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FÖRST STÄNGDES Kina och därefter Europa. Kunderna 
kunde inte komma till pälsauktionerna i Finland eller Dan-
mark och man blev tvungen att inhibera auktioner och 
flytta över dem till nätet. Att bygga upp Saga Furs nät-
auktion på rekordtid var ett kraftprov och tekniskt löper 
näthandeln bra. Men när det i olika stater fortfarande till-
lämpas begränsningsåtgärder av olika nivå på grund av 
coronaviruset, tar det tid innan handeln återgår till det 
normala. Till all lycka spred auktionerna i september och 
december 2020 lite ljus, när såväl priserna som volymer-
na visade en uppåtgående trend.   

CORONAVIRUSET DRABBADE PÄLSNÄRINGEN på två sätt. 
Förutom att den internationella handeln gick i stå upp-
täckte man i april 2020 i Nederländerna att coronaviruset 
smittade från människor till minkar och tvärtom på far-
merna. Sedermera konstaterade man att även finnsjubb 
är mottaglig för smitta. Snart konstateras smittade djur 
på minkfarmer i Danmark och även i vissa andra länder.  

FIFUR BESLUTADE GENAST att vi ska göra allt för att av-
värja coronaviruset på de finländska pälsfarmerna. Vi 
höll de första myndighetsdiskussionerna med jord- och 
skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket före första 
maj och snart kom Institutet för hälsa och välfärd THL och 
andra aktörer med i bilden. Det har från första början va-
rit klart är arbets- och farmhygienen är viktig i bekämp-
ningen av smittan. Det systematiska arbetet har lönat 
sig. De instruktioner som FIFUR utarbetat tillsammans 
med myndigheterna är i bruk på minkfarmer till och med 
i Polen och Grekland.

NI, KÄRA PRODUCENTER och arbetstagare på gårdarna 
ska ha ett stort tack för att ni burit det största ansvaret för 
de lyckade skyddsåtgärderna! Ni har orkat skydda er och 
isolera er från månad till månad, vilket är tungt. När denna 
årsberättelse skrivs står det klart att coronabekämpningen 
måste fortsätta, eftersom vaccineringarna av människor-
na har fördröjts och de virusmutationer som fått fotfäste 
i Finland rumsterar.

I SLUTET AV 2020 inledde vi med en forskargrupp vid Hel-
singfors universitet ett av FIFUR bekostat vaccinprojekt 
för att utveckla ett coronavaccin för mink och finnsjubb. 
Vaccinprojektet har fått positiv uppmärksamhet. Genom 
att utveckla ett djurvaccin strävar vi för vår del till att säk-
ra att den hundraåriga finländska pälsdjursnäringen kan 
fungera tryggt i decennier framöver.

DEN DANSKA REGERINGEN fattade i november ett för-
hastat beslut, som snart konstaterades vara olagligt, att 
upphöra med pälsnäringen i Danmark. Nedläggningen av 
minkuppfödningen i Danmark vände upp och ner på pro-
duktions- och marknadsuppdelningen, men världsmark-
naden för päls består och Finlands ställning förstärks.  

TILLS VIDARE BLIR SAGA FURS den enda globala ansvars-
fulla pälsförsäljningskanalen när Kopenhagen Fur små-
ningom kör ner sin verksamhet. Vi i Finland har åter i fråga 
om infrastrukturen möjlighet att öka minkuppfödningen 
till och med 4-5-faldigt. Allt detta innebär mer intäkter 
och sysselsättning i Finland.   

TACK TILL ER PRODUCENTER, alla er i 
branschen och alla FIFURs intres-
senter för flitigt arbete under rä-
kenskapsperioden 2019/20. Den 
var så besvärlig att vi nu måste 
börja gå mot det bättre. En fin-
ländsk, ansvarsfullt produce-
rad päls klarar sig i framtiden.

Pälsbranschens kanske  
svåraste år är bakom oss  
– vi måste gå mot det bättre
Året 2020 började trevligt med evenemanget This is Fur 2020 som hölls i europarlamen-
tet i Bryssel, men samtidigt hade man redan börjat oroa sig över det coronavirus som 
spreds i Kina. I mars började de massiva avstängningarna och coronaåret blev det san-
nolikt svåraste året i pälsbranschens historia. 

Marja Tiura 
Verksamhetsledare FIFUR
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Farmarnas  
välfärd 
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FÖR ALLA VÅRA MEDLEMMAR blev 2020 ett svårt år 
när de ekonomiska effekterna av coronapandemin 
och rörelsebegränsningarna gjorde det svårare att 
hålla pälsauktioner i synnerhet i början av perioden 
2020. De ekonomiska bekymren på grund av de för-
senade försäljningsintäkterna var en psykisk belast-
ning för medlemsföretagarna. Man tvingades inhi-
bera marsauktionen och flytta den till nätet. Likaså 
hölls juniauktionen i inskränkt form först i juli. Vad 
gäller de finländska producenterna uppgår de päls-
affärer som försenats och gått förlorade på grund 
av coronaeffekterna till hela ca 100 miljoner euro, 
när man jämför situationen med försäljningen under 
säsongen 2018/2019. Först på septemberauktio-
nen löpte försäljningen ordentligt, även om priserna 
ännu hölls låga. Först utanför den granskade perio-
den på auktionen i december 2020 började priserna 
på skinn, i synnerhet mink, redan stiga.

PÅ GRUND AV CORONAPANDEMINS ekonomiska ef-
fekter och de försenade försäljningarna var farmer-
nas likviditet satt på prov och är det fortfarande. 
Skinnens priser har under de senaste åren legat 
nere på grund av den normala cykliciteten i bran-
schen, men coronaförlusterna innebar ytterligare 
svåra förluster. I synnerhet yngre företagare, som 
gjorde generationsväxlingar och företagsköp 2013-
2016, har haft ansträngd ekonomi.

DET FANNS ett stort behov av ekonomisk rådgivning 
för farmarna 2020. Med beslut av FIFURs styrelse 
grundades vid årsskiftet 2019-20 en gemensam fi-
nansieringsarbetsgrupp för näringen, som utred-
de praktiska finansieringslösningar och gav råd åt 
farmarna. Företrädare för förbundet och även auk-
tionsbolaget har varit till stöd för farmarna vid för-
handlingar med bankernas finansiärer.

Farmarnas välfärd 
Producenternas fysiska, psykiska och ekonomiska välbefinnande tryggar näringens 
kontinuitet. Förbundet bidrar till att höja farmarnas välbefinnande genom att följa upp 
lönsamheten på farmnivå, erbjuda tjänster som främjar farmarnas psykiska och fysiska 
välbefinnande och genom att ordna tjänster för förbundets medlemmar. 
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DE REGELBUNDNA förhandlingarna med olika finan-
siärer och statliga aktörer gav också resultat. Våra 
medlemmar fick under våren möjlighet att utnyttja 
statsborgen för likviditetslån till farmenheter i sin 
säsongfinansiering. Dessutom blev pälsfarmarna 
delaktiga av det temporära kostnadsstöd för pri-
märproduktionen, som ersätter coronaförluster.   

I BÖRJAN AV ÅRET hann man ordna fysiska kurser 
och evenemang med anknytning till farmarnas väl-
färd i synnerhet inom PSTK:s och SÖP:s verksam-
hetsområden. En riksomfattande skinnutställning 
ordnades i Botniahallen i Korsholm i februari 2020. 
Evenemanget lockade över 500 farmare samt före-
trädare för andra intressenter till platsen och sto-
revenemanget var som helhet lyckat. Den corona-
pandemi och de begränsningsåtgärder som strax 
efter skinnutställningen drabbade Finland tömde 
evenemangskalendern för resten av året.    

PÅ GRUND av de begränsningar av offentliga tillställ-
ningar som utfärdats av staten hölls Finlands Päls-
djursuppfödares Förbunds ordinarie årsmöte som 
en kombination av ett minimiantal representanter 
och ett videomöte. Sommar- och höstsäsongens 
farmarevenemang inhiberades också och ändrades 
till tillämpliga delar till nätträffar och skinnutställ-
ningen för år 2021 inhiberades.     

NÄTTRÄFFARNA FÖRLÖPTE mycket bra och aktive-
rade enligt feedbacken farmare runtom i Finland att 
delta till och med på ett annat sätt än fysiska träffar. 
Distansträffar och nätmöten kommer i fortsättning-
en att vara en bestående del av rådgivnings- och 
välfärdstjänsterna för farmarna, även om coronasi-
tuationen skulle lätta i och med vaccineringarna. 

6FIFUR  |  Årsberättelse 2020

FARMARNAS  VÄLFÄRD 



Djurens  
välfärd och  

farmcertifiering 
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I BÖRJAN AV ÅRET fick man offentlighet kring päls-
näringen och djurens välfärd i samband med ett 
projekt i Karleby att exportera levande blårävar till 
Asien. Det företag som hade för avsikt att exporte-
ra avelsrävar var inte medlem i FIFUR. FIFURs lokala 
medlemsfarmare motsatte sig exportverksamheten 
i sina yttranden och saken fick offentlighet i me-
dierna och blev till och med en förstasidesnyhet i 
Helsingin Sanomat. På grund av brister i anslutning 
till djurtransportbestämmelserna blev farmens av-
elsdjur kvar i Finland. Djuren blev dåligt skötta och 
man blev tvungen att avliva dem under våren. FI-
FURs lokala medlemsfarmare erbjöd sig att köpa de 
avelsdjur som skulle exporteras, men utan resultat. 
Polisen undersöker om det företag som försökte ex-
portera gjort sig skyldigt till misstänkt grovt djur-
skyddsbrott.  

I FIFURS CERTIFIERINGSREGLER är handel med av-
elsdjur och könsceller begränsad till att ske mellan 
certifierade medlemsfarmer och tillstånd till avvi-
kande försäljning ska ansökas av förbundets styrel-
se, om det exempelvis är fråga om en ny medlems-
farm som ska inleda sin verksamhet.

ETT AV de för näringen viktiga målen är att ständigt 
förbättra resultaten i EU:s djurskyddsinspektioner.  

Djurens välfärd och  
farmcertifiering 

DJURENS VÄLFÄRD OCH FARMCERTIFIERING 

Pälsdjuren är produktionsdjur och deras välmående är en hederssak för producenten.
Ett djur som mår bra producerar bästa möjliga resultat och ger producenten arbetsro.

I 2019 årsinspektioner som publicerades sommaren 
2020 deltog 31 pälsfarmer, av vilka det upptäcktes 
brister i 35 %. Detta är aningen mindre än föregåen-
de år 2018 (37 %).  I rådgivningen är det fortfarande 
en av de viktigaste uppgifterna inom näringen att få 
ner bristerna till en lägre nivå. 

I BÖRJAN AV ÅRET utfördes några djurskyddsinspek-
tioner på sjubbfarmer i enlighet med förordningen 
om främmande arter, men till följd av coronaläget 
avslutades besöken för resten av året. Tillståndet 
att föda upp sjubb är i Europeiska kommissionen 
avhängigt av FIFUR:s farmcertifiering och de kriteri-
er för främmande arter som gäller finnsjubbsfarmar. 
Villkoren trädde i kraft 2.2.2019.

AUDITERINGSKOMMITTÉN GODKÄNDE för finnsjubb 
ett uppdaterat WelFur-protokoll sommaren 2020. 
Enligt det går man i fortsättningen till väga på sam-
ma sätt som i auditeringarna av mink och räv. Under 
verksamhetsåret kunde man utföra WelFur-audite-
ringarna i enlighet med målsättningarna. På hösten 
gjordes huvuddelen av auditeringarna i form av tele-
fonintervjuer på grund av den rådande situationen.  

Resultaten återfinns här
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DJURENS VÄLFÄRD OCH FARMCERTIFIERING 

BEHANDLINGEN AV LAGEN om djurvälfärd och päls-
förordningen framflyttades ytterligare och kommer 
upp till behandling under 2021.  

Nya kriterier  
i certifieringssystemet
FIFURS STYRELSE FATTADE beslut om kriterieänd-
ringar i certifieringssystemet, som gällde skicket på 
fodersilor och andra platser för förvaring av färdigt 
foder samt egenkontrollplanen för farmfoderkök. Ett 
viktindex för mätning av storleken på blåräv, det s.k. 
BMI-systemet, används för tredje hösten på certi-
fierade farmer. BMI-kriterierna uppdaterades med 
utnyttjande av föregående års mätresultat, men 
mätningsomgången hösten 2020 kunde på grund 
av den rådande coronavirussituationen inte genom-
föras efter det att Livsmedelsverket utfärdat instruk-
tioner om minimal trafik till farmerna. 

