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STYRETS BERETNING 2019 
 

OM SKIFORENINGEN 

Skiforeningen – Foreningen til Ski-Idrettens Fremme ble stiftet i 1883 og har omlag 72.000 

medlemmer. Skiforeningen er en av Norges eldste og største friluftsorganisasjoner, og  tilrettelegger 

for et bærekraftig og kortreist friluftsliv i Marka. Foreningen arrangerer en rekke aktiviteter for store 

og små hele året, legger til rette for hverdagsidretten i Holmenkollen, og driver Holmenkollen kultur- 

og turistanlegg med Skimuseet og hopptårnet.  

 

Generalforsamlingen, som avholdes hvert år, er foreningens øverste organ. Administrasjonen holder 

til i Skiforeningens Hus i Holmenkollen, Oslo.  

 

I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.  

 
ÅRSREGNSKAPET 

Årsregnskap er utarbeidet etter god regnskapsskikk og er i samsvar med gjeldende  

norsk regnskapslovgivning.  

 

Skiforeningens driftsinntekter ble i 2019 kr. 127,6 mot 124,8 mill. i 2018. Økning i totale inntekter 

skyldes i all hovedsak økte gaver og tilskudd til øremerkede formål, herunder tilskudd til 

løypenettverket «Norske Skispor» og til aktiviteter for barn og unge. I tillegg har det vært en økning i 

billettinntekter i Holmenkollen kultur- og turistanlegg i 2019. 

 

Arrangementene i Holmenkollen, som Holmenkollmarsjen, Barnas Holmenkolldag og Kick i Kollen, 

opplevde et vanskelig år med færre deltagere enn tidligere og deltagerinntektene totalt var kr. 1,5 

mill. lavere enn i 2018.   

 

Totale driftskostnader ble kr. 127,5 mill. i 2019 mot kr. 126,9 mill. i 2018. Økte tilskudd til aktiviteter 

for barn og unge fører til økte kostnader som lønn og andre driftskostnader knyttet til disse 

aktivitetene. I 2019 har det vært en nedgang i varekjøpskostnader som følge av besparelser knyttet 

til arrangementene i Holmenkollen. 2019 ga økte driftskostnader, spesielt knyttet til reparasjon og 

vedlikehold av løypemaskiner og -utstyr. I tillegg har det vært gjort en del oppgraderinger på stuene i 

2019. 

 

Driftsresultat ble i 2019 kr. 0 mill., mot kr. -2,1 mill. i 2018.  

 

I forbindelse med avvikling av eierskapet i Holmenkollen Skifestival AS har Skiforeningen nedskrevet 

et likviditetslån til selskapet på kr. 2,45 mill. Netto finansposter ble kr. -2,9 mill. mot kr. -0,4 mill. i 

2018 og resultat etter finansposter kr. -2,9 mill. mot kr. -2,5 mill. i 2018. 

 

Ved utgangen av året var Skiforeningens totalkapital kr. 141,5 mill. mot kr. 146,8 mill. pr 31.12.2018. 

Egenkapitalandelen pr. 31.12.2019 var 32 % (33 % pr. 31.12.2018).  

 

I 2019 var netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter kr. 6 mill., fra investeringsaktiviteter kr. -
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10,6 mill. kroner, og fra finansieringsaktiviteter kr. 0. Netto endring i likvider var kr. -4,6 mill. i 2019. 

Total likviditetsbeholdning pr. 31.12.2019 var kr. 37,6 mill. mot kr. 42,2 mill. pr 31.12.2018.  

 

Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av foreningens stilling og resultat pr. 

årsskiftet 2019. Årets resultat ble kr. -2.884.849,- og styret foreslår at dette disponeres som følger: 

 

 

 
FINANSIELL RISIKO OG LIKVIDITET 

Lav gjeldsgrad og god likviditet begrenser Skiforeningens finansielle risiko og renterisiko. 

Skiforeningen har begrensede inntekter og kostnader i utenlandsk valuta, og er dermed lite 

eksponert for valutarisiko. Det har ikke vært vesentlige tap på fordringer det siste året, og 

kredittrisikoen vurderes som lav. Skiforeningen hadde ingen tap på fordringer i 2019.  

 

GAVER OG TILSKUDD 

Finansielle gaver er svært viktig for foreningens stilling og videre utvikling. Virksomheten har et bredt 

spekter av aktiviteter, arrangementer og prosjekter, samt en betydelig maskin- og utstyrspark 

primært for snøproduksjon og løypepreparering. Gaver og tilskudd gjør det mulig å ha et høyt nivå på 

tilbudet til foreningens medlemmer og andre, samt at det bidrar til at det gjennomføres prosjekter 

gjennom hele året. Gaver kan være avgjørende for større investeringsprosjekter. 

 

Hans Herman Horns Fond ble etablert i forbindelse med Skiforeningens 125-årsjubileum i 2008, og 

har som formål å «støtte Foreningen til Ski-Idrettens Fremme og dets arbeid for utbredelse av 

skiidrett og annet friluftsliv». Fondet er en egen juridisk enhet og inngår ikke i Skiforeningens 

regnskap. Fondet har siden etableringen bidratt med betydelig økonomiske midler til viktige 

aktiviteter og prosjekter i Skiforeningen.  

 

ARBEIDSMILJØ 

Det arbeides aktivt med problemstillinger rundt helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøet anses som 

godt. Sykefraværet var 2,7 % i 2019 (3,8 % i 2018). Sykefraværet er relatert til langtidssykemeldte. 

