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FÖR DEN finländska pälsnäringen har de gångna två 
åren varit psykiskt och ekonomiskt tunga. Mink- och 
finnsjubbsproducenterna och arbetstagarna på far-
merna har iakttagit en strikt arbetshygien redan i mer 
än 1,5 år. Producenterna ska ha ett stort tack för att de 
orkar, att det på pälsfarmerna i Finland inte heller un-
der 2021 konstaterats ett enda coronavirussmittat djur.   

AUKTIONERNA I mars och i synnerhet juni 2021 gav re-
dan små ljusglimtar om att pälsmarknaden repar sig och 
priserna på i synnerhet minkskinn steg fint. Det skedde 
också en liten återhämtning i handeln med långhåriga. 
De fortsatta strikta coronabegränsningarna på huvud-
marknadsområdena i Asien och Kina vid höstens ingång 
förde med tyåtföljande avstängningar av miljonstäderna 
åter med sig osäkerhet på marknaden och bromsade 
upp handeln i slutet av året. 

PÅ LÄNGRE sikt är samhällen tvungna att anpassa sig 
och öppna upp till ett nytt coronanormalt, för med tanke 
på samhällsekonomin kan nedstängningarna inte fort-
sätta någonstans på nuvarande nivå. Vaccinationerna 
av befolkningen är allt viktigare, för vaccinationerna 
minskar otvivelaktigt svåra insjuknanden.  När samhäll-
ena öppnas upp är det goda förväntningar även om att 
pälshandeln och priserna ska öka, för i synnerhet mink 
produceras klart mindre än den globala efterfrågan.   

I FIFURS verksamhet hör vårt projekt tillsammans med 
ett forskarteam vid Helsingfors universitet att vaccinera 
minkar mot corona till årets framgångar. Efter en krävan-
de tillverknings- och tillståndsprocess fick vi av Livs-
medelsverket tillstånd att använda vaccinet i två etap-
per i september och december. I och med tillstånden 
kunde finländska minkuppfödare som de första aktörer-
na inom EU vaccinera sina avelsdjur mot coronaviruset. 
Vid zoonossjukdomar ska man vårda såväl människor-
nas, djurens som miljöns hälsa och i detta avseende 
uppfyller coronavaccinet för djur Världshälsoorganisa-

tionen WHO:s princip One Health.

UNDER DET senaste året inledde vi tillsammans med 
Saga Furs Abp förberedelserna för en ny strategiperiod 
för näringen. Utöver den vanliga 3–5 års strategiperio-
den och målsättningarna har man också fört diskussion 
längre in i framtiden om hurdan en pälsfarm kommer 
att vara år 2035. Detta ger uttryck för att näringen har 
en klar föresats att utveckla såväl djurens välfärd som 
all verksamhet i anslutning till driften av farmerna och 
pälshandeln. Andan är sådan att man inte ger upp utan 
ska göra allt ännu bättre. 

DEN FINLÄNDSKA pälsnäringen har en klar fördel, för vi 
har alla aktörer i värdekedjan: väldigt sega och engage-
rade uppfödare, en stor fodersektor, världens ledande 
pälsaktionsbolag och utbildning i branschen inklusive 
universitetsforskning. Till fjolårets ljusglimtar hör även 
Saga Furs rejält förbättrade försäljning och resultat. Ett 
ekonomiskt starkt auktionsbolag är till nytta för hela 
näringen.   

TACK TILL alla producenter och 
människor inom näringen för det 
gångna verksamhetsåret. Ännu 
måste vi orka en smula mitt i 
coronaovissheterna, men ett 
nytt normalt och en stabilise-
ring kommer säkert.

Skyddet mot corona och  
vaccinprojektet hörde till  
framgångarna under året 
– positiva fläktar även på marknaden
Nu har redan det andra fulla året som färgats av coronapandemin och skyddsåtgärderna 
förflutit och när detta skrivs har det gått två år sedan pandemin började.

Marja Tiura 
Verksamhetsledare  
FIFUR
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Farmarnas  
välfärd
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ÅRET 2021 var fortsättningsvis utmanande när corona-
pandemins ekonomiska effekter och begränsningar av 
rörligheten gav upphov till osäkerhet på pälsmarknaden 
och gjorde det svårare att hålla fysiska auktioner. Till 
all lycka har köparna av pälsskinn tagit Saga Furs Ab-
p:s utomordentligt fungerande webbauktioner till sitt 
hjärta och handeln löpte i synnerhet under början av 
säsongen 2021 ansenligt bättre än coronaåret 2020. 
Under höstsäsongen 2021 påverkade de nya varianter-
na i coronapandemin uppbromsande även på pälsmark-
naden och orsakade farmarna ekonomiska bekymmer.

I DE finländska farmarnas balansräkningar tynger fort-
farande förlusterna av en försäljning på ca 110 miljoner 
euro i jämförelse med 2019, och många medlemsföre-
tags likviditet var och är fortfarande på prov. 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 2021. FIFURs anställda och regionala pälsnä-
ringsrådgivare utredde praktiska finansieringslösning-

Farmarnas välfärd
Famarnas fysiska, psykiska och ekonomiska välfärd tryggar näringens kontinuitet.  
FIFUR främjar välbefinnandet för de farmare som hör till medlemsföreningarna genom  
att erbjuda tjänster som främjar farmarnas psykiska, fysiska och ekonomiska välfärd.

ar och gav råd åt farmarna. Företrädare för förbundet 
och auktionsföretaget har varit till stöd för farmarna vid 
förhandlingar med bankerna och andra finansiärer. Det 
ordnades gemensam ekonomisk rådgivning på distans-
utbildningar på finska och svenska. 

DE REGELBUNDNA diskussionerna med olika finansiärer 
och statsmakten gav också resultat. Pälsproducenterna 
omfattades fortfarande av det temporära kostnadsstö-
det för primärproduktionen 2021 när ansökningstiden 
gick ut i november.   

CORONASKYDDS- OCH ekonomisk rådgivning för far-
marna och pälsfarmerna gavs dessutom i två av jord- 
och skogsbruksministeriet finansierade projekt under 
verksamhetsåret. Det första är projektet Skyddsnät, 
som inleddes i februari 2020 och avslutas i oktober 
2022. Det andra projektet är Covid 19-krisrådgivnings-
projektet, som började i november 2020 och avsluta-
des i december 2021. I Skyddsnät-projektet ingick även 
smågruppverksamhet för farmarna, till vilken man fick 
grupperna samlade under 2021. 
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I SYNNERHET den första hälften av 2021 präglades av 
oro för minkarnas benägenhet att insjukna i corona och 
de sorgliga masslakterna av minkar i Danmark, så att 
man inte skulle gå in för motsvarande lösningar i öv-
riga EU-länder. FIFUR satsade mycket på samarbetet 
med myndigheterna och kommunicerade kontinuerligt 
till farmarna såväl om coronaskyddet som myndighe-
ternas riktlinjer, så att alla skulle vara informerade om 
den väsentliga situationsbilden. Det coronavaccinpro-
jekt som FIFUR inledde tillsammans med Helsingfors 
universitet var också ett centralt projekt för att stödja 
farmarnas välfärd. Det experimentella vaccinpreparatet 
med karaktären av receptbelagt läkemedel som gick 
under namnet ”FurcoVac” fick i september och decem-
ber under verksamhetsåret två användningstillstånd av 
Livsmedelsverket, och alla minkfarmer hade möjlighet 
att vaccinera sina avelsminkar vid årsskiftet.  

Fysiska sammankomster  
fortfarande lagda på is

PÅ GRUND av de statliga mötesrestriktionerna och coro-
naskyddsföreskrifterna för minkfarmerna kunde man 
inte hålla några sammankomster och utbildningar för 
att främja farmarnas psykiska välbefinnande. Ordina-
rie årsmötet hölls som distansmöte, producentevene-
mangen under sommar- och höstsäsongen var också 
onlinemöten. Det ordnades inte heller någon riksom-
fattande skinnutställning 2021.

ONLINEMÖTENA FÖRLÖPTE mycket bra och enligt 
feedbacken aktiverade de farmarna att delta runtom 
i Finland till och med på annat sätt än de fysiska sam-
mankomsterna. Onlinemötena kommer också i fortsätt-
ningen att vara en permanent del av rådgivnings- och 
välfärdstjänsterna för farmarna, även om coronasitua-
tionen skulle lätta.
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Djurens  
välfärd och  

farmcertifiering  
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EN VIKTIG målsättning för näringen är att kontinuer-
ligt förbättra resultaten i EU:s djurskyddsinspektioner. I 
2020 års inspektionsresultat upptäcktes det inte brister 
på en enda pälsfarm. Antalet inspekterade farmer blev 
lågt på grund av den rådande pandemisituationen, men 
de positiva resultaten anger att situationen utvecklas 
i rätt riktning.   