Det gjordes preciseringar och tillägg till de all-
männa certifieringskraven, Dessa gäller bl.a. an-
mälan om mellanår i produktionen och utsträck-
ande av kravet på en årlig auditering till att gälla 
alla djurarter som föds upp på farmen och alla de 
produktionsplatser som är i bruk, vilket i praktiken 
har förverkligats redan tidigare utan inskrivning i 
stadgandena.  

Coronans effekter i farm-
certifieringen och i allmänhet
VID FARMBESÖKEN IAKTTOGS effektiviserade bio-
säkerhetsregler. Orsaken var de coronavirussmit-
tor som konstaterats på minkfarmer i Holland och 
Danmark. Smittorna har skett från djurskötarna till 
minkarna. På rekommendation av Livsmedelsver-
ket utfärdades i praktiken besöksförbud för farmer-
na, dvs. bara nödvändig persontrafik tillåts. Luovas 
auditörer använde från och med sommarperioden 
förutom skyddskläder och skoskydd även mask och 
visir på minkfarmerna. Intervjuavsnittet med farma-
ren gjordes till stor del per telefon. 

NÄR CORONASITUATIONEN I FINLAND accelerera-
de, övergick man som försiktighetsåtgärd i början 
av oktober mitt i auditeringsperioden till telefonau-
diteringar, och auditörerna besökte inte längre far-
merna. Farmarna uppmanades att undvika alla be-
sök av utomstående på farmerna, såvida de inte var 
absolut nödvändiga. Likaså rekommenderade FIFUR 
farmarna att avstå från folksamlingar och offentliga 
tillställningar och även att undvika resor i hemlan-

det. I slutet av året följde den pälsningspersonal 
som kom från utlandet till farmerna karantänsbe-
stämmelserna för att minimera sjukdomsriskerna 
och från vissa länder kunde det inte alls komma ar-
betstagare till Finland. 

På hösten gavs farmarna biosäkerhetsanvis-
ningar, som gällde plasmacytostestning av minkar, 
utgödslingen på gårdarna samt hantering och lagring 
av pälsningskroppar och skrapfett. Det effektiverade 
sjukdomsskyddet hjälpte till att hålla coronaviruset 
borta från de finländska pälsfarmerna.   

Man beslutade lämna topplistan ogjord för 
2020, eftersom skinnens leverans- och försälj-
ningsmängder för försäljningssäsongen hade bli-
vit små och man från föregående säsongs skinnav-
kastning på många farmer övergick till de komman-
de försäljningsperioderna. 

Byarundorna och höstens marknadsinformatio-
ner genomfördes som distansevenemang, likaså 
hölls många mindre infoevenemang i form av video-
möten. Positivt var att man via ett videomötessys-
tem kunde uppnå en bra nivå på antalet deltagare 
på evenemangen. De traditionella graderingsbe-
söken på farmerna lämnas också oordnade under 
hösten.  

Antalet certifierade farmer  
och Fureva
ÅR 2019 OMFATTADE certifieringssystemet 627 fin-
ländska farmer, vilket utgör 96 % av alla medlems-
farmer. Artspecifikt var nästan 100 % av räv- och 
finnsjubbsproduktionen certifierad. Av minkproduk-
tionen var 96 % certifierad

ÖVER 100 PRODUCENTER är med i hälsovårdssys-
temet Fureva. Hälsovårdsbesöken på farmerna ge-
nomförs både av branschens egna och av privata 
veterinärer. Förbundet upprätthåller, administrerar 
och utvecklar systemet. Syftet är att resultaten av 
WelFur-utvärderingarna i framtiden ska kunna ut-
nyttjas vid utvecklingen av hälsovårdssystemet, 
både på farmnivå och övergripande i frågor som 
gäller hälsa och välfärd. 

MARKNADSSITUATIONEN SOM FÖRVÄRRATS av 
coronapandemin påverkade troligen också valpare-
sultaten, för valpresultaten förblev genomgående på 
en lägre nivå än året innan. Valpresultaten för räv och 
finnsjubb har förbättrats under de senaste åren, men 
under verksamhetsåret var de på lägre nivå. För min-
ken var valpresultaten likaså lägre än föregående år.    
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Djurens välfärd

ÅR 2020 FOKUSERADE veterinärarbetet på förebyg-
gande. Coronaviruset är smittosamt även för mink 
och finnsjubb, och det finns ingen vård för sjukdo-
men, det viktigaste är att viruset inte kommer till 
farmerna. Under året har producenterna instruerats 
att agera så att viruset inte sprids till farmerna i sam-
band med särdragen och arbetsskedena under de 
olika produktionssäsongerna. Instruktionerna har 
utarbetats i samarbete med Livsmedelsverket, In-
stitutet för hälsa och välfärd THL, Arbetshälsoinsti-
tutet och Helsingfors Universitet. Livsmedelsver-
ket inledde 2020 uppföljningsundersökningar på 
mink- och finnsjubbsfarmerna. Det konstaterades 
inte coronavirus på en enda pälsfarm under året.  

PRODUCENTERNA DROG nytta av förbundets av-
giftsfria och avgiftsbelagda farmbesök gällande 
djursjukdomar samt olika rådgivningstjänster. Un-
der verksamhetsåret koncentrerade sig veterinä-
rerna också på att utreda orsakerna till sjukdomar 
hos djuren och deltog i utvecklingen av vacciner. 

DJURENS VÄLFÄRD

Djurens hälsotillstånd och de diagnosticerade sjukdomarna hos djuren låg som helhet på 
samma nivå som året innan. 

FÖR NÄRVARANDE ARBETAR två veterinärer hos 
FIFUR. De agerar som stöd för producenterna vid 
problem med djurhälsan och förebyggande av dem. 

UNDER OKTOBER-NOVEMBER utförde Livsmedels-
verket en undersökning avseende covid-19-viru-
set på 30 finländska minkfarmer. I undersökningen 
konstaterades det inte virus på en enda finländsk 
minkfarm. Livsmedelsverkets tester på mink- och 
finnsjubbsfarmerna fortsätter 2021, såsom även de 
stränga skyddsåtgärderna mot corona.  

LIVSMEDELSVERKET:  
Inget coronavirus påträffades på minkfar-
merna i Livsmedelsverkets undersökning
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FIFUR:S ÖSTERSJÖ-ÅTAGANDE som undertecknades 
2017 tillsammans med Baltic Sea Action Group för 
att främja målen för skyddet av Östersjön, framskred 
under verksamhetsåret enligt målen. De handlings-
direktiv i anslutning till åtagandet som utarbetades 
för kompostkooperativen blev färdiga i enlighet med 
samarbetsavtalet.

UNDER VERKSAMHETSÅRET uppdaterades uppgif-
terna om djurantal och lokaliseringsplatserna för 
finnsjubb utgående från en enkät till producenterna.

TILLSAMMANS MED NTM-övervakningspersoner 
gick man igenom systemet för att ta vattenprover 
och de praktiska instruktionerna i anslutning till det. 
Genom att uppdatera instruktionerna åstadkom man 
ett system, med vilket undersökningen av vattenpro-
ver och utvärderingen av resultaten förenhetligas.  
Rekommendationen om gödselutkörning som anslu-
ter sig till övervakningen av farmernas miljötillstånd 
ändrades till följd av coronarisken så att utkörningen 
av mink- och finnsjubbsgödsel sköts upp till senare 
på våren och för räv till januari-februari 2021.

Miljövård
MILJÖVÅRD 

FÖRBUNDET DELTOG i det treåriga projektet Turkis-
teho, finansierat av Landsbygdsfonden. I projektet 
utvecklas olika metoder för utnyttjande av päls-
djursgödsel och samarbetsmöjligheter med såväl 
lantbruk som biogasanläggningar. Projektets resul-
tat kommer framöver att utnyttjas såväl i praktiken 
som i myndighetssamarbetet. 

PÅ INITIATIV AV SYDÖSTERBOTTENS NTM-cen-
tral utfördes ett projekt för att klarlägga och dra 
upp nya gränser för grundvattenområdena i land-
skapen Sydösterbotten, Mellersta Österbotten 
och Österbotten. De nya gränsdragningarna jus-
terades kommunvis i miljöhälsokommissionen 
ur pälsproduktionens intressebevakningssyn-
vinkel, och det kom inte några konflikter i dagen.    
Företrädare för näringen deltog även aktivt i de re-
gionala planeringsgrupper för vattenvård som sam-
mankallats av NTM-centralen. 

I FRÅGOR som berör miljön och för upprättande av 
tillståndsansökningar har medlemmarna tillgång till 
en finskspråkig och en svenskspråkig sakkunnig, 
båda väl förtrogna med pälsnäringen och frågor som 
gäller miljön samt ansökan om tillstånd. 

Att värna om miljön är en synlig del av pälsproduktionens ansvarsfulla arbete.  
Under verksamhetsåret koncentrerade man sig vad gäller miljöfrågorna i huvudsak  
på att hantera aktuella frågor och frågor som kommer upp.     
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att utveckla ett vaccin mot coronaviruset för såväl 
mink som finnsjubb.

UNDER 2020 FÖRDES det intensiva diskussioner med 
såväl forskningsanstalterna som myndigheterna om 
frågor kring coronaviruset och man samlade in forsk-
ningsdata om förebyggandet av coronavirus på finländ-
ska pälsfarmer. Utgående från dem sammanställdes det 
ett stort antal praktiska anvisningar för producenterna, 
foderköken och pälsningscentralerna samt andra in-
tressenter med anknytningar till branschen.   

UNDER HÖSTEN 2019 och våren 2020 genomfördes en 
uppföljningsstudie av viktindexet (BMI), i vilken man 
undersökte hur blårävarnas BMI ändras under hös-
ten, vintern och våren. Studien gav grundläggande 
information om hur BMI utvecklas under vinterperio-
den och hur det påverkar bland annat avelsrävarnas 
välmående och fertilitet.  

UNDER VÅREN 2020 undersöktes även den optimala 
öppningstiden för mellanluckan mellan burarna i sam-
band med valpningen med tanke på avelshonornas 
välmående och valpresultatet.

Kontinuerlig foderforskning
ÅRETS VIKTIGASTE TYNGDPUNKTSOMRÅDEN inom 
foder- och utfodringsforskningen var en undersök-
ning gällande blårävarnas behov av aminosyror. Un-
dersökningen preciserar kunskapen om såväl sam-
mansättningen av blårävens kropp som dess behov 
av aminosyror i olika skeden av uppväxten. Projektet 
Ruokinnan optimointi fortsatte under 2020 med ana-
lys av material som samlats in under de föregående 
åren och publikationer. Det håller på att färdigställas 
en doktorsavhandling om projektet.   

TUSINA-PROJEKTET SOM startade 
år 2018 fortsatte. Projektet under-
söker frekvensen av och orsakerna 
till pälsbitning hos pälsdjur. Hela 
året fortsatte även det av Fur Eu-
rope finansierade finnsjubbprojek-
tet. Dess slutresultat, ett officiellt  
WelFur-protokoll för finnsjubb 
publicerades i september.  

FORSKNING OCH FODER

FIFUR UTNYTTJAR OCH SPRIDER information, söker 
nätverk, knyter kontakter samt startar och koordinerar 
forskningsprojekt för att skaffa ny och tillförlitlig, även 
evidensbaserad, kunskap som är till nytta för näring-
en. Under 2020 fortsatte man forskningen i enlighet 
med näringens strategi, där tyngdpunkten låg på ett 
stärkt konkurrensläge, lönsamhet, ansvarsfullhet samt 
djurens hälsa och välfärd.

ÅR 2020 BLEV det viktigaste delområdet forskningen 
kring coronaviruset och tillämpningen av den i rådgiv-
ningen åt pälsfarmerna. Sommaren 2020 utfördes det 
tillsammans med Helsingfors Universitet en studie, där 
man undersökte hur coronaviruset överlever i minkens, 
rävens och finnsjubbens skinn. Samtidigt undersökte 
man effekten av UV-ljus och värmebehandling på vi-
rusets beständighet. Studien visade att viruset som 
placerats på skinnen tappar sin infektionsförmåga på 
några veckor utan ytterligare åtgärder och lagring i 3-4 
veckor vid rumstemperatur säkerställer skinnens sä-
kerhet. Senare på hösten utredde man tillsammans 
med Saga Furs även andra skinnbehandlingsmetoder 
för att säkerställa säkerheten. 