 

LIKESTILLING OG MANGFOLD 

Totalt antall fast ansatte var 63 ved utgangen av 2019, av disse var 24 kvinner. Gjennomsnittlig antall 

faste årsverk var 55,3 i 2019. Skiforeningens styre består av 6 kvinner og 4 menn. I Skiforeningen er 

arbeidstidsordninger uavhengig av kjønn. Lønns- og arbeidsforhold skal ikke være diskriminerende. 

Ansattegoder, som fleksibel arbeidstid samt full lønn ved sykdom og under svangerskap uavhengig av 

Folketrygdens begrensninger, anses som viktige tiltak i arbeidet med likestilling.  

 

Skiforeningen arbeider for mangfold og har ansatte og frivillige fra flere nasjoner. Foreningen søker å 

skape samme muligheter for alle, og tolererer ikke noen form for diskriminering på arbeidsplassen. 
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Det er etablert egne rutiner og prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Arbeidsmiljølovens krav er knyttet til intern varsling, som betyr egne ansatte og tillitsvalgte. 

Foreningens rutiner går lengre og skal kunne ta imot varsler også fra personer som ikke er ansatt 

eller tillitsvalgte. Dette fordi virksomheten er så allsidig, omfangsrik og impliserer mange mennesker 

og situasjoner som ikke defineres som interne, men som likevel må ivaretas. 

 

YTRE MILJØ 

Skiforeningen er opptatt av å redusere påvirkningen på ytre miljø og forurensning. Skiforeningen har 

siden 2003 vært Miljøfyrtårnsertifisert. Stuene Løvlia, Kikut og Vangen er også sertifisert som 

Miljøfyrtårnbedrifter. Skiforeningen skal resertifiseres i 2020. 

 

RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER 

Skiforeningens virksomhet påvirkes av klimatiske forhold. Konsekvenser av eventuelle varige og 

vesentlige klimaendringer i retning av en mildere værtype, kan få betydelige konsekvenser for 

Skiforeningens drift.  

 

Skiforeningen har flere inntektskilder, hvor hovedinntektskildene er inntekter fra 

medlemskontingent, kultur- og turistanlegget i Holmenkollen, skiskolen, arrangementer og fra 

offentlige prosjektmidler.  

 

Vi ser at det har vært nedadgående trend knyttet til deltagere på arrangementer som 

Holmenkollmarsjen og Barnas Holmenkolldag. Det er arrangementer som er væravhengig og som blir 

påvirker av konjukturer. Skiforeningen søker å tilpasse seg markedet og er trygg på at 

inntektsgrunnlaget ikke vil påvirke foreningens fortsatt drift.  

 

Medlemsmassen har vært stabil og det jobbes godt og målrettet for å øke medlemsmassen i tiden 

fremover.  

 

FREMTIDSUTSIKTER 

Skiforeningen opparbeidet en god økonomi gjennom tiårsperioden fra Holmenkollbakken sto ny i 

2011. Organisasjonen består av kompetente og engasjerte medarbeidere som står på for å tilby både 

medlemmer og ikke-medlemmer de beste muligheter for inspirerende og gode aktiviteter i Marka.  

 

De siste årene har vi sett en utvikling med lavere oppslutning om arrangementer og kurs,  lavere 

inntekter fra kommersielle samarbeidspartnere og økte driftskostnader i Marka gjennom to gode 

vintre. I 2017, 2018 og 2019 har Skiforeningen, til tross for negative resultater, gjennomført de tiltak 

og aktiviteter som var planlagt for å gi medlemmene et godt tilbud. Dette har vært i tråd med styrets 

anbefaling.   

 

FREMTIDSUTSTIKTER I LYS AV ØKONOMISK UTVIKLING FØRSTE KVARTAL 2020 

I løpet av første kvartal 2020 er bildet betydelig endret. En hovedsamarbeidspartner er slått konkurs, 

og en mild og snøfattig vinter har ført til sviktende inntekter på kurs og arrangementer. 

Administrasjonen har igangsatt tiltak  i form av omstilling og kostnadskutt for å redusere økonomisk 

risiko. Styret mener de kortsiktige og langsiktige tiltak vil sikre kjerneaktiviteter som løypekjøring, 

stuedrift og annet tilrettelggingsarbeid i Marka, og gir Skiforeningen et godt utgangspunkt for å 
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utvikle relevante og tidsriktige tilbud til eksisterende og nye medlemmer.  

 

For å redusere sannsynligheten for spredning av koronaviruset, må arrangementer og aktiviteter som 

samler mange mennesker avlyses, dette rammer også Skiforeningen. Blant annet betyr langvarig 

stenging av turistdestinasjonen Holmenkollen betydelig tapte inntekter for foreningen. Tiltak som er 

iverksatt er blant annet permittering av faste- og deltidsansatte. 

 

Det er vanskelig å anslå de økonomiske konsekvensene av disse hendelsene, men styret kjenner ikke 

til at det vil være behov for nedskrivninger i første kvartal knyttet til de utfordringene Skiforeningen 

har stått og står overfor. Styret håper at samarbeidspartnerne til Skiforeningen står støtt gjennom 

krisen og er med på å støtte et viktig arbeid også videre fremover.  

 

Til tross for et vanskelig år med lite snø, konkurser og virus mener styret at Skiforeningens fortsatte 

drift er tilstede. En solid egenkapital og god likviditet er med på å sikre driften.  

 

Oslo, 1. april 2020 

Styret for Skiforeningen - foreningen til ski-idrettens fremme 

 

 