Resultaten återfinns på Livsmedelsverkets webbplats:  

EN STOR KRAFTANSTRÄNGNING från näringens sida var 
att genomföra projektet med coronavaccin för minkar. 
Projektet lyckades väl och Livsmedelsverket beviljade 
22.9.2021 FurcoVac-vaccinet det första villkorliga an-
vändningstillståndet. Vaccinet blev färdigt att användas 
före slutet av året och de första vaccinationerna gavs 
redan vid årsskiftet. 

Producenterna instruerades under verksamhets-
året regelbundet vad gäller såväl viktiga grundläggan-
de funktioner på farmen som anmälningsförfarandena 
till olika myndigheter och andra samarbetspartners. 

Djurens välfärd  
och farmcertifiering

DJURENS VÄLFÄRD OCH FARMCERTIFIERING

Ett pälsdjur är ett produktionsdjur, vars välfärd är en stolthet för farmaren. Ett djur som 
mår bra producerar bästa möjliga resultat av arbetet och ger producenten arbetsro.

BEHANDLINGEN AV lagen om djurvälfärd och pälsförord-
ningen i riksdagen framflyttades ytterligare och kommer 
upp till behandling under 2022. Remissbehandlingen 
inleddes i mars 2021. 

DJURENS VÄLFÄRD och FIFURs farmcertifieringssys-
tem övervakas och utvecklas av den för detta ändamål 
utsedda Djurens välfärds- och certifieringskommitté. 
Kommittén har såväl producent- som tjänstemanna-
medlemmar. Ordförande för kommittén var Markku 
Kujanen (fram till 17.6.2021) och Arto Isopahkala (från 
18.6.2021) och sekreterare Hannu Kärjä. 

Antalet certifierade farmer 
ÅR 2021 var 552 företag med i certifieringssystemet, 
vilket är 95 % av alla medlemsfarmer. Artspecifikt var 
nästan 100 % av rävproduktionen och 100 % av finn-
sjubbsproduktionen certifierad. Av minkproduktionen 
var 95 % certifierad.

Urvalsbaserade inspektioner 2020 
- Livsmedelsverket 
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DJURENS VÄLFÄRD OCH FARMCERTIFIERING

Det nationella sjubbtillståndet  
uppdaterades

UPPFÖDNINGEN AV finnsjubb är bunden vid ett av 
Europeiska kommissionen beviljat undantagslov, vars 
krav på farmerna har skrivits in i gällande farmcertifikat. 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland uppdaterade i 
juni 2021 det nationella sjubbtillståndet i enlighet med 
EU:s förordning om invasiva främmande arter. Det urs-
prungliga tillståndet av regionförvaltningsmyndigheten 
var beviljat 31.1.2019 och de rättelser och preciseringar 
i tillståndsvillkoren som FIFUR föreslog samt uppdate-
rade uppgifter om farmerna beaktades i det uppdate-
rade tillståndet. Tillståndet är i kraft fram till 31.1.2049.

Pandemins effekter för  
farmcertifieringen 
I FARMCERTIFIERINGEN fortsatte auditeringarna på 
grund av den rådande pandemisituationen under hela 
verksamhetsåret i form av distansauditeringar som ut-
fördes per telefon. På samma sätt gick man också till 
väga i Welfur-utvärderingarna, i vilka Finland följde det 
distansbedömningsbeslut som fattats av Fur Europe till-
sammans med alla de länder som är med i WelFur-sys-
temet. Kravet är att varje certifierad farm auditeras en 
gång om året och att auditeringen under på varandra 
följande år utförs vid olika årstider. Under verksamhet-
såret uppfylldes detta mål väl.  

EFTERSOM MINKAR är mottagliga för coronavirussmitta, 
blev man tvungen att ändra det certifieringskriterium 
som gäller plasmacytostestning så att kravet på ett hö-
gst 13 månader gammalt testresultat åsidosattes och 
testningstiden förlängdes. Den bakre gränsen för plas-
macytostestningen ändrades under verksamhetsåret 
genom beslut av FIFURs styrelse två gånger (tidsgrän-
sen 10.3.2021 och 1.8.2021) och de producenter som 
testade djur instruerades i coronatrygg provtagning. 
Man blev även tvungen att inhibera BMI-mätningarna 
av blåräv på grund av coronarisken nu redan för den 
andra hösten i följd efter att Livsmedelsverket utfärdat 
instruktioner om minimitrafiken till farmerna.

PRODUCENTERNAS SVÅRA ekonomiska situationer åters-
peglades också på antalet certifierade farmer. Eftersom 
farmcertifieringens giltighet är bunden vid medlemskap i 
en lokalförening, blev man tvungen att ogiltigförklara certi-
fikat när en farms medlemskap i lokalföreningen upphörde 
till följd av obetalda medlemsavgifter. Några farmcertifikat 
ändrades till vilande i enlighet med de allmänna certifie-
ringskraven, när farmens WelFur-avgifter hade förfallit till 
betalning över sex månader tidigare. Certifieringskommit-
tén fattade även beslut om att överföra nyttjanderätten till 
farmcertifikat på konkursboet.
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Coronans effekter på farmernas 
verksamhet

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDERNA PÅ grund av coronavi-
ruset påverkade ansenligt pälsfarmernas verksamhet 
även 2021. De regelbundna coronauppföljningsunder-
sökningar av mink- och finnsjubbsfarmerna som inled-
des i november uppdaterades i juni i enlighet med Eu-
ropeiska kommissionens beslut (EU) 2021/778.

MINK- OCH finnsjubbsfarmerna förband sig också skrift-
ligt till att upprätthålla strikta skyddsåtgärder, vilket 
möjliggjorde ett aningen lättare övervakningssystem 
i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets och 
Livsmedelsverkets övervakningsanvisning.

SKYDDSÅTGÄRDERNA FORTSATTES hela året och fastän 
det under årets lopp konstaterades några positiva coro-
nafall bland producenterna, hindrade användningen av 
skyddsutrustning, i synnerhet ansiktsmask, viruset att 
nå farmens djur. På grund av coronavirusrisken sköttes 
också FIFURs övriga rådgivningsverksamhet huvudsak-
ligen med distanskontakter utan besök på farmerna. På 
farmerna gjordes bara de allra nödvändigaste besöken.

DEN UPPDATERADE rapporten om coronavirusrisken 
och det hot den orsakar för folkhälsan av Livsmedels-
verkets arbetsgrupp för riskbedömning blev färdig i slu-
tet av september. 

Utgående från slutsatserna i denna rapport avstod 
Livsmedelsverket från den kategoriska avlivnings-
linjen av mink- och finnsjubbsfarmernas alla djur vid 
ett eventuellt positivt coronafall. Om det bryter ut en 
coronavirusepidemi på en farm, leder den ändå till 
avstängning av farmens djurtrafik och begränsande 
åtgärder. Om djuren på farmen konstateras ha en far-
lig coronavirusvariant, utvärderas avlivningslinjen på 
nytt.

PÅ DE finländska pälsfarmerna har man under året följt 
såväl de lokala myndigheternas som EU-kommissionens 
anvisningar och krav i anslutning till coronauppföljning-
studierna. Från varje farm som föder upp mink och finn-
sjubb har det regelbundet sänts djur till undersökningar 
för att vara på den säkra sidan vad gäller SARS-Cov-2-
viruset. Alla undersökta prover har varit negativa. På 
besöken på farmerna iakttog man effektiverade bio-
säkerhetsföreskrifter.   

Rapporten finns här

I SLUTET av året följde den pälsningspersonal som kom 
från utlandet till farmerna karantänsbestämmelserna 
för att minimera sjukdomsriskerna och från vissa län-
der kunde det inte alls komma arbetstagare till Finland. 

UNDER VERKSAMHETSÅRET utfärdades det i anslutning 
till coronapandemin biosäkerhetsanvisningar, som gäll-
de plasmacytostestning av minkar, utgödslingen på far-
merna, hantering och lagring av pälsningskroppar och 
skrapfett samt handel med avelsdjur. Dessutom infor-
merades under säsongtiderna såväl producenterna som 
övriga aktörer inom branschen, såsom pälsningscentra-
ler och fodercentraler om föreskrifter och olika praxis i 
anslutning till arbetskraften.