I november inledde FIFUR tillsammans med Hel-
singfors Universitet och forskningsfarmen Luova i 
Kannus en coronavirusvaccinstudie, som syftade till 

Forskning och foder
Att dra nytta av befintlig kunskap och söka ny information genom forskning tryggar  
pälsnäringens utveckling, konkurrenskraft och framgång. 
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FÖRBUNDETS ACKREDITERADE testlaboratorium Fin 
FurLab Oy Ab (T074) stödjer djurens välfärd genom 
sin verksamhet. Laboratoriet följer standarden EN 
ISO/IEC 17025 och ett kvalitetssystem som utvär-
derats och godkänts av FINAS. 

LABORATORIET FUNGERAR som egenkontrollabo-
ratorium för foderkök som tillverkar pälsdjursfoder 
och som en av Livsmedelsverket godkänd samar-
betspartner inom salmonellaundersökning av myn-
dighetsprover samt som egenkontrollaboratorium 
för behandlingsanläggningar godkända enligt bipro-
duktsförordningen. 

UNDER VERKSAMHETSÅRET fortsattes även arbetet 
med att automatisera överföringen av resultaten, 

Laboratorieverksamhet
LABORATORIEVERKSAMHET

Veterinärverksamhetens största kund är FIFUR och största delen av tjänsterna är medlemstjänster 
som subventioneras för producenterna, dvs. sjuk- eller rådgivningsbesök på farmerna samt telefon-
rådgivning. Andra delområden inom veterinärverksamheten har varit bekämpning av plasmacytos, 
konsultation samt stöd till forskning och kommittéer.

En god näringsstatus samt förebyggande, snabb och noggrann diagnostisering och rätt 
medicinering av sjukdomar är nödvändiga element i uppfödningen av pälsdjur. FIFUR 
främjar djur-, närings- och miljöhälsan genom att erbjuda laboratorietjänster som är ut-
vecklade för branschens behov.

   2019/ 
2020

2019 
10 mån.

2019 
12 mån. 2018 2017 2016 2015

Omsättning, 000 euro  2157 2311 2764 3337 2 798 2 916

Personal, årsverken 14 14 14 15,8 12 13,6 16,6

Salmonellaprover, antal   6157 7615 9015 7335 7925 7 872 7 165

Mikrobiologiska prover, antal 520 490 585 680 577 481 590

Kemiska prover, antal  1121 1191 1356 1395 1437 1 083 1 461

Aminosyror, antal   210 270 310 234 219 217 0

Plasmacytostester, antal ´000 363 242 435 433 634 735 822

vilket ansenligt förkortade den arbetstid som åtgår 
för att besvara analyser.

UNDER 2020 gick 2 laboranter i pension och en labo-
rant slutade. Analyserna utförs fortfarande högkvali-
tativt och i tid med den nuvarande sammansättning-
en. Det har kommit positiv feedback på den snabba 
servicen. 

PROCESSERNA FÖR läkemedelsgrossister optimera-
des för att bli lönsammare. De tidigare outsourcade 
tjänsterna produceras nu själv igen. 

KUNDTILLFREDSSTÄLLELSEN MÄTS i fortsättningen 
med 2 års mellanrum.
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I FRÅGA OM LAGSTIFTNINGEN anser FIFUR att det är 
viktigt att arbetet med att stifta lagen om djurvälfärd 
och pälsförordningen som blev på hälft våren 2019 ska 
gå vidare under den nuvarande regeringsperioden. Un-
der 2020 avgav FIFUR de erforderliga utlåtandena om 
utkasten till lagen om djurvälfärd och pälsförordning-
en och lagstiftningsarbetet fortsätter på 2021 års sida.  

UNDER VERKSAMHETSÅRET 2020 sysselsattes  
FIFURs intressebevakning även av de interimistiska 
lagarna och förordningarna om tillfälliga coronastöd 
till företagen och utlåtandena om dem. På grund av 
den exceptionella coronarecessionen begärde minis-
terierna och riksdagen utlåtanden av intressenterna 
med en synnerligen snabb tidtabell. Pälsfarmsföre-
tagen kunde utnyttja statsborgen för likviditetslån till 
gårdsbruksenheter i sin säsongfinansiering samt blev 
delaktiga av det temporära kostnadsstödet för primär-
produktionen. Dessa stödformer kom väl till pass för 
FIFURs medlemsföretag, för värdet av de skinnförsälj-
ningar som försenades och förlorades på grund av de 
ekonomiska effekterna av coronapandemin var ca 100 
miljoner euro för medlemsföretagen i jämförelse med 
2019. Av denna orsak var intressebevakningen i hög 
grad fokuserad på att sköta producenternas ekono-
miska och finansangelägenheter med olika instanser.

TILL INTRESSEBEVAKNINGEN måste hänföras den om-
fattande coronaberedskap, som började i mars-april 
2020 vid den tid när beredskapslagen var i kraft. När 
den första informationen kom från Holland och Dan-
mark att coronavirus har smittat från djurskötare till 
minkar, drog FIFUR upp linjen att den finländska päls-
näringen gör sitt allt för att bekämpa djursmitta på de 
finländska minkfarmerna. Det har konstaterats att min-
kar och även finnsjubb är mottagliga för coronavirus. 

Intressebevakning 
Arbete för att säkra kontinuiteten och 2020 
även för att avvärja coronapandemin 

INTRESSEBEVAKNING

Det samhälleliga beslutsfattandet har effekter på utövandet av pälsnäringen och verk-
samhetsförutsättningarna i framtiden. Det är viktigt att vi gör vår röst hörd i det lokala, 
nationella och internationella beslutsfattandet. För att våra åsikter ska respekteras mås-
te vi vara pålitliga och ha gott rykte. 

PÅ INITIATIV AV FIFUR inleddes redan före första maj 
2020 gemensamma situationsöversikter genom dis-
tansmöten med jord- och skogsbruksministeriet, Livs-
medelsverket, Institutet för hälsa och välfärd och sena-
re även de regionala hälsovårdsmyndigheterna. Under 
hösten stabiliserades praxis att hålla situationsöversik-
ter en gång i veckan och det har som mest varit hela 40 
deltagare på linjerna.  

Ett öppet informationsutbyte tillsammans med 
myndigheterna och beredskap för praktiska skydds-
åtgärder har varit en viktig del av intressebevakning-
en under coronapandemin och med skyddsåtgärder-
na har man lyckats hindra djursmitta på de finländska 
pälsfarmerna.  Producenterna och farmernas personal, 
som har iakttagit skydds- och specialåtgärder sedan 
våren-sommaren 2020, har burit en stor praktisk ar-
betsbörda. Producenterna har förhållit sig positivt även 
till Livsmedelsverkets kontinuerliga coronatestning av 
mink- och sjubbgårdarna, vilket för sin del säkrar att si-
tuationen hålls under kontroll på de finländska pälsfar-
merna. Coronaavvärjnings- och -skyddsåtgärderna på 
farmerna, myndighetssamarbetet och coronatestning-
en av mink- och sjubbfarmerna fortsätter också 2021.  

FIFUR har skött intressebevakningen i anslutning 
till coronabekämpningen också i de europeiska päls-
producenternas verksamheter inom ramen för Fur Eu-
rope och i fråga om Nordamerika och Asien med Inter-
national Fur Federation (IFF).

PRESSEN PÅ INTRESSEBEVAKNINGEN ökades vad gäller 
pälsbranschen i Europa och hela världen av den danska 
regeringens förhastade beslut som sedermera konsta-
terades olagligt i Danmark att nödslakta landets minkar 
i början av november 2020. Beslutet innebär i praktiken 
ett slut för pälsnäringen i Danmark, för auktionsbolaget 
informerade samtidigt regeringen om nedkörning och 
stödfunktionerna (foder osv.) måste köras ned i Danmark.
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INTRESSEBEVAKNING

FASTÄN PÄLSPRODUKTIONEN och -handeln i och med 
det danska beslutet upplever en omfördelning, består 
världens minkmarknad och -efterfrågan och vid års-
skiftet 2020-21 fanns det redan tecken på en förbätt-
rad priskonjunktur. I och med nedkörningen av den 
danska minkproduktionen stärks Finlands och vissa 
andra europeiska producentländers position. 

FINLANDS STÄLLNING i pälsbranschen förstärks av att 
vi tills vidare har det enda pälsauktionsbolaget i större 
skala Saga Furs Abp och branschens hela värdekedja 
från uppfödning till universitetsforskning och foder-
sektor. 

Intimt samarbete med mode 
och tillverkare
SÄSONGEN 2020 startade i en osäker situation. I bör-
jan började det se ut som att det var i vågskålen om 
vårens internationella pälsmässor skulle genomföras. 
Februari månads mässa i Hong Kong inhiberades på 
grund av den allt svårare Covid -19-situationen. Man 
beslutade ändå genomföra mässan One Milan i Mila-
no i enlighet med tidtabellen. Under mässweekenden 
började allvaret i coronasituationen i Italien avslöjas 
och situationen övergå i kris i Italien.  

FLYGPLATSBUTIKSSAMARBETET MED Gemmi Oy på 
Non-Schengen-området på Helsingfors-Vanda flyg-
plats fortsatte ända till slutet av februari. När turist-
strömmarna från Asien upphörde nästan helt urvattna-
des förhandlingssituationen för ett fortsättningsavtal. 
Även i fråga om kollektionen Northen Senses by Leena 
Harkimo kom samarbetet med Gemmi till vägs ände. 
De populäraste produkterna i kollektionen införlivades 
med Gemmis eget varumärke och kollektioner.

FLYTTNINGEN TILL VANDA av Saga Furs Design Centre 
som tidigare verkat i Köpenhamn genomfördes i slu-
tet av 2020. De nya lokalerna renoverades och verk-
samheterna inleddes. På grund av coronaläget skedde 
ibruktagandet av de nya lokalerna dock först under 
2021. Samtidigt ändras Design Centres namn till Saga 
Furs Creative Hub.

LEENA HARKIMO FORTSÄTTER som ordförande för 
Pälshandelsförbundets styrelse. Vårens årsmöte flyt-
tades till hösten, då det var möjligt att ordna mötet 
i medlemmarnas närvaro. Verksamheten inskränktes 
ansenligt på grund av sammankomstbegränsningar-
na. Styrelsens möten ordnades också på distans. Man 

strävade efter att i mån av möjlighet förse förbundets 
medlemmar med aktuell information om coronasitu-
ationen samt de stödformer staten erbjuder företag. 

EFTER ATT SAGA FURS auktioner har överförts till nätet, 
inhiberas även FIFURs olika intressenters träffar vid ti-
derna för auktionerna. Sammankomstbegränsningarna 
i såväl riksdagen, ministerierna som partnerföretagen 
inskränkte möjligheterna till normalt intressebevak-
ningsarbete. Årliga modeevenemang, såsom Option 
Gaalas modevisning inhiberades. När distansarbete 
blev det nya normala ordnades det träffar över nätet i 
accelererande takt efter träningen på våren. 

DEN INTERNATIONELLA coronasituationen påverkade 
ansenligt intressebevakningsarbetet såväl på EU-nivå 
i Fur Europes verksamhet som i International Fur Fede-
rations verksamhet globalt. Den förhastade nedlägg-
ningen av näringen i Danmark, Britanniens utträde ur 
EU och det därtill anslutna handelsregelverket samt de 
internationella varumärkenas och pälsprodukttillver-
karnas svårigheter när coronarestriktionerna fortsatte 
påverkade pälsnäringen negativt 2020 och verkning-
arna fortsätter till en del in på 2021.
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Kommunikation och synlighet

KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET

Tyngdpunkten på  
producentkommunikationen
FIFUR SATSADE – beroende på den exceptionella 
coronasituationenen – ansenligt på producentkom-
munikation och -rådgivning under 2020. 

I den interna kommunikationen accentuerades 
i synnerhet behovet av ekonomisk rådgivning. Pro-
ducentkommunikationen ökades likaså av att man 
berättade för farmarna om coronaskyddsinstruk-
tionerna och den aktuella situationsbilden i FIFURs 
olika kanaler.  

I och med beredskapslagen och sammankomst-
begränsningarna övergick man i FIFUR och region-
föreningarna överraskande smidigt till distans- och 
videomöten. Enligt feedbacken från producenter-
na ökade till och med distans- och videoträffarna 
mängden deltagare och informationsutbyte, fastän 
den lokala växelverkan tyvärr föll bort. Härnäst går vi 
igenom kommunikationen delområde för delområde.

