et godt arbeidsmiljø. Det er avholdt fire ordinære
møter i arbeidsmiljøutvalget. Det er identifisert og iverksatt flere forbedringstiltak for å forbedre
arbeidsmiljøet. Det avholdes jevnlige møter mellom ledelsen og personalforeningen.
Sykefraværet i 2020 var totalt på 3,2 prosent av total arbeidstid. Dette er en nedgang fra 2019 da det
var på 3,4 prosent. Hovedorganisasjonen Virke er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet som blant
annet har til formål å redusere sykefraværet. Virke har fokus på, og tett oppfølging av sykefraværet og
tilpasning av arbeidsplass og oppgaver for å tilrettelegge best mulig for arbeid hvor det er
hensiktsmessig.
Hovedorganisasjonen Virke hadde ingen skade på ansatte i 2020. Hovedorganisasjonen Virkes
virksomhet har i liten grad negativ miljøpåvirkning, og Virke er sertifisert miljøfyrtårnvirksomhet, noe
som innebærer at det fokuseres på etiske innkjøp, kildesortering av avfall og energieffektivisering.

Årets resultat før skatt for Virke konsern kr 14 001 706,-. Resultatet er kr 15 288 888,- lavere enn i
2019. Driftsresultat var kr 4 442 196 som er kr 11 860 768,- lavere enn i 2019. Inntektene har økt med
kr 9 643 716,- og ble i 2020 på kr 334 675 463,-.
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde av konsernets resultat og stilling.
Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang av betydning for vurdering av regnskapet.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Årets resultat for Hovedorganisasjonen Virke er kr -3 935 618,-. Resultatet er kr 11 882 891,- lavere
enn i 2019. Det skyldes i hovedsak økte kostnader i forbindelse med økt aktivitetsnivå forbundet med
situasjonen rundt Covid-19.
Driftsresultat før belastning av bransjefond er på kr -12 412 370,- som er kr 7 441 879,- lavere enn i
2019. Det negative driftsresultatet skyldes ekstraordinære kostnader knyttet til håndtering av Covid-19
og videre investering i innovasjonsenhet. Driftsresultatet er på kr -13 419 851,- som er kr 8 029 829
lavere enn i 2019. Det har vært høyere belastning av bransjefond i 2020.
Kontingentinntektene økte med kr 18 580 329,-. til kr 198 178 363,- i 2020. Totale driftsinntekter i 2020
var på kr 298 802 620,- som var kr 14 815 944,- lavere enn i 2019.
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Virke jobber hver dag for å gjøre det enklere og mer lønnsomt å drive virksomhet i Norge. I 2020 har en
prioritert del av Virkes arbeid vært å bidra til at myndigheter finner gode ordninger for Virke sine
medlemmer i perioden med Covid-19 som preget størstedelen av 2020. Virkes arbeid har blant annet
ført til

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompensasjonsordning for næringslivet.
Kompensasjonsordning for ikke-skattepliktige virksomheter.
Grensehandelsavgifter ble sterkt redusert i statsbudsjettet for 2021.
Innføring av en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter.
Redusert selskapsskatt og utsatt innbetaling.
Redusert formuesskatt på arbeidende kapital.
Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides og forbedres, noe som
ble videreført i budsjettet for 2021.
Redusert arbeidsgiveravgift i mai og juni.
Redusert merverdiavgift for reiseliv, kultur og persontransport.
Refusjon for omsorgsdager for barn pga stengte skoler og barnehager.
Redusert egenandelsperiode for sykefravær.
Lønnstilskuddsordning.
Kompensasjon for pakkereisebedrifter.
Kompensasjon for filmprodusenter.
Ordning med å kombinere dagpenger og utdanning.
Nasjonal helse – og sykehusplan som slo fast at samhandlingen også bør omfatte
private og ideelle aktører, i tillegg til spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Kompensasjon til ideelle og private i velferden.
Gjennomslag for å tilpasse systemet med nettariffer for lønnsom hurtigladning på
energistasjoner.
Et seriøst arbeidsliv/godkjenningsordning for bilvask.
Økt andel av Ideell sektor sin andel av behandlingsplasser.
Ny tilskuddsordning til lavinntektshusholdninger i SFO/AKS ved friskoler.