ÅR 2021 gjordes det på producenternas önskemål igen 
en topplista, eftersom det efter den gångna sorterings-
perioden igen stod tillräckligt med sorteringsinforma-
tion till förfogande. Topplistan publicerades i oktober 
och den kunde utnyttjas i höstens avelsdjursinköp.   

BYARUNDORNA OCH höstens marknadsinformatio-
ner genomfördes som distansevenemang, likaså hölls 
många små infoevenemang under årets lopp i form av 
distansmöten. Man kunde fortfarande hålla antalet del-
tagare i evenemangen på en god nivå. De traditionella 
graderingsbesöken på farmerna ordnades inte heller 
under hösten. 

DJURENS VÄLFÄRD OCH FARMCERTIFIERING
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Djurhälsa

ÅR 2021 fokuserade veterinärarbetet fortsättningsvis på 
förebyggande. Coronaviruset har även under det gång-
na året varit den största riskfaktorn för pälsdjuren, för 
SARS-Cov-2 är smittsamt för mink och finnsjubb. Un-
der året har producenterna instruerats att agera så att 
viruset inte sprids till farmerna i samband med särdra-
gen och arbetsskedena under de olika produktionsperi-
oderna. Instruktionerna har utarbetats i samarbete med 
Livsmedelsverket, Institutet för hälsa och välfärd THL, 
Arbetshälsoinstitutet och Helsingfors Universitet. 

ÅR 2021 fortsatte Livsmedelsverket de uppföljningsun-
dersökningar av coronavirus på mink- och finnsjubbsfar-
merna som inletts föregående år. I slutet av året hade 
Livsmedelsverket undersökt omkring 10 000 coronavirus-
prover och de var alla negativa. EU-kommissionens nuva-
rande beslut om uppföljningsundersökningar av corona-
virus är i kraft åtminstone fram till slutet av mars 2022.

VALPRESULTATEN SOMMAREN 2021 var för alla päls-
djursarter högre än året innan. Den osäkra marknads-
situation som pandemin förde med sig medverkade till 
att fler farmer än vanligt 2021 höll ett mellanår i sin pro-
duktion eller förde sina egna djur att skötas till andra 
företags produktionsutrymmen.

DJURENS VÄLFÄRD OCH FARMCERTIFIERING

Djurens hälsotillstånd och de upptäckta sjukdomarna hos djuren låg som helhet på  
samma nivå som under de föregående åren. Coronapandemin medförde en stor sjuk-
domsrisk, men man har under året helt undvikit coronasmitta bland pälsdjuren med  
hjälp av de goda sjukdomsbekämpningsåtgärder som producenterna genomfört. 

HOS FIFUR verkar i detta två veterinärer, som verkar 
både som stöd för producenterna vid problem med djur-
hälsan och vid förebyggandet av dem. Under verksam-
hetsåret bekantade sig veterinärerna med en klarlägg-
ning av orsakerna till de sjukdomar som förekommer 
bland djuren och arbetade för att förbättra tillgången 
på djurläkemedel som är lämpade för pälsdjur trots de 
utmaningar som pandemisituationen ställde.

Hälsovårdssystemet Fureva
ÖVER 100 producenter är med i hälsovårdssystemet 
Fureva. Förbundet upprätthåller, administrerar och ut-
vecklar det system som är i bruk. På grund av pandemin 
kunde man inte göra några Fureva-hälsovårdsbesök. 
Syftet är att man i framtiden ska kunna utnyttja resulta-
ten av WelFur-utvärderingarna vid utvecklingen av häl-
sovårdssystemet såväl på farmnivå som övergripande i 
pälsdjurens hälso- och välfärdsfrågor.

Livsmedelsverket:  
SARS-CoV-2 hos pälsdjur
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KOMMITTÉN INLEDDE miljöstrategiarbetet avseende 
miljöfrågorna i branschen under verksamhetsåret. I 
anslutning till strategiarbetet ordnade kommittén ett 
seminarium med fodersektorn, där man tillsammans 
dryftade strategiska frågor i branschen.  

TILLSAMMANS MED NTM-övervakningspersoner gick 
man igenom systemet för att ta vattenprover och de 
praktiska instruktionerna i anslutning därtill. Genom att 
uppdatera instruktionerna får man till stånd ett system, 
med vilket undersökningen av vattenprover och utvär-
deringen av resultaten förenhetligas. 

REKOMMENDATIONEN OM gödselutkörning som an-
sluter sig till övervakningen av farmernas miljötillstånd 
ändrades till följd av coronarisken så att utkörningen av 
mink- och finnsjubbsgödsel sköts upp till senare på vå-
ren och för räv till januari-februari 2021. I slutet av året 
kunde man på farmnivå återgå till den normal verksam-
heten i hanteringen av gödsel. 

Miljöns välfärd

MILJÖNS VÄLFÄRD

FÖRETRÄDARE FÖR näringen deltog även aktivt i de 
regionala planeringsgrupper för vattenvård som sam-
mankallats av NTM-centralen.  

I FRÅGOR som berör miljön och för upprättande av till-
ståndsansökningar har medlemmarna fortsättningsvis 
tillgång till en finskspråkig och en svenskspråkig sak-
kunnig, båda väl förtrogna med såväl pälsnäringen som 
frågor som gäller miljön samt ansökan om tillstånd. 

MILJÖKOMMITTÉN SAMMANTRÄDDE under året tre 
gånger. Ordförande för kommittén var Mikael Knuts och 
sekreterare Hannu Kärjä.

Att värna om miljöns välfärd är en synlig del av pälsproduktionens ansvarsfullhet. Under 
verksamhetsåret koncentrerade man sig vad gäller miljöfrågorna i huvudsak på att han-
tera aktuella frågor och frågor som kommer upp. Det gjordes inte några egentliga farm-
besök i anslutning till miljöangelägenheter, utan rådgivningen sköttes elektroniskt och 
med hjälp av distansmöten.

Forskning
Att dra nytta av befintlig kunskap och söka ny information genom forskning möjliggör 
pälsnäringens utveckling, konkurrenskraft och framgång. 

FIFUR UTNYTTJAR och sprider information, söker nät-
verk, knyter kontakter samt startar och koordinerar 
forskningsprojekt för att skaffa ny, tillförlitlig och evi-
densbaserad kunskap som betjänar näringen.  

ÅR 2021 blev vaccinforskningen i anslutning till corona-
viruset det överlägset viktigaste delområdet. Det vac-
cinprojekt som inleddes i december 2020 fortsatte 
hela året. Våren 2021 inleddes ansökningsprocessen 

för ett tidsbegränsat användningstillstånd för vaccinet 
och sommaren 2021 testades ännu ett flertal vaccin-
versioner och dosstorlekar. Vaccinantigen framställdes 
hela året och efter sommaren fokuserade man på till-
verkningen av det egentliga vaccinpreparatet. 

MAN FICK ett tidsbegränsat användningstillstånd av 
Livsmedelsverket för det första tillverkningspartiet av 
vaccinet i september och de första 46 000 vaccinatio-
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FORSKNING

nerna utfördes i december 2021. Just före julen bevil-
jade Livsmedelsverket användningstillstånd för vacci-
nation av alla avelsminkar i Finland. Vaccinet beviljades 
partidispens under julmellandagarna och de egentliga 
vaccinationerna utfördes i början av januari 2022, de 
första i Europa.    

ANDRA FORSKNINGSPROJEKT som påbörjades 2021 var 
det av Jordbruksfonden finansierade projektet Ketun-
kasvattaja (KAKE) keskiössä (Rävuppfödaren i fokus) 
samt projektet Tassunjälki. FIFUR genomför KAKE-pro-
jektet i samarbete med Työtehoseura. I projektet un-
dersöker man arbetsmetoderna i blårävsproduktionen 
och strävar efter att minska arbetsbelastningen samt 
förbättra produktiviteten och effektiviteten i arbetet. I 
projektet undersöks också hur olika slags arbetsmeto-
der påverkar djurens välmående. 

TASSUNJÄLKI-PROJEKTET FINANSIERAS ur finan-
sieringsandelen i NTM-centralens i Södra Österbot-
ten försöksprogram för återvinning av näringsämnen 
2020–2022. I projektet bygger man upp och effektivi-
serar nätverken kring återvinningen av näringsämnena 
i gödseln från pälsdjur och strävar efter att underlätta 
uppkomsten av affärsverksamhet som främjar återvin-
ning av näringsämnena i gödseln från pälsdjur. Projek-
tet har också som mål att minska miljöfotspåret per farm 
för de 30 pälsfarmer som deltar i projektet.  