Majoriteten (55 %) stöder in-
hemsk, certifierad pälsdjurs-
uppfödning
TILL VÅRA VIKTIGASTE målsättningar på lång sikt hör 
att förankra godkännandet av pälsnäringen på ni-
vån 65-80 % i befolkningsenkäter år 2025.  Åren 

2009-2020 har godkännandet av pälsnäringen va-
rierat inom intervallet 46-65 % i de befolkningsen-
käter som FIFUR årligen beställt av oberoende un-
dersökningsföretag. I en befolkningsundersökning 
som genomfördes av Taloustutkimus i februari 2020 
på uppdrag av FIFUR (n = 1007) ökade godkännan-
det av den inhemska, certifierade pälsnäringen till 
55% (53% / 2019).

En aktiv och faktaspäckad kommunikation från 
pälsnäringens och dess företagares sida är i nyckel-
ställning vad gäller att bygga upp allmän acceptans 
och tillit. Vi vet att det ansluter sig missförstånd till 
pälsbranschen och dessutom finns det veritabla be-
kämpningskampanjer, i vilka det läggs fram ogrun-
dade föreställningar om branschen. Av denna orsak 
måste också branschen själv komma till tals. 

Webbkommunikationen aktiv  
– Öppna dörrar pausar på 
grund av begränsningarna 
ÖPPNA DÖRRARS FARMBESÖK ordnades tyvärr inte 
2020 på grund av de nationella bestämmelserna 
om bekämpning av coronaviruset. Livsmedelsver-
ket gav redan våren 2020 anvisningar att endast 
nödvändig persontrafik ska tillåtas till pälsfarmerna 
som en del av coronabekämpningen.
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KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET

VI FORTSATTE UPPRÄTTHÅLLA tre nya webbplatser 
förutom huvudwebbplatsen fifur.fi: webbplatsen 
Finlands Pälsdjursuppfödare (turkiskasvattajat.fi),  
luonnonvaate.fi som berättar om naturenliga klädes-
plagg samt webbplatsen theothersideofthecoin.fi. 

PÅ FACEBOOK FORTSATTE Finlands Pälsuppfödare 
att aktivt publicera inlägg och föra diskussioner och 
också Instagram och YouTube fick nytt innehåll och 
diskussioner. Vissa av våra inlägg på Facebook har 
nått tiotusentals människor och diskussionen har va-
rit aktiv och i det stora hela saklig. Hatretorik och hot 
från motståndare till näringen förekommer visserligen 
också, men för att diskussionsparter som beter sig 
sansat ska se till vilken nivå diskussionen kan sjunka, 
så har vi med avsikt inte modererat bort dem. 

Statistikpublikationen  
i flitig användning
FIFUR UTGAV UNDER verksamhetsåret ett flertal 
publikationer såsom årsberättelsen och publika-
tionen Pälsnäringens statistik 2020, som innehå-
ller näringens nyckeltal. 

Statistikpublikationen insamlades och analyse-
rades utgående från 2019 års siffror av Taloustut-
kimus Oy, som också svarade för layouten. Såväl 
medierna som intressenternas beslutsfattare ut-

nyttjade den omfattande och kvalitativt högtståen-
de statistikpublikationen under verksamhetsåret. 
Såväl den internationella statistiken, som hjälpte 
att skapa en bild av pälsnäringens globala bety-
delse som kommunstatistiken över försäljningen 
av pälsskinn fick beröm.  
 
FIFURS ANSVARSÖVERSIKT UPPDATERADES likaså 
med färskare siffror och uppgifter i alla tre språk-
versioner på finska, svenska och engelska. I ans-
varsöversikten återfinns information om certifiering, 
pälsnäringens sociala och ekonomiska miljöansvar, 
cirkulär ekonomi, djurens välfärd och forskningen 
inom vår bransch. Ansvarsöversikten uppdateras 
minst vartannat år. 

I november 2020 publicerade vi tillsammans 
med Saga Furs Pälskalendern 2021, som innehåller 
en uppdaterad verksamhetshandbok för producen-
ter samt ett kontaktinformationshäfte med bilder. 

Superår för den interna  
kommunikationen
UNDER 2020 PUBLICERADE vi hela 56 elektroniska 
nyhetsbrev till uppfödarna. Det sändes till och med 
flera SMS och snabbmeddelanden i veckan om ak-
tuella ämnen. 

En stor del av innehållet i breven till produ-
centerna och snabbmeddelandena behandlade 
coronainformation och skyddsanvisningar samt 
finansieringsrådgivning. För instruktionerna och 
innehållen om coronaberedskap svarade i huvud-
sak FIFURs forskningsdirektör och veterinär. Man 
lät myndigheterna godkänna anvisningarna för 
förebyggande åtgärder. Förutom i Finland togs de 
hygien- och arbetsinstruktioner för bekämpningen 
av coronavirus som sammanställts av FIFUR i bruk i 
minkuppfödningen i bl.a. Polen och Grekland.      

På traditionellt sätt besvarade FIFURs sakkun-
niga producenternas frågor även i producenternas 
egna snabbmeddelandekanaler. 

SOM EN NY KANAL för intern kommunikation inled-
de vi april-maj videotimmar för producenterna för 
att ersätta de fysiska producentträffarna och -ut-
bildningarna. Det hölls videoträffar 1-2 gånger per 
månad. Alla evenemang hade samma innehåll på 
svenska och finska. I videoträffarna deltog som 
mest hela 110-150 producenter åt gången. Bland 
annat byarundorna hösten 2020 och marknadsin-
formationstillfällena tillsammans med Saga Furs för-
löpte väl genom videoträffar. 
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UNDER 2020 PUBLICERADE vi ett externt nyhets-
brev 5 gånger. Brevet skickas ut 4–6 gånger per år 
och brevet kan exempelvis beställas i nedre balken 
på FIFUR:s webbplats.  

NÄRINGENS FYSISKA SKOLSAMARBETE och sko-
lambassadörsverksamheten höll paus på grund av 
coronaskyddsåtgärderna. Likaså var det på grund 
av de nationella begränsningarna knappast alls 
möjligt för gästande grupper att besöka Fur Cen-
ter i Vanda. Däremot höll vi livlig kontakt med olika 
intressenter med hjälp av distans- och videoför-
bindelser. 

Finsk Pälstidskrift 
FINSK PÄLSTIDSKRIFT UTKOM enligt tidtabellen fyra 
gånger år 2020. Antalet sidor är 32. Pälstidskrift är 
medlem i Tidskrifternas Förbund.

Pälstidskrift innehåller viktig och nyttig in-
formation till producenter, alla som arbetar inom 
pälsnäringen och med den förknippade branscher 
och övriga intressenter. Varje nummer innehåller 
artiklar och personintervjuer, som mångsidigt be-
handlar pälsnäringen eller som är viktiga ämnen på 
ett allmänt plan. 

Ansvariga för utgivningen av tidningen år 2020 
var kommunikationschefen, som fungerar som 
chefredaktör, samt ett professionellt producent- 
och redaktionsteam. 

Förbundets  
kvalitetsarbete 2020
FINLANDS PÄLSDJURSUPPFÖDARES FÖRBUDS  
ISO 9001-certifikat förnyades våren 2020 för en ny 
treårsperiod. DNV GL Business Assurance Finland 
Oy Ab utförde undantagsvis auditeringen på dis-
tans och utvärderade förbundets ledningsprocess 
och det operativa systemets     överensstämmelse. 
Tyngdpunktsområdet var förbundets forskningsar-
bete och omsättningen av forskningsresultaten i 
praktiken.  

KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET
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Förbundets syfte är att 
• agera för att främja, rationalisera och stödja de 

allmänna förutsättningarna för pälsdjursuppföd-
ning i Finland,

• främja interaktion och förståelse mellan med-
lemsgrupper och andra befolkningsgrupper,

• främja de allmänna förutsättningarna för en 
pälsdjursuppfödning som tar hänsyn till

• djurens välfärd.

För att uppfylla sitt syfte gör 
förbundet följande:
1. representerar medlemskåren i samhälleliga frå-

geställningar som rör pälsdjursuppfödning,

2. påverkar beslutsfattandet och lagstiftningen i 
samhället genom föredrag och information,

3. fördjupar i samarbete med sina medlemsförbund 
sina medlemskårers yrkesmässiga och samhäl-
leliga kunskap genom utbildningar, publikationer 
och kommunikation,

4. arrangerar visningar och initierar avelsverksam-
het och fackutbildning samt bedriver forskning 
gällande djurens hälsa och utfordring,

5. följer och bedriver forskning kring pälsdjursupp-
födning i Finland och utomlands,

6. utövar rådgivning för att uppmärksamma miljö-
skyddsaspekter i pälsdjursuppfödning

UNDER DEN förra räkenskapsperioden ändrades 
stadgarna så att räkenskapsperioden inleds den 1 
november och upphör den 31 oktober. Övergångs-
periodens räkenskapsperiod 1.1.2019–31.10.2019 
uppgår undantagsvis till 10 månader och därför är 
räkenskapsperiodens siffror inte jämförbara med 
föregående år. 

Verksamhetsberättelse 
för räkenskapsperioden 
1.11.2019-31.10.2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Finlands Pälsdjursuppfödares förbund rf – FIFUR har funnits sedan 1928.   

RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT  
uppgick till -599.000 euro.

DEN ORDINARIE verksamhetens underskott  
var -2,1 milj. euro

DEN CORONAVIRUSPANDEMI som bröt ut i början av 
2020 har haft en avsevärd inverkan på pälsbrans-
chen globalt och även på FIFURs verksamhet som 
förening. Försäljningen på pälsauktionerna led av 
coronapandemins globala ekonomiska effekter och 
försvagade även FIFURs medelanskaffning, de med-
lemsavgifter som inflöt och övriga inkomster. FIFURs 
intressebevakning sysselsattes av de tillfälliga lagar-
na och förordningarna i anslutning till de tillfälliga 
coronastöden till företagen och utlåtandena om dem.   

UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN förde man en inten-
siv diskussion med såväl myndigheter som forsk-
ningsanstalter om frågor i anslutning till coronavi-
ruset och samlade in vetenskapliga forskningsdata 
för att förebygga viruset på de finländska pälsfar-
merna. På grundval av dessa utarbetades ett stort 
antal praktiska instruktioner för uppfödarna, foder-
köken och pälsningscentralerna samt övriga intres-
senter med anknytning till branschen. De skydds- 
och arbetsinstruktioner som FIFUR utarbetat var 
under verksamhetsåret i form av översättningar i 
bruk även i andra pälsuppfödarländer, såsom i Po-
len och Grekland. 

DET ORDNADES ett flertal informationsträffar på dis-
tans för uppfödarna. De tjänster som anknyter sig 
till rådgivningen om djurens hälsa utnyttjades aktivt 
och tyngdpunkten i rådgivningen låg på förebyg-
gande. På farmcertifieringsbesöken följde man ef-
fektiverade biosäkerhetsregler och i pandemins ac-
celerationsskede övergick man i början av oktober 
som en försiktighetsåtgärd till telefonauditeringar.  
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ELÄINTEN HYVINVOINTIVERKSAMHETSBERÄTTELSE

Det effektiverade sjukdomsskyddet har hjälpt till att 
hålla coronaviruset borta från de finländska päls-
farmerna.     

FÖRUTOM MEDLEMSBLADET publicerade vi under 
56 elektroniska nyhetsbrev till uppfödarna. Vi sän-
de också SMS till uppfödarna om aktuella ämnen 
praktiskt taget varje vecka.

FÖR EN del av våra medlemmar blev räkenskaps-
perioden ekonomiskt utmanande och detta ökade 
ytterligare farmernas behov av ekonomi- och finan-
sieringsrådgivning. Förbundet inledde projektet 
Turvaverkko med hjälp av ett specialbidrag av jord- 
och skogsbruksministeriet. Syftet med Turvaverk-
ko-projektet är att förbättra den ekonomiska risk-
hanteringen på pälsfarmerna, som fungerar med en 
konjunkturkänslig marknad.   

I FODER- OCH UTFODRINGSFORSKNINGEN var de 
viktigaste satsningarna forskning i anslutning till 
rävarnas behov av aminosyra. I det av landsbygds-
fonden finansierade Turkisteho-projektet som av-
slutades under räkenskapsperioden utvecklades 

Medelanskaffning
På grund av pandemins negativa ekonomiska effekter för medlemmarna och dotterbola-
gen minskade intäkterna av föreningens medelanskaffning med 778 000 euro (-37 %) i 
jämförelse med föregående räkenskapsperiod. 