Norge står i en stor omstillingsutfordring. Vi skal gå fra en oljeavhengig til en klimanøytral økonomi,
samtidig som vi må lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet og skape flere verdier. Handels- og
tjenestenæringen er Norges viktigste sysselsetter, og står for en stor andel av fastlands verdiskaping.
Våre medlemmer har en nøkkelrolle for at forbrukere i Norge skal kunne leve mer bærekraftig.
Næringen og Virkes medlemmer spiller derfor en avgjørende rolle for om Norge lykkes med å nå
målene vi har satt oss for reduserte utslipp av klimagasser, redusert avfall og en mer sirkulær norsk
økonomi. Virkes rolle er å bidra til at medlemmene har kunnskapen og rammevilkårene for at vi
sammen lykkes med denne omstillingen.
Virke har i 2020 gjennomført flere store prosjekter innenfor området bærekraft. For å forberede
medlemmene for fremtiden har Virke i 2020 blant annet:
•
•
•

I den grønne tiltakspakken Regjeringen la frem 29.mai 2020 fikk Virke tildelt 10 millioner kr til
å kompetansehevende tiltak innen bærekraft og sirkulær økonomi i varehandelen.
Initiert prosjektet «Fremtidens handels- og tjenestenæring med finansiering fra Klima og
miljødepartementet»
Utviklet det digitale verktøyet «Dittspor.no». Verktøyet er finansiert med midler til omstilling i
tekstil og varehandel fra Klima og miljødepartementet.
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•
•
•

Sammen med LO og Avfall Norge fått utarbeidet en forskningsrapport av SINTEF som
kartlegger verdiskapingspotensialet i en mer sirkulær økonomi.
Ført en tett dialog med beslutningstakere, klima og miljømyndigheter og virkemiddelapparatet
om reguleringer og virkemidler på klima- og miljøområdet.
Flere av miljøorganisasjonene er organisert i Virke, og vi har jevnlige møter med disse.

Virke er representert i styrene for Etisk Handel, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Handelens Miljøfond og
Miljøkomiteen i EuroCommerce.

Handelsnæringen står foran en større omstilling. Viktige faktorer vil være teknologi, endrede forbruker
vaner, valutakurs og internasjonal konkurranse. Virke vil jobbe nært sammen med medlemmene
gjennom omstillingen.
Det er positive og gode utsikter for vekst på områdene ideell og frivillighet, service og kultur og
kunnskap og teknologi.
Etter styrets oppfatning er organisasjonens finansielle stilling god. Hovedorganisasjonen Virkes
egenkapital er kr 201 170 595, -, som tilsvarer en egenkapitalandel på 54,6 prosent.

Hovedorganisasjonen Virkes primære inntektskilde er kontingentinntekter. Kontingenten forfaller i
løpet av første kvartal. For medlemmer som er tariffbundne, løper medlemskapet ut tariffperioden. Et
nytt medlem kan ikke melde seg ut før etter to år. Organisasjonen har risiko for konkurser, opphør,
salg, samt utmeldelser av andre årsaker. Lavere aktivitetsnivå hos eksisterende medlemmer, og
vanskeligere marked for å verve nye medlemmer vil kunne påvirke organisasjonens inntekter
fremover.
Hovedorganisasjonen Virkes plasseringer i finansmarkedet utgjør kr 167,9 mill. per 31.12.2020 inkl.
kortsiktige plasseringer, og er derfor noe utsatt for svingningene i finansmarkedene. Midlene er
plassert i henhold til Virkes finansstrategi og fordelt både på aksjer og renteplasseringer.
Organisasjonens virksomhet foregår i Norge. Det er derfor ingen valutarisiko.
Hovedorganisasjonen Virke har ikke eksternfinansiering og regner ikke med å ha behov for det i
fremtiden. Kontingenten innbetales i hovedsak i første halvår, og aktiviteten i organisasjonen kan
tilpasses kontingentinntektene og inntekter fra ulike betalbare tjenester.

Årets underskudd er kr 3 935 618,-. Det foreslås disponert slik:
•
•
•

Overføres til bransjefond
Overføres fra annen egenkapital
Totalt disponert

Kr 1 543 490,Kr 5 479 108,Kr 3 935 618,-
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Årets resultat for konsernet etter skatt er kr 10 238 134,- hvor av kr 8 694 644,- overføres til annen
egenkapital. Egenkapitalen er kr 334 051 470,- og egenkapitalandelen på 63,1 prosent.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede for datterselskapene.
Overskuddet for Virke Eiendom AS er etter skatt kr 11 435 229,-. Overskuddet for Virke Forsikring AS
etter skatt er kr 2 738 518,-.
Konsernet har ingen eksterne lån. Virke Eiendom AS har et internt lån hos Virke Organisasjonen på kr
33,9 mill. Virke Forsikring AS påvirkes av den nåværende markedssituasjonen, gjennom konkurser,
og at konkurransen blir hardere. Selskapet har kr 24,6 millioner plassert i finansmarkedet, og er derfor
utsatt for svingningene i finansmarkedet. Selskapet har ikke eksterne lån.
Antall ansatte i datterselskapene er ti. Arbeidsmiljøet anses som godt, og virksomhetene forurenser
ikke det ytre miljø.

Oslo 23.03.2021

Sund, Nils
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Theis, Jørn-Henning
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