Laboratorieverksamhet 
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 laboratorie- och veterinär-
tjänster som är utvecklade för branschens behov.

FÖRBUNDETS ACKREDITERADE laboratorium Fin Fur-
Lab Oy Ab (T074) stödjer djurens välfärd genom sin 
verksamhet. Laboratoriet följer standarden EN ISO/IEC 
17025 och ett kvalitetssystem som utvärderats och god-
känts av FINAS. Laboratoriets sjunde ackrediterings-
period är på gång. Det utfördes en FINAS-inspektion 
i oktober 2021. 

LABORATORIET FUNGERAR som egenkontrollaborato-
rium för foderkök som tillverkar pälsdjursfoder, som en 
av Livsmedelsverket godkänd samarbetspartner inom 
salmonellaundersökning av myndighetsprover och som 
egenkontrollaboratorium för behandlingsanläggningar 
som är godkända enligt biproduktsförordningen. 
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LABORATORIEVERKSAMHET 

ÖVERFÖRINGEN AV analysresultaten har automatiserats 
under året och på hösten inleddes en utveckling av ut-
skriftstjänsten för analysresultaten. Den möjliggör att 
klienterna söker resultaten från sin egen databas och 
det blir lättare att söka och hitta gamla resultat. 

LABORATORIET HAR under året fått positiv feedback för 
snabb och högkvalitativ service. Det utfördes en kund-
tillfredsställelseenkät våren 2021 och svarens medel-
värde var ca 4,5 när det högsta värdet är 5. Kundtill-
fredsställelsen följs upp med två års mellanrum.

DEN STÖRSTA klienten i veterinärverksamheten är FI-
FUR och av de tjänster som producerats är största de-
len medlemstjänster som är subventionerade för pro-
ducenterna, dvs. sjukdoms- och rådgivningsbesök på 
farmerna samt distansrådgivning. Fin FurLab var även 
starkt med i det gemensamma projekt mellan FIFUR och 
en forskargrupp vid Helsingfors universitet, där man ut-
vecklade ett coronavirusvaccin för minkar. Övriga del-
områden i veterinärverksamheten har varit bekämpning 
av plasmacytos, konsultering samt stöd till forskning 
och kommittéer.

FIN FURLAB verkar som en av Fimea godkänd läkeme-
delsgrossist och säkerställer tillgången till vaccin för 
inhemska pälsdjur. 

EFTER ATT laboratoriets verkställande direktör i febru-
ari 2021 övergått till andra uppgifter har förpersonen 
för laboratoriet Mervi Segervall fungerat som ställföre-
trädare för verkställande direktören. Trots ändringarna 
och pandemisituationen har personalen varit motiverad 
och arbetshälsan följdes på hösten upp med en för la-
boratoriet enkom utförd arbetshälsoenkät. Resultaten 
gav vid handen att personalen trivs i sitt arbete och i 
sina arbetsuppgifter. 

DET AV Business Finland finansierade utvecklingspro-
jektet fortsatte på laboratoriet. Projektet avancerade 
planenligt och som resultat av det uppstod bl.a. ett di-
arréundersökningspaket för pälsdjur. Största delen av 
laboratoriets personal arbetade med projektet och fi-
nansieringen möjliggjorde även ett ökat samarbete på 
forskningens och utvecklingens område. Projektet av-
slutades i juli 2021.    

LABORATORIET BEVILJADES under året kostnadsstöd 
av Statskontoret. 

FIN FURLABS styrelse sammanträdde åtta gånger under 
räkenskapsperioden och laboratoriets ledningsgrupp 
sammanträdde i regel varannan vecka.  

  2020/ 
2021

 2019/ 
2020

2019 
10 mån

2019 
12 mån 2018 2017 2016

Omsättning, 000 euro 1678 2157 2311 2764 3337 2 798

Personal, årsverken 10 14 14 14 15,8 12 13,6

Salmonellaprover, antal 6362 6157 7615 9015 7335 7925 7 872

Mikrobiologiska prover, antal 446 520 490 585 680 577 481

Kemiska prover, antal 1108 1121 1191 1356 1395 1437 1 083

Aminosyror, antal 128 210 270 310 234 219 217

Plasmacytostester, antal ´000     262 363 242 435 433 634 735
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Intresse-
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FIFUR FORTSATTE det systematiska arbetet för att för-
bättra pälsnäringens acceptabilitet och status. Enligt 
vår uppfattning har vetskapen om pälsnäringen för-
bättrats, vilket man exempelvis kan se i några artiklar 
och program gjorda av de största medierna under 2021. 
Även resultaten av de årliga befolkningsundersökningar 
som FIFUR låtit utföra, enligt vilka en större del av res-
pondenterna stödjer inhemsk, certifierad pälsdjursupp-
födning, anger att intressebevakningen lyckats.

I FRÅGA om lagstiftningen anser FIFUR det vara viktigt 
att lagen om djurs välbefinnande och pälsförordningen 
skulle färdigställas under den nuvarande regeringsperi-
oden. Under 2021 och i början av 2022 avgav FIFUR de 
erforderliga utlåtandena om lagförslaget och lagstift-
ningsarbetet fortsätter på 2022 års sida. Projektet för 

Intressebevakning 
Arbetet för att säkra kontinuiteten och avvärja  
coronapandemin fortsatte för fullt 2021

INTRESSEBEVAKNING 

Pälsnäringen och FIFUR såsom dess företrädare är i stor omfattning med i de centrala  
forumen för påverkan i hemlandet samt på europeisk och internationell nivå. Man lyssnar 
aktivt på oss i de politiska beslut och den lagstiftning som påverkar branschen, och  
FIFURs effektivitet och renommé bland de politiska beslutsfattarna är god och stark.  
Detta framgår bland annat av de intressentenkäter som FIFUR har beställt av oavhängiga 
undersökningsföretag. 

en lag om djurs välbefinnande har varit aktuellt i mer än 
tio år och det är synd att det har fördröjts över många 
riksdagsvalperioder och regeringsprogram. Alla farmare 
och näringar inom primärproduktionsbranscherna be-
höver en förutsebar lagstiftningsmiljö och ett regelverk, 
för farmarna gör hela tiden investeringar som sträcker 
sig långt in i framtiden.   

UNDER VERKSAMHETSÅRET 2021 sysselsattes FIFURs 
intressebevakning fortfarande av interimistiska lagar 
och förordningar i anslutning till tillfälliga coronastöd 
till företagen och utlåtandena om dem. Pälsfarmsföre-
tagen omfattades av det temporära kostnadsstödet för 
primärproduktionen, vars ansökningstid gick ut i novem-
ber 2021. Kostnadsstödet för primärproduktionen kom 
väl till pass för FIFURs medlemsföretag, för värdet av de 
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INTRESSEBEVAKNING 

skinnförsäljningar som försenades och förlorades på 
grund av de ekonomiska effekterna av coronapandemin 
var år 2020 ca 100 miljoner euro för medlemsföretagen 
i jämförelse med 2019. Fastän skinnmarknaden repade 
sig under 2021 och priserna på i synnerhet minkskinn 
steg, tynger förlusterna under det svåraste coronaåret 
ännu företagens balansräkningar. Av denna orsak var 
intressebevakningen i hög grad fokuserad på att sköta 
producenternas ekonomiska och finansangelägenheter 
med olika instanser.

UNDER 2021 blev intressebevakningen inom Europeiska 
unionen allt viktigare, för inom EU pågår stiftandet av en 
lag om djurs välbefinnande och många andra regelverk-
sprojekt, som påverkar primärproduktionsbranscherna. 
FIFUR utför intressebevakning på EU-nivå och globalt 
i samarbete med Fur Europe och International Fur Fe-
deration samt Copa-Cogeca och MTK:s byrå i Bryssel. 

Det krävande coronavaccin-
projektet var en av årets  
viktigaste framgångar 
TILL INTRESSEBEVAKNINGEN hör även den omfattan-
de coronaberedskap för pälsnäringen, som inleddes i 
mars-april 2020 och fortsatte för fullt under hela 2021. 
Minkar och i mindre utsträckning finnsjubb har konsta-
terats vara mottagliga för coronaviruset. Av denna orsak 
fortsatte det effektiverade coronaskyddandet av mink- 
och finnsjubbsfarmerna under hela året, liksom även 
den coronatestning av minkfarmerna som föreskrevs av 
myndigheterna och Europeiska kommissionen. Mången 
farmare har även isolerat sig själv mot allt extra socialt 
umgänge för att skydda sina djur. 