DET INFLÖT SAMMANLAGT 1 338 000 euro i avgif-
ter för medlems- och producenttjänster, vilket är 
238 000 euro mindre än föregående räkenskapspe-
riod. Vid tidpunkten för bokslutet uppgick de obe-
talda medlems- och producenttjänstavgifterna ännu 
till 249 000 euro. Av de obetalda medlems- och pro-
ducenttjänstavgifterna ingår hälften, 124 000 euro, 
i balansräkningens fordringar och hälften uppskat-
tades vara osäkra fordringar, som ströks från resul-
tat- och balansräkningen. 

UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN BETALADE dotter-
bolaget Saga Furs Abp inte dividend, vilket orsakade 
en minskning med 540 000 euro i medelanskaff-
ningen i jämförelse med föregående räkenskaps-
period. 

olika metoder för utnyttjande av pälsdjursgödsel 
och samarbetsmöjligheter med såväl lantbruket som 
biogasanläggningar.  

VI FORTSATTE KOMMUNIKATIONEN om pälsnäringen 
via olika kanaler, så att den stora allmänheten ska 
få riktig information om hur vi arbetar. 

DNV GL FÖRNYADE våren 2020 förbundets ISO 
9001-certifikat för en ny treårsperiod. 

DET KOM inte in några ersättningsansökningar till 
Katastrofhjälpringen. Plasmacytoshjälpringens 
verksamhet fortsatte som under de föregående 
åren.    

I DEN ORDINARIE verksamhetens underskott sked-
de en besparing på 716 000 euro (-26 %) i jämfö-
relse med föregående räkenskapsperiod. Under-
skottet minskades av kostnadsstödet från staten, 
nya projektfinansieringar, permitteringar av perso-
nalen samt övriga sparåtgärder. Under räkenskaps-
perioden arbetade i snitt 8 personer på förbundet.   

Placerings- och finansierings-
verksamhet
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN UTVECKLADES 
portföljens avkastning negativt -0,42 %. Målet för 
avkastningen på lång sikt är 5,5 % p.a. I slutet av rä-
kenskapsperioden uppgick den 5-åriga genomsnitt-
liga avkastningen till 5,19 % p.a. Förbundet har gett 
SEB full fullmakt genom ett förmögenhetsförvalt-
ningsavtal. I slutet av räkenskapsperioden uppgick 
balansvärdet på SEB:s portfölj till 4,4 milj. euro och 
marknadsvärdet till 4,3 milj. euro.  Under föregående 
räkenskapsperiod återfördes den nedskrivning om 
169 000 euro som gjorts till SEB:s placeringsportfölj 
till portföljens anskaffningsvärde
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ETT ALLMÄNT UNDERSTÖD beviljat av Jord- och 
skogsbruksministeriet gick till veterinär- och mil-
jörådgivning. 

Viktiga händelser efter  
räkenskapsperiodens slut 
I BÖRJAN av räkenskapsperioden 2020/2021 inled-
de förbundet ett vaccinprojekt, i vilken man utveck-
lar coronavaccin för mink och finnsjubb. Projektet 
syftar till att så snart som möjligt få i omfattande 
bruk och distribution ett vaccin som skyddar pro-
duktionsdjur mot covid-19-sjukdomen. Projektet 
genomförs tillsammans med en forskargrupp vid 
Helsingfors universitet.  

I DECEMBER ordnades Saga Furs Abp:s auktion på 
nätet och i den deltog över 100 köpare från alla hu-
vudmarknader. Värdet på auktionens förmedlings-
försäljning uppgick till 28 milj. euro (12/2019: 12 milj. 
euro). Prisnivån på minkskinn steg i snitt med 50 
% jämfört med föregående försäljningssäsong. Det 
bjöds ut 120 000 Blå- och Shadow-rävskinn, skin-
nen såldes till 100 % och prisnivån steg ca 20 %. 

Uppskattning av den sannolika 
kommande utvecklingen
MAN FÖRUTSÄTTER att förbundets verksamhet 
kommer att fortsätta som tidigare år. Man kan inte i 
detta skede göra någon tillförlitlig uppskattning av 
coronapandemins totaleffekt för förbundets räken-
skapsperiod 2020/2021.

I EN INTERNATIONELL granskning torde den finländ-
ska pälsnäringens position förstärkas i och med den 
danska regeringens förhastade beslut att upphö-
ra med minkuppfödning, ett beslut som sedermera 
konstaterades olagligt i Danmark. Finlands ställning 
i pälsproduktionen och på pälsmarknaden stärks av 

att det i den finländska pälsklustern nu som den 
enda i världen ingår hela värdekedjan: engagerade 
uppfödare, en omfattande fodersektor, universitets-
forskning i branschen och ett börsnoterat auktions-
bolag i stor skala som handelskanal.  

FIFUR-KONCERNEN 
FIFUR-KONCERNENS MODERBOLAG är Finlands 
Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. 

DOTTERBOLAG ÄR Fin FurLab Oy Ab och Saga Furs 
Abp som konsoliderats med koncernen. Intresse-
bolaget Kannus forskningsgård Luova Ab har kon-
soliderats enligt kapitalandelsmetoden. 

DE AKTIER I SAGA FURS OYJ som ägs av förbundet 
representerar 30,6 % av alla utestående aktier och 
62,1 % procent av de utomstående aktiernas tota-
la röstetal. Saga Furs Abp:s verksamhetsberättelse 
och bokslut för perioden 1.11.2019–31.10.2020, som 
innehåller bolagets bokslut, koncernbokslut, verk-
samhetsberättelse och revisionsberättelse finns till-
gänglig på bolagets webbplats på adressen www.
sagafurs.com.  

FIFUR-KONCERNENS RESULTAT för räkenskapsperi-
oden uppvisar ett underskott på ca 3 153 000 euro. 
Koncernens resultaträkning presenteras enligt mo-
dellen för FIFURs välfärdsstrategi. FIFUR-koncernen 
sysselsatte i medeltal 357 personer. 
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Förbundets medlemmar  
och organ 
Alla konstituerande medlemmar i Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund är alltjämt med-
lemmar i centralorganisationen. År 2020 hade medlemsföreningarna följande antal med-
lemmar:

MEDLEMSANTAL 2020 Medlemmar
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförering rf. 322

Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry 284

Uudenmaan-Hämeen Turkiseläinten Kasvattajat ry 8

Savo-Karjalan Turkistuottajat r.y 6

Lounais-Suomen Turkistuottajat ry 6

Satakunnan Turkiseläinten Kasvattajat ry 5

Ålands Pälsodlarförering rf 1

TOTALT 632

Årsmöte
Det stadgeenliga årsmötet hölls 1.9.2020 i Vasa. På mötet tillämpades den gällande temporära avvikelsen 
från föreningslagen i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin. Alla medlemsföreningar med 
undantag av Ålands Pälsodlarförening rf var representerade på mötet.

Styrelse 
(inom parentes medlemmens personliga suppleant) 
Kenneth Ingman (Johan Mattbäck), Lasse Joensuu (Jorma Eilonen), Markku Kujanen (Kennet Myllykoski), 
Pentti Lipsanen (Ari Starck), Marcus Nordmyr (Daniel Johansson), Marko Meriläinen (Jorma Kauppila) fram 
till årsmötet, från och med 1.9.2020 Arto Isopahkala (Auvo Känsäkangas), Stefan Wik (Tobias Andersson) 
fram till årsmötet, från och med 1.9.2020 Mikael Knuts (Roland Kock). 

Styrelsen höll 17 sammanträden under räkenskapsperioden 1.11.2019-31.10.2020. 
Olli-Pekka Nissinen fungerade som sekreterare för styrelsen.

De 632 medlemsföretagen hade sammanlagt cirka 700 verksamhetsställen. 

FÖRBUNDETS MEDLEMMAR OCH ORGAN 
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Revisorer
Revisionsbyrå KPMG Oy Ab, Helsingfors 
Huvudansvarig revisor CGR Jukka Rajala 

FÖRBUNDETS MEDLEMMAR OCH ORGAN 

Kommittéer utnämnda av styrelsen 
Kommittén för producenternas välfärd och ekonomi, ordförande Marcus Nordmyr,  
sekreterare Dan-Ove Stenfors 
Miljöns välfärd, ordförande Stefan Wik fram till årsmötet, från och med 17.9.2020 Mikael Knuts,  
sekreterare Hannu Kärjä 
Djurens välfärds- och certifieringskommitté, ordförande Markku Kujanen, sekreterare Hannu Kärjä 
Stora foderkommittén, ordförande Ari Starck, sekreterare Jussi Peura 
Rehurukkanen, ordförande Ari Starck, sekreterare Jussi Peura 

Förbundets medlemskap 
Arbetseffektivitetsföreningen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Djurens 
hälsa ETT, European Federation for Animal Science, European Fur Breeders’ Association/Fur Europe, 
Helsingforsnejdens handelskammare, Landsbygdens arbetsgivareförbund, Maatalouden Erikoisyhdi-
stysten Liitto, ProAgria Keskusten Liitto, Pälshandelsförbundet, Skattebetalarnas Centralförbund rf, 
Suomen Maataloustieteellinen Seura ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Svenska 
Lantbrukssällskapens Förbund, Tidskrifternas förbund 

Förbundets ledningsgrupp 
Verksamhetsledare 
Marja Tiura 

Vice verksamhetsledare och PSTK:s verksamhetsledare 
Hannu Kärjä (djurens och miljöns välfärd) 

SÖP:s verksamhetsledare, Fin FurLab Oy:s verkställande direktör 
Dan-Ove Stenfors (producentens välfärd) 

Ekonomi- och personalchef 
Tiina Helmi 

Forskningsdirektör 
Jussi Peura (forskning och foder) 

Mode och intressebevakning 
Leena Harkimo 

Kommunikationsdirektör, chefredaktör, förbundsstyrelsens sekreterare 
Olli-Pekka Nissinen
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RESULTATRÄKNING

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund - FIFUR   
RESULTATRÄKNING 1.11.2019 - 31.10.2020
ORDINARIE VERKSAMHET 1.11.2019-31.10.2020 1.1.2019-31.10.2019

Gemensamma intäkter och kostnader för den ordinarie verksamheten

Farmarens välfärd

      Intäkter 52 474,95 99 398,13

      Kostnader

           Personalkostnader -96 421,48 -116 584,29

           Avskrivningar -244,47 -19 914,79

           Övriga kostnader -98 068,92 -202 682,13

           Kostnader totalt -194 734,87 -339 181,21

      Täckning för gemensamma poster -142 259,92 -239 783,08

Djurens och miljöns välfärd

      Intäkter 14 715,00 18 323,94

      Kostnader

           Personalkostnader -85 158,53 -108 731,23

           Avskrivningar 0,00 -1 471,28

           Övriga kostnader -301 624,84 -463 213,42

           Kostnader totalt -386 783,37 -573 415,93

      Täckning för gemensamma poster -372 068,37 -555 091,99

Laboratoriet och foder

      Intäkter 59 656,86 63 792,70

      Kostnader

           Personalkostnader -1 312,71 -4 572,63

           Avskrivningar -233,98 -311,96

           Övriga kostnader -125 436,78 -177 665,80

           Kostnader totalt -126 983,47 -182 550,39

      Täckning för gemensamma poster -67 326,61 -118 757,69

Intressebevakning

      Intäkter 48 151,54 89 462,32

      Kostnader

           Personalkostnader -346 906,51 -260 375,72

           Avskrivningar -15 261,82 -23 740,86

           Övriga kostnader -368 096,12 -811 800,54

           Kostnader totalt -730 264,45 -1 095 917,12

      Täckning för gemensamma poster -682 112,91 -1 006 454,80
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RESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET 1.11.2019-31.10.2020 1.1.2019-31.10.2019

Forskning och produktutveckling

      Intäkter 229 643,47 93 234,74

      Kostnader

           Personalkostnader -90 232,83 -149 578,80

           Avskrivningar -331,94 -442,59

           Övriga kostnader -373 452,77 -183 578,53

           Kostnader totalt -464 017,54 -333 599,92

      Täckning för gemensamma poster -234 374,07 -240 365,18

Administration

      Intäkter 77 881,64 2 265,84

      Kostnader

           Personalkostnader -446 678,60 -414 486,43

           Avskrivningar -516,09 -688,09

           Övriga kostnader -211 450,16 -221 356,44

           Kostnader totalt -658 644,85 -636 530,96

      Täckning för gemensamma poster -580 763,21 -634 265,12

Katastrofhjälpringen

      Intäkter 0,00 280,20

      Kostnader

           Övriga kostnader 0,00 0,00

           Överföring till ringen 0,00 -280,20

           Kostnader totalt 0,00 -280,20

      Täckning för gemensamma poster 0,00 0,00

Plasmacytoshjälpringen

      Intäkter 170 241,92 314 739,81

      Kostnader

           Övriga kostnader -155 006,78 -239 460,05

           Överföring till ringen -15 235,14 -75 279,76

           Kostnader totalt -170 241,92 -314 739,81

      Täckning för gemensamma poster 0,00 0,00

Under-/överskott -2 078 905,09 -2 794 717,86
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RESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET 1.11.2019-31.10.2020 1.1.2019-31.10.2019