DE PÅ initiativ av FIFUR på våren-sommaren 2020 in-
ledda coronasituationsöversikterna en gång i veckan 
med jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsver-
ket, Institutet för hälsa och välfärd och även de regio-
nala hälsovårdsmyndigheterna fortsatte också under 
2021. Antalet deltagare i distansmötena har som mest 
varit hela 40. Det öppna informationsutbytet tillsam-
mans med myndigheterna och beredskap för praktiska 
skyddsåtgärder har varit en viktig del av intressebevak-
ningen under coronapandemin och med skyddsåtgär-
derna har man lyckats hindra djursmitta på de finländska 
pälsfarmerna. Coronabekämpnings- och -skyddsåtgär-
derna på farmerna, myndighetssamarbetet och coro-
natestningen av mink- och sjubbfarmerna fortsätter 
också 2022.  

ÅR 2021 kunde FIFUR slutföra den krävande processen 
för användningstillståndet för coronavaccinet för min-

kar. Vaccinet utvecklades tillsammans med en forskar-
grupp vid Helsingfors universitet. Det experimentella 
vaccinpreparatet med karaktären av receptbelagt läke-
medel fick det första villkorliga användningstillståndet 
av Livsmedelsverket 22.9.2021. Livsmedelsverket be-
viljade ett större vaccinparti villkorligt användningstill-
stånd 20.12.2021. Preparatet har inte godkännande för 
försäljning, det är FIFUR som ansökt om och beviljats 
användningstillstånd. Vaccinprojektet är helt finansierat 
av pälsnäringen och FIFUR.   

DESSUTOM UTARBETADE och uppdaterade FIFUR ett 
flertal arbetsföreskrifter i anslutning till coronaskyddet 
och de är översatta i bruk på pälsfarmer och pälsnings-
centraler exempelvis i Polen, Grekland och Spanien. 

Samarbete med mode  
och tillverkare
SÄSONGEN 2021 startade i en osäker situation, såsom 
den föregående. Hongkong-mässan i februari ordna-
des virtuellt på grund av Covid-19-pandemn. The One 
Milano -mässan i Milano inhiberades helt. 

SITUATIONEN I den inhemska pälshandeln var fortsatt 
utmanande när turistströmmarna lyste med sin frånvaro. 
Den allt intensivare debatten om konfektionsindustrins 
ansvarsfullhet samt den ökade second hand-handeln 
ökade även trenden att återanvända och modernisera 
gamla pälsar. Enstaka körsnärer har sysselsatts väl. I 
Finland har exempelvis parkas som bearbetats av kun-
dens egen gamla päls fått en god marknadsnisch och 
handeln med dem har förlöpt väl.

SAGA FURS Creative Hub inledde sin verksamhet i bör-
jan av 2021. De nya utställningslokalerna och ateljéns 
arbetsutrymmen togs i bruk i liten skala och försiktigt 
med beaktande av Covid-19-begränsningarna. Ensta-
ka besök av auktionskunder var möjliga. Någon öpp-
ning eller några evenemang för inbjudna gäster har man 
dock inte ännu kunnat ordna. Presentationen av Crea-
tive Hubs nya verksamheter och lokaler genomfördes i 
form av en kort presentationsvideo våren 2021. Allt som 
allt har överföringen av verksamheterna från Danmark 
till Vanda fått ett gott mottagande. Lokalerna betjänar 
utmärkt såväl FIFURs som Saga Furs olika intressen-
ters behov.

LEENA HARKIMO fortsätter som ordförande för Pälshan-
delsförbundets styrelse. Under perioden ordnades fyra 
styrelsesammanträden samt årsmötet. Dessa hölls som 
distansmöten.
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Kommunikation och synlighet

KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET

Tyngdpunkten på farmar-
kommunikationen
FIFUR SATSADE ansenligt på farmarkommunikation 
och -rådgivning även under 2021. Man informerade 
om coronaskyddsanvisningar och aktuella lägesbilder 
i snabbmeddelandekanaler som upprätthölls av FIFUR 
och producenterna till och med många gånger i veck-
an och regionalt inriktat via lokalföreningarnas kanaler. 
Behovet av intern kommunikation ökades också av den 
ekonomiska rådgivningen om coronastöden till företa-
gen och hur man ansöker om dem. 

På grund av sammankomstbegränsningarna och 
coronaskyddet av minkfarmerna hölls i praktiken alla 
FIFURs producentevenemang årsmötet inberäknat i 
form av distansmöten. I mötena deltog ett större antal 
farmare än i de tidigare fysiska mötena på olika orter. 
Som mest hade de farmarinformationer som FIFUR 
och Saga Furs Abp höll tillsammans till och med 150 
människor åt gången på linjerna. I detta avseende har 
distansevenemangen ökat graden av deltagande. 

I en befolkningsenkät stödde en 
majoritet fortfarande den inhemska, 
certifierade pälsdjursuppfödningen 
FIFUR MÄTER årligen med hjälp av befolkningsenkäter 
utförda av oberoende undersökningsföretag stödet för 
inhemsk, certifierad pälsdjursuppfödning i Finland. Hu-

vudfrågan har varit likformig från år till år, vilket möjlig-
gör god jämförbarhet.

UNDER ÅREN 2009–2021 har godkännandet av päls-
näringen (de som förhåller sig synnerligen eller ganska 
positivt) varierat mellan 46 och 65 % i de befolknings-
enkäter som utförts av oberoende undersökningsfö-
retag. I den befolkningsenkät som Taloustutkimus ut-
förde på uppdrag av FIFUR våren 2021 förhöll sig 48 
procent av de svarande synnerligen eller ganska po-
sitivt till den finländska pälsnäringen. 80 procent av 
de svarande understödde användningen av inhemska 
naturmaterial i ekiperingen och 76 procent av de sva-
rande förhöll sig negativt till hemlig filmning på produk-
tionsdjursgårdarna. 

Ganska positivt till pälsdjursuppfödning förhöll sig 
37 procent av de svarande och synnerligen positivt 11 
procent, sammanlagt 48 procent understödde alltså 
inhemsk, certifierad pälsdjursuppfödning.

Sammanlagt 44 procent av de svarande svarade 
att de förhåller sig negativt till den inhemska päls-
djursuppfödningen (ganska negativt 30 % och syn-
nerligen negativt 14 %), en majoritet av folket stöder 
med andra ord pälsnäringen. Kan inte säga-gruppen 
omfattade denna gång 8 procent av de svarande.

Enkäten genomfördes med telefonintervjuer 29.3.–
8.4.2021 och de svarande var 1006 personer i åldern 
15–79 från befolkningen med undantag för Åland. 
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KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET

NÄR MAN jämför 2021 års enkät med enkäten våren 
2020, minskade antalet som förhåller sig synnerligen 
eller ganska positivt till pälsnäringen en aning (55 % -> 
48 %). Andelen sådana som förhåller sig synnerligen 
eller ganska negativt ökade med tre procentenheter 
(41 % -> 44 %). Ur enkäternas historia kan man se att 
stödet för näringen har varit störst efter de år, när ex-
portintäkterna från den cykliska pälsbranschen har varit 
störst. När exportintäkterna från branschen på grund 
av konjunkturerna åter har varit mindre, har också un-
derstödet varit aningen mindre i befolkningsenkäterna. 

ÅRET 2020 var besvärligt för pälsnäringen på grund av 
de försäljningsförluster de internationella coronabe-
gränsningarna orsakade samt Danmarks förhastade 
beslut att upphöra med minkuppfödning, som senare 
konstaterades vara olagligt i landet. Det är möjligt att 
nyhetsbilderna från de slaktade minkarna i Danmark 
och de negativa ekonomiska nyheterna syntes i be-
folkningsenkätens resultat i fjol.

Webbkommunikationen aktiv  
– Öppna dörrar pausar fortfarande 
på grund av coronabegränsningarna 
ÖPPNA DÖRRARS farmbesök kunde inte heller 2021 
ordnas på grund av de nationella bestämmelserna om 
bekämpning av coronaviruset. Livsmedelsverket gav 
redan våren 2020 anvisningar att endast nödvändig 
persontrafik ska tillåtas till mink- och finnsjubbsfarmer-
na som en del av coronabekämpningen. Eftersom störs-
ta delen av producenterna har mink, räv och finnsjubb 
på samma farm, har farmerna i praktiken varit stängda 
för all överloppstrafik.

VI FORTSATTE upprätthålla tre webbplatser förutom 
huvudwebbplatsen fifur.fi: webbplatsen Finlands Päls-
djursuppfödare (turkiskasvattajat.fi), luonnonvaate.fi 
som berättar om naturenliga klädesplagg samt webb-
platsen theothersideofthecoin.fi. 