MEDELANSKAFFNING

      Intäkter

           Medlems- och producentavgifter 1 462 732,04 1 575 986,72

           Saga Furs Oyj dividend 0,00 540 475,00

      Kostnader

           Kreditförlustreservering -124 497,19 0,00

       Medelanskaffningens täckning 1 338 234,85 2 116 461,72

Under-/överskott -740 670,24 -678 256,14

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

      Intäkter

           Investeringsverksamhet 127 059,58 319 318,78

           Finansieringsverksamhet 978,52 1 824,43

           Intäkter totalt 128 038,10 321 143,21

      Kostnader

           Investeringsverksamhet -30 220,08 -29 427,60

           Finansieringsverksamhet -665,91 -352,31

      Kostnader totalt -30 885,99 -29 779,91

Investerings- och finansieringsverksamhet totalt 97 152,11 291 363,30

Under-/överskott -643 518,13 -386 892,84

STATSUNDERSTÖD

      Statsunderstöd 44 750,00 41 750,00

Statsunderstöd totalt 44 750,00 41 750,00

RÄKENSKAPSPERIODENS UNDER-/ÖVERSKOTT -598 768,13 -345 142,84
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BALANSRÄKNING

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund - FIFUR   
BALANSRÄKNING 31.10.2020

A K T I V A 31.10.2020 31.10.2019

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

      Övriga immateriella tillgångar 0,00 3 154,20

      Immateriella tillgångar totalt 0,00 3 154,20

Materiella tillgångar

      Maskiner och inventarier 40 302,63 53 736,73

      Materiella tillgångar totalt 40 302,63 53 736,73

Placeringar

      Andelar i företag inom koncernen 1 259 831,80 1 259 831,80

      Andelar i ägarintresseföretag 31 001,00 31 001,00

      Övriga aktier och andelar 4 431 244,20 4 849 509,25

      Placeringar totalt 5 722 077,00 6 140 342,05

Katastrofhjälpringen

      Placeringar 192 695,75 207 634,69

Plasmacytoshjälpringen

      Placeringar 174 287,88 165 622,75

Bestående aktiva totalt 6 129 363,26 6 570 490,42

RÖRLIGA AKTIVA

Fordringar

Långfristiga

      Fordringar från företag inom samma koncern 400 000,00 500 000,00

      Långfristiga totalt 400 000,00 500 000,00

Kortfristiga

      Kontofordringar 418 733,32 197 344,19

      Fordringar från företag inom samma koncern 100 000,00 25 339,60

      Lånefordringar 79 471,21 312 983,39

      Övriga fordringar 154 401,53 184 882,73

      Resultatregleringsfordringar 152 723,63 110 431,86

      Kortfristiga totalt 905 329,69 830 981,77

Kassa och bank 515 324,07 427 154,12

Rörliga aktiva totalt 1 820 653,76 1 758 135,89

A K T I V A  T O T A L T 7 950 017,02 8 328 626,31
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BALANSRÄKNING

P A S S I V A 31.10.2020 31.10.2019

EGET KAPITAL

Övriga fonder

      Dispositionsfond 487 072,24 487 072,24

      Låneamorteringsfond 1 239 400,57 1 239 400,57

      Övriga fonder totalt 1 726 472,81 1 726 472,81

Verksamhetskapital  
(fd. räkenskapsperiodernas över-/underskott)

5 528 854,99 5 873 997,83

Räkenskapsperiodens över-/underskott -598 768,13 -345 142,84

Eget kapital totalt 6 656 559,67 7 255 327,80

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

      Övriga skulder 192 695,75 207 634,69

Katastrofhjälpringen

      Skuld till ringens medlemmar 192 695,75 207 634,69

      Katastrofhjälpringens skulder totalt 192 695,75 207 634,69

Plasmacytoshjälpringen

      Skuld till ringens medlemmar 97 312,12 90 674,16

      Allmänna medel 76 975,76 70 972,69

      Resultatregleringsskulder 0,00 3 975,90

      Plasmacytoshjälpringens skulder totalt 174 287,88 165 622,75

      Långfristigt totalt 559 679,38 580 892,13

Kortfristigt

      Lån från finansinstitut 150 679,29 0,00

      Skuld till leverantörer 83 029,90 83 133,83

      Övriga skulder 308 588,18 179 645,18

      Resultatregleringsskulder 191 480,60 229 627,37

      Kortfristigt totalt 733 777,97 492 406,38

Främmande kapital totalt 1 293 457,35 1 073 298,51

P A S S I V A T O T A L T 7 950 017,02 8 328 626,31
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FIFUR KONCERNRESULTATRÄKNING

FIFUR KONCERNRESULTATRÄKNING 1.11.2019 - 31.10.2020

ORDINARIE VERKSAMHET 1.11.2019-31.10.2020 1.1.2019-31.10.2019

Gemensamma intäkter och kostnader för ordinarie verksamhet

Farmarens välfärd

      Intäkter 52 474,95 99 398,13

      Kostnader

           Personalkostnader -96 421,48 -116 584,29

           Avskrivningar -244,47 -19 914,79

           Övriga kostnader -86 396,26 -185 596,78

           Kostnader totalt -183 062,21 -322 095,86

      De gemensamma posternas täckning -130 587,26 -222 697,73

Djurens och miljöns välfärd

      Intäkter 14 715,00 20 297,24

      Kostnader

           Personalkostnader -197 891,55 -250 921,47

           Avskrivningar -15,48 -1 484,26

           Övriga kostnader -366 667,33 -262 831,13

           Kostnader totalt -564 574,36 -515 236,86

      De gemensamma posternas täckning -549 859,36 -494 939,62

   Laboratoriet och foder

      Intäkter 2 034 892,39 1 997 478,27

      Kostnader

           Personalkostnader -478 075,13 -413 962,70

           Avskrivningar -68 451,94 -74 318,08

           Övriga kostnader -1 441 811,78 -1 663 242,56

           Kostnader totalt -1 988 338,85 -2 151 523,34

      De gemensamma posternas täckning 46 553,54 -154 045,07

Intressebevakning

      Intäkter 16 927,01 89 462,32

      Kostnader

           Personalkostnader -346 906,51 -260 375,72

           Avskrivningar -15 261,82 -23 740,86

           Övriga kostnader -366 911,09 -810 345,54

           Kostnader totalt -729 079,42 -1 094 462,12

      De gemensamma posternas täckning -712 152,41 -1 004 999,80

33FIFUR  |  Årsberättelse 2020



FIFUR KONCERNRESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET 1.11.2019-31.10.2020 1.1.2019-31.10.2019

Forskning och produktutveckling

      Intäkter 229 643,47 93 234,74

      Andel av resultat i intresseföretag 20 199,49 0,00

      Kostnader

           Personalkostnader -90 232,83 -149 578,80

           Avskrivningar -331,94 -442,59

           Övriga kostnader -372 897,58 -182 819,68

           Kostnader totalt -463 462,35 -332 841,07

      De gemensamma posternas täckning -213 619,39 -239 606,33

Administration

      Intäkter 76 106,02 2 265,84

      Kostnader

           Personalkostnader -446 678,60 -414 486,43

           Avskrivningar -516,09 -688,09

           Övriga kostnader -167 393,40 -216 078,77

           Kostnader totalt -614 588,09 -631 253,29

      De gemensamma posternas täckning -538 482,07 -628 987,45

Katastrofhjälpringen

      Intäkter 0,00 280,20

      Kostnader

           Övriga kostnader 0,00 0,00

           Överföring till ringen 0,00 -280,20

           Kostnader totalt 0,00 -280,20

      De gemensamma posternas täckning 0,00 0,00

Plasmacytoshjälpringen

      Intäkter 170 241,92 314 739,81

      Kostnader

           Övriga kostnader -155 006,78 -239 460,05

           Överföring till ringen -15 235,14 -75 279,76

           Kostnader totalt -170 241,92 -314 739,81

      De gemensamma posternas täckning 0,00 0,00

 Över-/underskott -2 098 146,95 -2 745 276,00
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FIFUR KONCERNRESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET 1.11.2019-31.10.2020 1.1.2019-31.10.2019

 TILLFÖRDA MEDEL

  Medlems- och producentavgifter 1 462 732,04 1 575 986,72

           Kreditförlustreservering -124 497,19 0,00

  Medlems- och producentavgifter 1 338 234,85 1 575 986,72

  Dotterbolag Saga Furs Oyj

      Intäkter 30 013 325,34 45 434 267,00

      Kostnader

           Personalkostnader -14 993 511,40 -18 760 708,00

           Avskrivningar -6 034 716,72 -3 824 535,00

           Övriga kostnader -21 579 752,07 -25 241 943,00

           Kostnader totalt -42 607 980,19 -47 827 186,00

  Dotterbolag Saga Furs Oyj -12 594 654,85 -2 392 919,00

      Täckning av medelanskaffning -11 256 420,00 -816 932,28

 Över-/underskott -13 354 566,95 -3 562 208,28

 INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

      Intäkter

           Investeringsverksamhet 127 411,12 319 318,78

           Finansieringsverksamhet 8 553 205,34 5 219 771,43

           Intäkter totalt 8 680 616,46 5 539 090,21

      Kostnader

           Investeringsverksamhet -30 227,83 -29 456,24

           Finansieringsverksamhet -6 356 583,63 -3 539 537,71

           Kostnader totalt -6 386 811,46 -3 568 993,95

      Investerings- och finansieringsverksamhet totalt 2 293 805,00 1 970 096,26

 Över-/underskott -11 060 761,95 -1 592 112,02

 STATSUNDERSTÖD

      Statsunderstöd 44 750,00 41 750,00

      Statsunderstöd totalt 44 750,00 41 750,00

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -11 016 011,95 -1 550 362,02

     Inkomstskatt 1 987 425,61 24 629,00

     Minoritetsposter 5 875 781,94 480 476,60

 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT -3 152 804,40 -1 045 256,42
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FIFUR KONCERNBALANSRÄKNING

FIFUR KONCERNBALANSRÄKNING 31.10.2020

 A K T I V A 31.10.2020 31.10.2019

 BESTÅENDE AKTIVA

 Immateriella tillgångar

      Utvecklingsutgifter 0,00 12 449,75

      Immateriella rättigheter 1 525 872,22 2 667 006,84

      Övriga immateriella tillgångar 595 405,45 109 087,85

      Förskottsbetalningar 831 177,58 51 460,16

      Immateriella tillgångar totalt 2 952 455,25 2 840 004,60

 Materiella tillgångar

      Mark- och vattenområden

        Egna fastigheter 2 151 936,13 2 151 936,13

      Byggnader och strukturer

        Egna byggnader och strukturer 25 619 827,15 23 424 870,21

      Maskiner och inventarier 3 945 369,91 4 674 392,36

      Övriga materiella tillgångar 16 424,74 21 167,32

      Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 53 170,55 6 219,34

      Materiella tillgångar totalt 31 786 728,48 30 278 585,36

 Placeringar

      Andelar i ägarintresseföretag 42 599,40 22 399,91

      Övriga aktier och andelar 4 676 956,65 5 095 221,14

      Övriga fordringar 122 815,50 122 816,00

      Placeringar totalt 4 842 371,55 5 240 437,05

 Katastrofhjälpringen

       Placeringar 192 695,75 207 634,69

 Plasmacytoshjälpringen

      Placeringar 174 287,88 165 622,75

 Bestående aktiva totalt 39 948 538,91 38 732 284,45

 RÖRLIGA AKTIVA

 Omsättningstillgångar

      Material och förnödenheter 4 306 085,88 1 475 801,68

       Omsättningstillgångar totalt 4 306 085,88 1 475 801,68

 Fordringar

 Långfristiga

      Övriga fordringar 12 486 298,96 8 507 705,00

      Långfr. uppskjutna skattefordringar 3 834 368,35 0,00

      Långfristiga fordringar totalt 16 320 667,31 8 507 705,00

 Kortfristiga

      Kontofordringar 11 376 664,56 14 810 087,63

      Lånefordringar 596 575,08 140 102,00

      Övriga fordringar 111 253 185,74 112 215 558,29

      Resultaregleringsfordringar 8 352 787,35 3 788 758,39

      Skattefordringar baserade på intäkter som ska beskattas 35 622,59 36 692,00

      Lyhytaikaiset yhteensä 131 614 835,32 130 991 198,31

 Kortfristiga totalt 1 476 148,80 1 973 253,08

 Rörliga aktiva totalt 153 717 737,31 142 947 958,07

 A K T I V A   T O T A L T 193 666 276,22 181 680 242,52
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FIFUR KONCERNBALANSRÄKNING

 P A S S I V A 31.10.2020 31.10.2019

 EGET KAPITAL

 Övriga fonder

      Dispositionsfond 487072,24 487072,24

      Övriga fonder 1 239 400,57 1 239 400,57

      Övriga fonder totalt 1 726 472,81 1 726 472,81

 Verksamhetskapital (fd. räkenskapsperiodens över-/underskott) 30 552 807,26 31 595 967,03

 Räkenskapsperiodens under-/överskott -3 152 804,40 -1 045 256,42

 Eget kapital totalt 29 126 475,67 32 277 183,42

 MINORITETSANDEL

      Minoritetsandel totalt 54 464 434,78 60 340 216,72

 AVSÄTTNINGAR

      Övriga avsättningar 26 406,33 68 268,00

 Avsättningar totalt 26 406,33 68 268,00

 FRÄMMANDE KAPITAL

 Långfristigt

      Lån från finansinstitut 111 703,31 128 975,52

      Övriga skulder 5 362 525,14 207 634,69

      Latent skatteskuld 3 416 749,16 1 593 346,00

 Katastrofhjälpringen

      Skuld till ringens medlemmar 192 695,75 207 634,69

      Katastrofhjälpringens skulder totalt 192 695,75 207 634,69

 Plasmacytoshjälpringen

      Skuld till ringens medlemmar 97 312,12 90 674,16

       Allmänna medel 76 975,76 70 972,69

      Resultatregleringsskulder 0,00 3 975,90

      Plasmacytoshjälpringens skulder totalt 174 287,88 165 622,75

      Långfristigt totalt 9 257 961,24 2 303 213,65

 Kortfristigt

      Lån från finansinstitut 68 465 060,23 35 857 457,65

      Erhållna förskott 4 890 411,82 17 743 439,22

      Skuld till leverantörer 1 347 282,49 1 480 108,34

      Övriga skulder 23 838 255,88 28 615 787,10

      Skatteskulder på beskattningsbar vinst 54 042,99 0,00

      Resultatregleringsskulder 2 195 944,79 2 994 568,42

      Kortfristigt totalt 100 790 998,20 86 691 360,73

 Främmande kapital totalt 110 048 959,44 88 994 574,38

 P A S S I V A   T O T A L T 193 666 276,22 181 680 242,52

37FIFUR  |  Årsberättelse 2020



FIFUR-KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

FIFUR-KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE 2020 2019

   Den ordinarie verksamhetens kassaflöde
         Underskottet för den ordinarie verksamheten -2 098 146,95 -2 745 276,00
         Planenliga avskrivningar 84 821,74 120 588,67
         Ändring av rörelsekapital
               Höjning av kortfristiga räntefria fordringar 469 022,58 -11 584 574,69
               Höjning(-)/sänkning(+)av omsättningstillgångar -240 600,38 346 712,12
               Sänkning av kortfristiga räntefria skulder -436 044,81 1 439 621,17

   Den ordinarie verksamhetens kassaflöde -2 220 947,82 -12 422 928,73
   Kassaflöde medelanskaffning
         Avgifter för medlems- och producenttjänster 1 338 234,85 1 575 986,72
         Övrig medelanskaffning -33 289 736,59 -2 392 919,00
         Planenliga avskrivningar 0,00 3 824 535,00
         Justeringar 0,00 74 761,00
         Skattejustering 135 000,00 -414 605,00

   Kassaflöde medelanskaffning -31 816 501,74 2 667 758,72

   Kassaflöde ordinarie verksamhet och medelanskaffning -34 037 449,56 -9 755 170,01
   Statsunderstöd 44 750,00 41 750,00
   Betald inkomstskatt/erhållna återbetalningar -135 000,00 -211 128,00

VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE (A) -34 127 699,56 -9 924 548,01

INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE
   Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -1 400 218,74 -751 187,00
   Investeringarnas ändring placeringar och långfristiga fordringar 4 017 339,37 7 148 411,68
   Placeringarnas intäkter 127 059,58 319 318,78
   Placeringarnas kostnader -31 220,08 -29 456,24

INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE (B) 2 712 960,13 6 687 087,22

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE
   Finansiella intäkter 680,57 5 219 771,43
   Finansiella kostnader -3 100,49 -3 539 537,71
   Upptagna långfristiga lån 0,00 314 756,19
   Amortering av långfristiga lån -48 761,79 0,00
   Upptagna kortfristiga lån 35 133 161,25 0,00
   Amortering av kortfristiga lån -4 164 000,00 -170 698,99
   Betalda dividender och övrig vinstfördelning 0,00 -1 227 981,00
   Justering av IFRS 9 effekt 0,00 -167 000,00
   Övriga justeringsposter -344,46 9 969,21

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE (C) 30 917 635,08 439 279,13

Förändring av likvida medel (+)ökning/(-)sänkning -497 104,35 -2 798 181,66
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1 973 253,15 4 771 434,81

LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1 476 148,80 1 973 253,15

BUNDEN EGENDOM FÖR BESTÄMT ÄNDAMÅL
RINGARNAS KASSAFLÖDE
   Ringar intäkter 170 241,92 315 020,01
   Ringar kostnader -155 006,78 -239 460,05
   Reglering till ringarnas tillgångar -15 235,14 -75 559,96

RINGARNAS KASSAFLÖDE 0,00 0,00
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Noter avseende  
uppgörandet av bokslutet

NOTER

FIFUR-KONCERNENS MODERBOLAG är Finlands 
Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. (FPF), Vanda. 

SOM DOTTERBOLAG har med användande av kapita-
landelsmetoden konsoliderats det av FPF ägda Fin 
FurLab Oy Ab, Vasa och Saga Furs Abp, där FPF har 
rösträtt. FPF äger 1 080 950 aktier i Saga Furs Abp. 
De aktier som FPF äger i Saga Furs Abp företräder 
30,6 procent av de utestående aktierna. Innehav-
et är 62,1 procent av totalantalet utestående aktier. 
Saga Furs Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 
för perioden  1.11.2019-31.10.2020, som innefattar 
bolagets bokslut, koncernbokslut, verksamhetsbe-
rättelse och revisionsberättelse, finns tillgängliga på 
bolagets internetsidor på adressen sagafurs.com.

EN KOPIA AV FIFUR-koncernbokslutet finns tillgäng-
lig på internetsidorna på adressen www.fifur.fi eller 
på moderbolagets huvudkontor, PB 5, 01601 Vanda.

MED FIFUR-KONCERNEN har inte konsoliderats stif-
telserna Helves Stiftelse eller Reino Rinteen Säätiö, 
eftersom de är av föga betydelse.

FIFUR-KONCERNBOKSLUTET HAR upprättats i enlig-
het med Bokföringsnämndens allmänna anvisningar 
om upprättandet av koncernbokslut från 28.3.2017. 
Koncernsbokslutet har upprättats enligt förvärvs-
metoden. Koncerninterna transaktioner, fordringar 
och skulder har eliminerats.

TILL KONCERNBOKSLUTET har konsoliderats dot-
terbolaget Saga Furs Abp:s bokslut för perioden 
1.11.2019-31.10.2020.  Saga Furs Abp:s bokslut har 
uppgjorts enligt de internationella IFRS-boksluts-
standarderna. Saga Furs Abp:s koncernbokslut kon-
soliderades som sådant med FIFUR-koncernbokslu-
tet. Konsolideringen ger i huvudsak en tillräcklig och 
riktig bild.  I upprättandet av koncernbokslutet följs 
kontinuitetsprincipen.

DOTTERBOLAGET SAGA FURS ABP:S rörelseresul-
tat har presenterats i koncernens resultaträkning i 
medelanskaffningen. Saga Furs Abp har konsolide-
rats till koncernen från 1.1.2016 och denna tidpunkt 
har i anskaffningsutgiftsberäkningen använts som 
anskaffningstidpunkt. Den koncernreserv som upp-
stod har presenterats i det egna kapitalet. 
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NOTER

FÖR KANNUS FORSKNINGSGÅRD Luova Ab:s del har 
en andel av räkenskapsperiodens resultat motsva-
rande koncernens ägoandel i intressebolaget pre-
senterats i koncernens resultaträkning under den 
ordinarie verksamhetens punkt forsknings- och pro-
duktutvecklingsverksamhet. Ingen sammanställ-
ning gjordes under den föregående räkenskapsperi-
oden. För räkenskapsperioden  1.11.2019-31.10.2020 
utfördes konsolidering på grundval av intresseföre-
tagets bokslut 1.1.2019-31.12.2019.

PÅ GRUND AV ändringarna i principerna för koncern-
sammanställningen och i räkenskapsperioden har 
noter presenterats i tillämpliga delar. Koncernens 
noter har sammanställts enligt väsentlighets- och 
kontinuitetsprincipen. 

Värderings- och periodiserings-
principer samt -metoder
FORDRINGAR SOM ANGIVITS i försäljnings-,och lå-
nefordringar, resultatregleringar och övriga ford-
ringar upptas till nominellt belopp eller ett sanno-
likt lägre värde än detta. Finansiella värdepapper 
och övriga sådana finansieringsmedel upptas till sitt 
anskaffningsvärde eller om deras sannolika verkliga 
marknadspris är lägre, till detta värde. Skulder upp-
tas till nominellt värde eller till högre belopp base-
rat på jämförelsegrund. (Bokföringslagen 5 kap 2§)

MATERIELLA TILLGÅNGAR som genererar inkomst 
under flera räkenskapsperioder har aktiverats i ba-
lansräkningen i bestående aktiva. Anskaffningsut-
giften avskrivs enligt plan så att den kostnadsförs 
under sin verkningstid. (Bokföringslagen 5 kap 5§)

ANSKAFFNINGSUTGIFT FÖR utgifter med lång verk-
ningstid som genererar inkomst under flera räken-
skapsperioder har aktiverats i balansräkningen i be-
stående aktiva. Anskaffningsutgiften avskrivs enligt 
plan så att den kostnadsförs under sin verkningstid. 
(Bokföringslagen 5 kap 11§)

PLACERINGSTILLGÅNGARNA HAR värderats till an-
skaffningspris.

Jämförbarhet    
FIFUR-KONCERNBOKSLUTET OCH Finlands Päls-
djursuppfödares Förund rf:s bokslut är inte jämför-
bart med föregående års bokslut.

KONCERNENS, FPF:S och Fin FurLab Oy Ab:s föregå-
ende räkenskapsperiod 1.1.2019.-31.10.2019 var un-
dantagsvis 10 månader lång. Under det föregående 
räkenskapsåret ändrades moderbolaget FPF:s stad-
gar och dotterbolaget Fin FurLab Oy Ab:s bolags-
ordning så att varderas räkenskapsperioder börjar 
den 1 november och upphör den 31 oktober. Bok-
slutets räkenskapsperiod är 1.11.2019-31.10.2020 12 
månader.

INTRESSEBOLAGET KANNUS Forskningsgård Luo-
va Ab har inte konsoliderats under den föregående 
räkenskapsperioden. Intressebolaget konsolidera-
des med 2020 års koncernbokslut i enlighet med 
siffrorna i företagets räkenskapsperiod 1.1.2019 - 
31.12.2019.

Viktiga händelser under  
 räkenskapsperioden
DEN CORONAVIRUSPANDEMI som bröt ut i början av 
2020 har haft en ansenlig inverkan på föreningens 
verksamhet. 

PÅ GRUND av pandemins negativa ekonomiska ef-
fekter för medlemmarna och dotterbolagen minska-
de intäkterna av föreningens medelanskaffning med 
37 % (778 000 euro) i jämförelse med föregående 
räkenskapsperiod. I den ordinarie verksamhetens 
underskott skedde en besparing på 26 % (-716 000 
€) i jämförelse med föregående räkenskapsperiod. 
Underskottet minskades av kostnadsstödet från 
staten, nya projektfinansieringar, permitteringar av 
personalen samt övriga sparåtgärder. 