PÅ FACEBOOK fortsatte Finlands Pälsuppfödare att ak-
tivt publicera inlägg och föra diskussioner. På sociala 
medier fortsatte vi den redan 2018 inledda kampan-
jen ”100 Faktaa turkisalasta kohti 150 julkaistua fak-
taa”. Vi gav också Instagram och YouTube nytt innehåll 
och förde diskussioner. På Facebook har våra enstaka 
publikationer nått till och med tiotusentals läsare. Dis-
kussionen har varit aktiv och i stora drag saklig. Vi har 
fortfarande inte modererat bort kommentarer i hatre-
torikstil, så att debattörer som beter sig sakligt ska se 
diskussionens nivå när den är som värst.

Statistikpublikationen i flitig  
användning

FIFUR UTGAV under verksamhetsåret ett flertal publika-
tioner såsom årsberättelsen och publikationen Statistik 
2021, som innehåller centrala nyckeltal för näringen.   

STATISTIKPUBLIKATIONEN INSAMLADES och analyse-
rades utgående från 2020 års siffror av Taloustutkimus 
Oy, som också svarade för layouten. Såväl medierna 
som intressenternas beslutsfattare utnyttjade flitigt den 
omfattande och kvalitativt högtstående statistikpubli-
kationen under verksamhetsåret. 

FIFURS ANSVARSÖVERSIKT uppdateras vartannat år 
och följande uppdatering utförs under 2022. I ansvars-
översikten återfinns information om certifiering, päls-
näringens sociala och ekonomiska miljöansvar, cirku-
lär ekonomi, djurens välfärd och forskningen inom vår 
bransch. Översikten har publicerats på finska, svenska 
och engelska. 

I DECEMBER 2021 publicerade vi tillsammans med Saga 
Furs Pälskalendern 2022, som innehåller en uppdaterad 
verksamhetshandbok för uppfödarna samt ett kontakt-
informationshäfte med bilder. 

Superår för den interna  
kommunikationen
UNDER 2021 publicerade vi 22 elektroniska nyhetsbrev 
till farmarna. De gemensamma snabbmeddelandeka-
naler som upprätthålls av FIFUR och Saga Furs, i vilka 
man sände korta informationsinslag om aktuella ämnen, 
till och med flera på en vecka, togs under året i aktivt 
bruk. I synnerhet i den kommunikation som ansluter sig 
till avvärjningen av coronan har snabbmeddelandena 
varit en smidigare kanal än nyhetsbreven. På traditio-
nellt vis besvarade FIFURs experter uppfödarnas frågor 
även på uppfödarnas egna snabbmeddelandekanaler.  

I BEREDSKAPEN inför coronan utarbetade FIFUR ett fler-
tal omfattande instruktioner, för deras innehåll svarade 
huvudsakligen FIFURs forskningschef och veterinär. För 
beredskapsinstruktionerna inhämtades myndigheter-
nas godkännande.   

I STÄLLET för fysiska sammanträffanden hölls det dis-
tansträffar om olika ämnen med farmarna i medeltal en 
gång i månaden. Alla evenemang hade samma innehåll 
på svenska och finska.   
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Certifieringen  
av hela värdekedjan  
går framåt

VI FORTSATTE under verksamhetsåret att publicera ett 
externt nyhetsbrev kvartalsvis. Det externa nyhetsbre-
vet publiceras i en takt av 4–6 gånger om året och bre-
vet kan prenumereras bland annat i sidfoten på FIFURs 
webbplats.

PÄLSNÄRINGENS FYSISKA skolsamarbete och skolam-
bassadörsverksamheten höll paus på grund av coro-
naskyddsåtgärderna. Likaså begränsade sig även vi-
siterna på Saga Furs Creative Hub i Vanda på grund av 
de nationella begränsningarna till några få grupper. Vi 
fortsatte de livliga kontakterna med olika intressenter 
med hjälp av distansförbindelser. 

Finsk Pälstidskrift 
FINSK PÄLSTIDSKRIFT utkom 2021 enligt tidtabellen 
fyra gånger med 32 sidor. Pälstidskrift är medlem i Aika-
kausmedia.

PÄLSTIDSKRIFT INNEHÅLLER viktig och nyttig informa-
tion till farmare, alla som arbetar inom med den förknip-
pade branscher och övriga intressenter. Varje nummer 
innehåller artiklar och personintervjuer, som mångsidigt 
behandlar pälsnäringen eller är viktiga ämnen på ett 
allmänt plan. Ansvariga för redigeringen av tidskriften 
var kommunikationschefen, som fungerade som chef-
redaktör, samt ett producent- och redaktionsteam med 
proffs från Veräjämäen Viestintä Oy.

Förbundets kvalitetsarbete 2021
DET UTFÖRDES en regelbunden auditering av Finlands 
Pälsdjursuppfödares Förbunds ISO 9001-certifikat vå-
ren 2021. DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab 
utförde på samma sätt som föregående år auditeringen 
på distans och utvärderade förbundets ledningspro-
cess och det operativa systemets överensstämmelse. 
Tyngdpunktsområdet var skötseln av coronavirussitu-
ationen inom pälsnäringen. 

KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET
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Bokslut  
och verk-
samhets- 
berättelse
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Förbundets syfte är att 
• agera för att främja, rationalisera och stödja de all-

männa förutsättningarna för pälsdjursuppfödning i 
Finland,

• främja interaktion och förståelse mellan medlems-
grupper och andra befolkningsgrupper,

• främja de allmänna förutsättningarna för en päls-
djursuppfödning som tar hänsyn till djurens välfärd.

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

ställningar som rör pälsdjursuppfödning,
2. påverkar beslutsfattandet och lagstiftningen i sam-

hället genom föredrag och information,
3. fördjupar i samarbete med sina medlemsförbund 

sina medlemskårers yrkesmässiga och samhälleli-
ga kunskap genom utbildningar, publikationer och 
kommunikation,

4. arrangerar visningar och initierar avelsverksamhet 
och fackutbildning samt bedriver forskning gällan-
de 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 

RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT blev -660 000 
euro.

UNDERSKOTTET I den egentliga verksamheten -2,1 milj. 
euro

CORONAVIRUSPANDEMIN SOM fortsatte 2021 har haft 
en ansenlig inverkan på pälsbranschens verksamhet 
globalt och även på FIFURs verksamhet som förening. 

UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN inledde FIFUR tillsam-
mans med en forskargrupp vid Helsingfors universitet 
ett projekt med vaccin mot corona för minkar. Man fick 

Verksamhetsberättelse  
för räkenskapsperioden 
1.11.2020–31.10.2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf – FIFUR har verkat från och med 1928.  

användningstillstånd för vaccinet och de finländska 
minkuppfödarna kunde i början av januari 2022 som 
de första aktörerna i EU vaccinera avelsminkar mot 
coronaviruset. Under räkenskapsperioden uppgick ut-
vecklingsutgifterna för coronavaccinprojektet till totalt 
1 073 000 euro, varav 773 000 euro aktiverades till ba-
lansräkningen mot framtida intäktsförväntningar och 
slutdelen 300 000 euro förblev kostnad under räken-
skapsperioden.  

FIFUR FORTSATTE den intensiva diskussionen med så-
väl myndigheter som forskningsanstalter i frågor med 
anknytning till coronaviruset och samlade vetenskap-
liga forskningsdata för förebyggande av viruset på de 
finländska pälsfarmerna. FIFUR distribuerade skydds- 
och arbetsinstruktioner till producenterna, foderköken 
och pälsningscentralerna samt andra intressenter med 
anknytning till branschen. För beredskapsinstruktioner-
na inhämtades myndigheternas godkännande.     

JORD- OCH skogsbruksministeriet beviljade FIFUR spe-
cialunderstöd för Covid-19-Krisrådgivningsprojektet. 
Projektet var ett svar på det snabbt uppkomna beho-
vet att frambringa sakkunnig rådgivning för att minime-
ra pälsfarmernas risk att bli smittade av coronaviruset 
samt för att hantera situationen.  

PÅ GRUND av coronavirusrisken sköttes FIFURs rådgiv-
ningsverksamhet huvudsakligen med distansförbindel-
ser utan besök på farmera. Det gavs mycket djurhäl-
sorådgivning och tyngdpunkten i rådgivningen låg vid 
förebyggande. I gårdscertifieringarna utfördes audite-
ringarna i form av distansauditeringar. Det effektivise-
rade sjukdomsskyddet hjälpte till att hålla coronaviruset 
borta från de finländska pälsfarmerna.

FASTÄN PÄLSMARKNADEN repade sig under 2021, tyng-
er förlusterna under det svåraste coronaåret fortfaran-
de. För en del av farmerna blev räkenskapsperioden 
ekonomiskt utmanande och farmerna hade behov av 
ekonomi- och finansieringsrådgivning. FIFUR har på 
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ELÄINTEN HYVINVOINTIVERKSAMHETSBERÄTTELSE

gång det av jord- och skogsbruksministeriet finansie-
rade Skyddsnät-projektet. Projektets målsättning är att 
förbättra den ekonomiska riskhanteringen hos pälsfar-
merna som verkar på en konjunkturkänslig marknad.

INTRESSEBEVAKNINGEN SYSSELSATTES fortfarande 
av interimistiska lagar och förordningar i anslutning till 
tillfälliga coronastöd till företagen och utlåtandena om 
dem. Pälsfarmsföretagen omfattades av det temporära 
kostnadsstödet för primärproduktionen. 

FIFUR AVGAV utlåtanden om utkastet till lagen om djurs 
välbefinnande och lagstiftningsarbetet fortsätter på 
2022 års sida.  FIFUR anser det vara viktigt att lagen om 
djurs välbefinnande och pälsförordningen färdigställs 
under den nuvarande regeringsperioden. Intressebe-
vakningen i Europa blev allt viktigare, för stiftandet av 
en lag om djurs välbefinnande och andra projekt avse-
ende rättsakter, som påverkar primärproduktionsbran-
scherna är på gång inom EU.  

UTÖVER MEDLEMSBLADET publicerade vi under räken-
skapsperioden 22 elektroniska nyhetsbrev till produ-
centerna. I aktiv användning var också snabbmedde-
landekanalerna, via vilka vi sände producenterna korta 
informationsinslag om aktuella ämnen.    

FIFUR FORTSATTE det systematiska arbetet för att för-
bättra pälsnäringens acceptabilitet och status.

UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN inleddes som nya pro-
jekt det av Landsbygdsfonden finansierade projektet 
Ketunkasvattaja keskiössä (Rävuppfödaren i fokus) 
samt det av finansieringsandelen i NTM-centralens i 
Södra Österbotten försöksprogram för återvinning av 
näringsämnen 2020–2022 finansierade Tassunjälki- 
projektet.

KATASTROFHJÄLPRINGEN MOTTOG inga ansökningar 
om ersättningar. Plasmacytoshjälpringens verksamhet 
fortsatte på samma sätt som under föregående år.   

DET EGENTLIGA verksamhetsunderskottet ökade med 
43 000 euro (+2 %) i jämförelse med föregående rä-
kenskapsperiod. Underskottet ökades av projektet med 
coronavaccin för minkar. I den övriga egentliga verk-
samheten realiserades en besparing på 257 000 euro 
(-12 %) i jämförelse med föregående räkenskapsperiod. 
Under räkenskapsperioden arbetade det i snitt 9 per-
soner på förbundet.  
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Medelanskaffning
Medelanskaffning 1,091 milj. euro

I INTÄKTER av avgifter för medlems- och producent-
tjänster inflöt sammanlagt ca 1 091 000 euro, vilket är 
247 000 euro (-18 %) mindre än under föregående rä-
kenskapsperiod. Vid tidpunkten för bokslutet fanns det 
ännu 27 000 euro i obetalda medlems- och producent-
serviceavgifter varav 12 000 euro uppskattades vara 
osäkra fordringar, som bokfördes som kreditförluster. 
Av de 124 000 euro som bokfördes som kreditförluster 
under föregående räkenskapsperiod återfördes under 
räkenskapsperioden 74 000 euro. 

UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN utdelade dotterbolaget 
Saga Furs Oyj inte någon dividend.

Placerings- och finansierings-
verksamhet 322 000 euro
FÖRBUNDET HAR gett SEB full fullmakt genom ett för-
mögenhetsförvaltningsavtal. Av de ändringar som un-
der räkenskapsperioden gjordes i portföljen inflöt en 
avkastning på 322 000 euro och portföljens avkast-
ningsutveckling var positiv +30,9 %. Den långsiktiga 
avkastningsmålsättningen är 5,5 % p.a. I slutet av rä-
kenskapsperioden var den genomsnittliga årsavkast-
ningen under 5 år +8,7 % p.a. I slutet av räkenskaps-
perioden var balansvärdet av portföljen i SEB 4,3 milj. 
euro och marknadsvärdet 5,6 milj. euro.

I SLUTET av räkenskapsperioden hade förbundet lyft 
en 1 milj. euros kreditlimit av SEB. 

ETT ALLMÄNT understöd beviljat av Jord- och skogs-
bruksministeriet gick till veterinär- och miljörådgivning.

Viktiga händelser efter  
räkenskapsperiodens slut  
HELVES STIFTELSE beviljade ett stipendium på 300 000 
euro för coronavaccinprojektet för minkar. I början av 
januari realiserades 500 000 euro av SEB-portföljen. 

I DECEMBER ordnades Saga Furs Abp:s auktion på nä-
tet och i den deltog nästan 80 köpare. Värdet av auk-
tionens förmedlingsförsäljning uppgick till 11 milj. euro 
(12/2020: 28 milj. euro). Medelpriserna på auktionen 

påverkades av att inköpen fokuserade på skinn i lägre 
kvalitetsklasser, som på den motsvarande auktionen 
året innan inte alls bjöds ut. Prisnivån på skinn av hö-
gre kvalitetsklass förbättrades klart i jämförelse med 
auktionen i december 2020. Resultaten av den huvud-
sakliga försäljningsperioden för pälsskinn beror fram-
för allt på hur pälsförsäljningen utvecklas i Saga Furs 
huvudmarknadsområde Kina.  

Uppskattning av den sannolika 
kommande utvecklingen
MAN ANTAR att förbundets verksamhet kommer att fort-
sätta som tidigare år. Man kan inte i detta skede göra 
någon tillförlitlig uppskattning av coronapandemins to-
taleffekt för förbundets räkenskapsperiod 2021/2022.

FIFUR-koncernen 
FIFUR-KONCERNENS MODERBOLAG är Finlands Päls-
djursuppfödares Förbund r.f. 

DOTTERBOLAG ÄR Fin FurLab Oy Ab och Saga Furs 
Abp som konsoliderats med koncernen. Intressebola-
get Kannus forskningsgård Luova Ab har konsoliderats 
enligt kapitalandelsmetoden. 

DE AKTIER i Saga Furs Abp som ägs av förbundet re-
presenterar 30,6 % av alla utestående aktier och 62,1 
% procent av de utomstående aktiernas totala röstetal. 
Saga Furs Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut för 
perioden 1.11.2020–31.10.2021, som innehåller bolagets 
bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets webb-
plats på adressen www.sagafurs.com. 

FIFUR-KONCERNENS RESULTAT för räkenskapsperioden 
uppvisar ett överskott på ca 3 241 000 euro. Koncer-
nens resultaträkning presenteras enligt modellen för 
FIFURs välfärdsstrategi. FIFUR-koncernen sysselsatte 
i medeltal 272 personer.
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Förbundets medlemmar  
och organ 
Alla konstituerande medlemmar i Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund är alltjämt med-
lemmar i centralorganisationen. År 2021 hade lokalföreningarna följande antal medlemmar:

MEDLEMSANTAL 2021 Medlemmar
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförering rf. 305

Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry 252

Uudenmaan-Hämeen Turkiseläinten Kasvattajat ry 8

Savo-Karjalan Turkistuottajat ry 5

Lounais-Suomen Turkistuottajat ry 6

Satakunnan Turkiseläinten Kasvattajat ry 5

Ålands Pälsodlarförering rf 0

TOTALT 581

Årsmöte
Det ordinarie årsmötet hölls 29.4.2021 i Vanda och som distansmöte. På mötet tillämpades den gällande tem-
porära avvikelsen från föreningslagen i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin. Alla medlems-
föreningar var representerade på mötet.

Styrelsen 
(inom parentes medlemmens personliga suppleant)
Kenneth Ingman (Markus Sjöholm från och med 29.4.2021, Johan Mattbäck fram till 29.4.2021), Lasse Joensuu  
(Jorma Eilonen), Arto Isopahkala (Auvo Känsäkangas från och med 29.4.2021, Kennet Myllykoski fram till 
29.4.2021), Mikael Knuts (Roland Kock), Marcus Nordmyr (Daniel Johansson), Jouni Koskinen (Tapani Hettula) 
från och med 29.4.2021, Markku Kujanen (Kennet Myllykoski) fram till 29.4.2021, Ari Starck från och med 
29.4.2021 (Juha Kärkäinen), Pentti Lipsanen fram till 29.4.2021, Auvo Känsäkangas från och med 1.10.2021, 
Arto Isopahkala lämnade styrelsen 30.9.2021.