Viktiga händelser efter  
räkenskapsperioden
FÖRENINGENS STYRELSE har bedömt effekterna av 
att coronapandemin fortsätter för föreningens verk-
samhetsmiljö, arbetstagare och egentliga verksam-
het. Man kan inte i detta skede göra någon tillförlitlig 
uppskattning av coronapandemins totaleffekt för 
föreningens räkenskapsperiod 2020/2021.  
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NOTER

Bidrag till moderbolaget 
ERHÅLLNA STATSBIDRAG har i resultaträkningen 
framlagts iposten ”statsunderstöd”. Projektbidragen 
ingår i intäkterna från verksamhetsområdet i fråga. 
Av dessa bidrag har en andel som motsvarar de 
verkliga kostnaderna upptagits som inkomst. 

Principer för  
kostnadsfördelning 
VERKSAMHETSSEKTORERNA HAR påförts sina 
specifika kostnader samt en del av de gemensam-
ma kostnaderna. Vid beräkningen av andelen ge-
mensamma kostnader har upphovsprincipen följts  
så exakt som möjligt.

Tillgång Avskrivningsprocent och -metod
Ombyggnadsutgifter 10 års linjär avskrivning

Övriga utgifter med lång verkningstid 5 års linjär avskrivning

Maskiner och apparater 25 % restvärdesavskrivning

Inventarier 25 % restvärdesavskrivning

Anläggningstillgång Avskrivningsprocent och -metod
Fastigheter 30-50 års linjär avskrivning

Övriga byggnader och byggnadernas utrustning 20 års linjär avskrivning

Maskiner och inventarier 3-10 års linjär avskrivning

Övriga materiella tillgångar 10 års linjär avskrivning

Små anskaffningar av anläggningstillgångar vars anskaffningspris varit under 1 000 euro har bokförts som 
årsutgifter.  

Underkoncernen Saga Furs Abp avskrivningsplan  
som avviker från överkoncernen

Grunderna för planenliga avskrivningar och ändringar i dem 
ANSKAFFNINGSUTGIFTEN FÖR anläggningstillgångarna har avskrivits enligt följande plan:  

Avskrivningar
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NOTER

Noter till resultaträkningen:      

Totala intäkter och kostnader     

Personalkostnader
Moderbolaget 2020 Moderbolaget 2019

12 mån. 10 mån.

Löner och arvoden 905 101,10 873 975,41

Pensionskostnader 131 168,78 133 108,31

Övriga personalbikostnader 30 440,78 47 245,38

Totalt 1 066 710,66 1 054 329,10

Koncernen 2020 Koncernen 2019 Moderbolaget 2020 Moderbolaget 2019

12 mån. 10 mån. 12 mån. 10 mån.

Totala intäkter 44 679 552,51 55 232 879,48 2 163 788,33 3 160 852,61

Totala kostnader -53 692 903,71 -56 683 052,54 -2 747 321,32 -3 430 435,49

Överföring till ringarna -15 235,14 -75 559,96 -15 235,14 -75 559,96

Minoritetsandelar 5 875 781,94 480 476,60 0,00 0,00

Över-underskott -3 152 804,40 -1 045 256,42 -598 768,13 -345 142,84

Personalstyrkan under räkenskapsperioden i genomsnitt     

Moderbolaget 2020 Emo 2019
Fast anställda 8 9

Visstidsanställda 0 2

Totalt 8 11

Medlems- och producentavgifter

Vid tidpunkten för bokslutet 31.10.2020 uppgår de obetalda medlems- och producentavgifterna till 248 994,38€. 
För de osäkra fordringarna på 124 497,19 € gjordes i bokslutet en avsättning till förlustreserv.

2020 2019
12 mån. 10 mån.

Ordinarie medlems- och producentavgifter eur tot eur/st. eur tot eur/st.

Årlig grundavgift per farm 106 760,00 170,00 120 360,00 170,00

Avgift per valp och serviceproducent 667 180,10 709 395,29

  Minkvalp (90 %) 0,14 0,14

  Räv-/finnsjubbvalp (90 %) 0,28 0,28

Medlems- och producentavgifter per parad hona 688 791,94 746 231,43

  Parad minkhona 0,75 0,75

  Parad räv-/finnsjubbshona 1,32 1,32

Avsättning till förlustreserv -124 497,19 0,00

Medlems- och producentavgiftsintäkter totalt 1 338 234,85 1 575 986,72
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NOTER

Resultatregleringsskulder

Placeringsvärdepapper i koncernen

Moderbolagets fordringar och skulder  
till bolag inom koncernen

Bokfört värde Marknadsvärde
31.10.2020 31.10.2020

Offentligt noterade aktier (SEB) 2 225 062,10 2 600 887,18

Övriga finansiella värdepapper (SEB) 1 779 357,29 1 724 003,93

Övriga offentligt noterade aktier 2 792,05 20 432,00

4 007 211,44 4 345 323,11

Övriga placeringsandelar 472 505,00

Övriga fordringar 122 816,00

4 602 532,44

Koncernen 2020 Koncernen 2019 Moderbolaget 2020 Moderbolaget 2019

Räntor 132 673,13 700 376,46 0,00 0,00

Löner och arbetsgivaravgifter 1 834 561,49 2 021 270,13 149 071,95 154 365,74

Övriga resultatregleringsskulder 228 710,17 272 921,83 42 408,65 75 261,63

Resultatregleringsskulder totalt 2 195 944,79 2 994 568,42 191 480,60 229 627,37

2020 2019
Långfristiga fordringar på företag inom koncernen 400 000,00 500 000,00

Kortfristiga fordringar på företag inom koncernen 330 845,20 555 494,91

Kortfristiga skulder till företag inom koncernen -21 974,71 -420,77

Specifikation av det egna kapitalet
Koncernen 2020 Koncernen 2019 Moderbolaget 2020 Moderbolaget 2019

12 mån. 10 mån. 12 mån. 10 mån.

Dispositionsfond 487 072,24 487 072,24 487 072,24 487 072,24

Låneamorteringsfond 1 239 400,57 1 239 400,57 1 239 400,57 1 239 400,57

Över-/underskott från tidigare  
räkenskapsperioder 30 550 710,61 31 753 731,69 5 528 854,99 5 873 997,83

Justeringar i eget kapital,  
omräkningsdifferenser 2 096,65 -157 764,66 0,00 0,00

Räkenskapsperiodens  
över-/underskott -3 152 804,40 -1 045 256,42 -598 768,13 -345 142,84

Eget kapital totalt 29 126 475,67 32 277 183,42 6 656 559,67 7 255 327,80
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NOTER

Garantier och ansvarsförbindelser
Givna panter som säkerhet  
för egen skuld

Koncernen 
2020

Koncernen 
2019

Moderbolaget 
2020

Moderbolaget 
2019

12 mån. 10 mån. 12 mån. 10 mån.

Skuld till Katastrofhjälpringen 

Skuld till Katastrofhjälpringen  192 695,75 207 634,69 192 695,75 207 634,69

De pantsatta aktiernas bokföringsvärde i 
slutet av räkenskapsperioden 102 750,00 102 750,00 102 750,00 102 750,00

De pantsatta aktiernas motsvarande 
marknadsvärde  715 140,00 1 479 600,00 715 140,00 1 479 600,00

Skulder, som säkerhet för vilka man har gett  
inteckningar och pantsatt fordringar
Lån från penninginrättningar 68 416 679,29 35 815 872,00 150 679,29 0,00

Givna fastighetsinteckningar 50 875 000,00 54 070 927,00 0,00 0,00

Givna företagsinteckningar 203 027 000,00 2 690 996,00 0,00 0,00

Givna panter 47 911 000,00 790 925,00 0,00 0,00

Hyresansvarsförbindelser, moderbolaget 2020 2019
Förfallande under följande räkenskapsperiod 85 470,68 76 804,84

Förfallande under senare räkenskapsperioder 20 876,56 10 438,28

Totalt 106 347,24 87 243,12

Moderbolagets ansvarsförbindelser för andra 2020 2019
Moderbolagets borgen för dotterbolaget 160 110,52 180 838,00

Moderbolagets borgen för intressebolaget 0 61 831,83
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NOTER

Katastrofhjälpringen

Plasmacytoshjälpringen

KATASTROFHJÄLPRINGEN 2020 2019
12 mån. 10 mån.

Saldo 1.1. 207 634,69 224 550,29

Anslutningsavgifter 0,00 280,00

Katastrofersättningar 0,00 0,00

Utbetalda andelar -14 938,94 -17 195,60

Saldo i slutet av räkenskapsperioden 192 695,75 207 634,69

KATASTROFHJÄLPRINGENS BALANSRÄKNING 2020 2019
AKTIVA

Placeringar/FPF 192 695,75 207 634,69

PASSIVA

Skuld till hjälpringens medlemmar 192 695,75 207 634,69

PLASMACYTOSHJÄLPRINGEN 2020 2019
12kk 10 kk

Saldo 1.1. 165 622,75 100 730,21

Av farmarna via Saga Furs Abp uppburet stöd 74 632,80 113 729,34

Understöd från FPF 40 650,60 75 702,24

Extra stöd från FPF 0,00 25 000,00

Understöd från lokalföreningarna 54 606,98 100 095,04

Bidrag för testning från de allmänna medlen -4 989,12 -13 700,08

Bidrag för testning från medlemmarnas medel -150 017,66 -225 759,97

Ränteintäkter 351,54 213,19

Återbetalda andelar -2 594,11 -747,90

Ändring i resultatregleringsposter -3 975,90 -9 639,32

Saldo i slutet av räkenskapsperioden 174 287,88 165 622,75

PLASMACYTOSHJÄLPRINGENS BALANSRÄKNING 2020 2019
AKTIVA

Fordran/FPF 142 162,25 154 794,44

Placeringar/Pedersörenejdens Andelsbank 32 125,63 10 828,31

174 287,88 165 622,75

PASSIVA

Skuld till hjälpringens medlemmar 97 312,12 90 674,16

Allmänna medel 76 975,76 70 972,69

Resultatregleringsskulder 0,00 3 975,90

174 287,88 165 622,75
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NOTER

Bolag som tillhör koncernen 

Bokföringsvärdet av de värdeandelar i Saga Furs Abp som moderbolaget äger uppgår till 801 422,40 euro. 
Marknadsvärdet på Saga Furs Abp:s värdeandelar per 31.10.2020 beräknat enligt marknadsvärdet av C-serien 
(31.10.2020 / 5,22 euro/st.) uppgår till 5 642 559,00 euro. 

De aktier som ägs av FIFUR representerar 30,6 % av de utestående aktierna  
och 62,1 % av de utestående aktiernas röstetal. 

Konsoliderade dotterbolag
Namn hemort andel %  Andel av röster %

Fin FurLab Oy Vasa 100 % 100 %

Saga Furs Abp Finland 30 % 62 %

Intressebolag

Namn hemort andel %

Kannus Forskningsgård Luova Kannus 38 %

Saga Furs Abp underkoncern
Namn hemland andel %

Saga Furs Abp Finland moderbolag

Saga Furs A/S Danmark 100 %

Saga Furs Holland BV Nederländerna 100 %

Saga Furs North America INC Förenta staterna 100 %

Saga Furs Polska Sp. z o.o. Polen 100 %

Saga Systems Oy Finland 100 %

Saga Congress Center Oy Finland 100 %

Kiinteistö Oy Tiilitaso Finland 100 %

Furfix Oy Finland 100 %

Lumi Mink Oy Finland 100 %
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Bokslutets underskrifter

Vanda 19.2.2021

Kenneth Ingman  Lasse Joensuu
ordförande  vice ordförande
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Mikael Knuts  Marja Tiura
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Revisionsanteckning
Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Helsingfors 15.4.2021 

KPMG Oy Ab
Revisionssammanslutning

Jukka Rajala
KHT
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Y-tunnus 1805485-9 
Kotipaikka Helsinki 

Tilintarkastuskertomus 
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n jäsenille 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 
Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n (y-tunnus 0202314-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.11.2019–31.10.2020. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että yhdistyksen taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä 
konsernin rahoituslaskelman. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä yhdistyksen toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa 
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet 
muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet 

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös 
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja 
soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu 
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys tai konserni 
aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen 
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai 
virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan 
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme 
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

— Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, 
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen 
virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista 
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

— Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että 
pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

— Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 
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— Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan 
jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö 
sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä 
yhdistyksen tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta 
esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin 
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. 
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys tai konserni 
pysty jatkamaan toimintaansa. 

— Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta 
ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja 
riittävän kuvan. 

— Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai 
liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon 
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. 
Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä 
merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka 
tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet 
Muu informaatio 

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva 
lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, 
onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen 
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko 
toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että 
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, 
meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Helsingissä 15. huhtikuuta 2021 

KPMG OY AB 

 

 

Jukka Rajala 
KHT 
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