Styrelsen höll 14 sammanträden under räkenskapsperioden 1.11.2020–31.10.2021. 
Olli-Pekka Nissinen fungerade som sekreterare för styrelsen.

De 581 medlemsföretagen hade sammanlagt cirka 600 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 utsedda av styrelsen 
Kommittén för farmarnas välfärd och ekonomi, ordförande Marcus Nordmyr, sekreterare Dan-Ove Stenfors 
fram till 31.1.2021, ersättare därefter Hannu Kärjä
Miljöns välfärd, ordförande Mikael Knuts, sekreterare Hannu Kärjä
Djurens välfärds- och certifieringskommitté, ordförande Markku Kujanen fram till 18.6.2021, Arto Isopahkala 
från och med 18.6.2021, sekreterare Hannu Kärjä
Stora foderkommittén, ordförande Ari Starck, sekreterare Jussi Peura
Rehurukkanen, ordförande Ari Starck, sekreterare Jussi Peura

Förbundets medlemsskap 
Aikakausmedia ry, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Djurens hälsa ETT, European 
Federation for Animal Science, European Fur Breeders’ Association/Fur Europe, Helsingforsnejdens handel-
skammare, Landsbygdens arbetsgivareförbund, Maatalouden Erikoisyhdistysten Liitto, ProAgria Keskusten 
Liitto, Pälshandelsförbundet, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Svenska Lantbrukssäll-
skapens Förbund, Suomen Maataloustieteellinen Seura ry, Skattebetalarnas Centralförbund rf, Työtehoseura, 

FIFURs ledningsgrupp 
Verksamhetsledare 
Marja Tiura

Fältchef, verksamhetsledare för PSTK ry 
Hannu Kärjä (djurens och miljöns välfärd)

Verkställande direktör för Fin FurLab Oy Ab, verksamhetsledare för SÖP rf 
Dan-Ove Stenfors (producentens välfärd), fram till 31.1.2021

Ekonomi- och personalchef 
Tiina Helmi

Forskningsdirektör 
Jussi Peura (forskning och foder)

Mode och intressebevakning 
Leena Harkimo

Ansvarighetsdirektör  
Marika Peuhkuri-Grön (ansvarighet och certifiering)

Kommunikationsdirektör, chefredaktör, sekreterare för FIFURs styrelse 
Olli-Pekka Nissinen
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FPF RESULTATRÄKNING

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund    
RESULTATRÄKNING 1.11.2020 - 31.10.2021

ORDINARIE VERKSAMHET    1.11.2020-31.10.2021  1.11.2019-31.10.2020

Gemensamma intäkter och kostnader för den ordinarie verksamheten

Farmarens välfärd

      Intäkter 85 136,84 52 474,95

      Kostnader

           Personalkostnader -130 228,30 -96 421,48

           Avskrivningar -183,36 -244,47

           Övriga kostnader -88 085,85 -98 068,92

           Kostnader totalt -218 497,51 -194 734,87

Täckning för gemensamma poster -133 360,67 -142 259,92

Djurens och miljöns välfärd

      Intäkter 14 022,00 14 715,00

      Kostnader

           Personalkostnader -76 832,95 -85 158,53

           Avskrivningar 0,00 0,00

           Övriga kostnader -232 740,72 -301 624,84

           Kostnader totalt -309 573,67 -386 783,37

Täckning för gemensamma poster -295 551,67 -372 068,37

Laboratoriet och foder

      Intäkter 50 871,76 59 656,86

      Kostnader

           Personalkostnader 0,00 -1 312,71

           Avskrivningar -175,56 -233,98

           Övriga kostnader -101 319,26 -125 436,78

           Kostnader totalt -101 494,82 -126 983,47

Täckning för gemensamma poster -50 623,06 -67 326,61

Intressebevakning

      Intäkter 44 874,50 48 151,54

      Kostnader

           Personalkostnader -289 582,05 -346 906,51

           Avskrivningar -9 080,88 -15 261,82

           Övriga kostnader -399 675,51 -368 096,12

           Kostnader totalt -698 338,44 -730 264,45

Täckning för gemensamma poster -653 463,94 -682 112,91
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FPF RESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET    1.11.2020-31.10.2021  1.11.2019-31.10.2020

Forskning och produktutveckling

      Intäkter 26 163,66 229 643,47

      Kostnader

           Personalkostnader -84 137,23 -90 232,83

           Avskrivningar -249,00 -331,94

           Övriga kostnader -1 091 875,80 -373 452,77

           Kostnader totalt -1 176 262,03 -464 017,54

Aktivering av utvecklingsutgifter 773 391,40 0,00

Täckning för gemensamma poster -376 706,97 -234 374,07

Administration

      Intäkter 43 423,61 77 881,64

      Kostnader

           Personalkostnader -497 249,42 -446 678,60

           Avskrivningar -387,00 -516,09

           Övriga kostnader -158 162,14 -211 450,16

           Kostnader totalt -655 798,56 -658 644,85

Täckning för gemensamma poster -612 374,95 -580 763,21

Katastrofhjälpringen

      Intäkter 20,00 0,00

      Kostnader

           Övriga kostnader 0,00 0,00

           Överföring till ringen -20,00 0,00

           Kostnader totalt -20,00 0,00

Täckning för gemensamma poster 0,00 0,00

Plasmacytoshjälpringen

      Intäkter 207 988,53 170 241,92

      Kostnader

           Övriga kostnader -167 572,31 -155 006,78

           Överföring till ringen -40 416,22 -15 235,14

           Kostnader totalt -207 988,53 -170 241,92

Täckning för gemensamma poster 0,00 0,00

Under-/överskott -2 122 081,26 -2 078 905,09
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FPF RESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET    1.11.2020-31.10.2021  1.11.2019-31.10.2020

MEDELANSKAFFNING

      Intäkter

           Medlems- och producentavgifter 1 103 006,68 1 462 732,04

           Saga Furs Oyj dividend 0,00 0,00

     Kostnader

           Kreditförluster -12 249,22 -124 497,19

      Medelanskaffningens täckning 1 090 757,46 1 338 234,85

Under-/överskott -1 031 323,80 -740 670,24

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

      Intäkter

           Investeringsverksamhet 359 383,06 127 059,58

           Finansieringsverksamhet 1 200,99 978,52

           Intäkter totalt 360 584,05 128 038,10

      Kostnader

           Investeringsverksamhet -35 447,85 -30 220,08

           Finansieringsverksamhet -3 202,69 -665,91

           Kostnader totalt -38 650,54 -30 885,99

      Investerings- och finansieringsverksamhet totalt 321 933,51 97 152,11

Under-/överskott -709 390,29 -643 518,13

STATSUNDERSTÖD

      Statsunderstöd 49 250,00 44 750,00

      Statsunderstöd totalt 49 250,00 44 750,00

 RÄKENSKAPSPERIODENS UNDER-/ÖVERSKOTT -660 140,29 -598 768,13
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FPF BALANSRÄKNING

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund - FIFUR   
BALANSRÄKNING 31.10.2021

A K T I V A 31.10.2021 31.10.2020

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

      Övriga immateriella tillgångar 773 391,40 0,00

      Immateriella tillgångar totalt 773 391,40 0,00

Materiella tillgångar

      Maskiner och inventarier 30 226,83 40 302,63

      Materiella tillgångar totalt 30 226,83 40 302,63

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 4 278 292,70 4 431 244,20

      Placeringar totalt 5 569 125,50 5 722 077,00

Katastrofhjälpringen

      Placeringar 179 456,16 192 695,75

Plasmacytoshjälpringen

      Placeringar 197 114,92 174 287,88

Bestående aktiva totalt  6 749 314,81  6 129 363,26 

RÖRLIGA AKTIVA

Fordringar

Långfristiga

      Fordringar från företag inom samma koncern 300 000,00 400 000,00

      Långfristiga totalt 300 000,00 400 000,00

Kortfristiga

      Kontofordringar 95 970,71 418 733,32

      Fordringar från företag inom samma koncern 103 080,25 100 000,00

      Lånefordringar 7 162,39 79 471,21

      Övriga fordringar 294 505,25 154 401,53

      Resultatregleringsfordringar 98 191,15 152 723,63

      Kortfristiga totalt 598 909,75 905 329,69

Kassa och bank 535 608,66 515 324,07

Rörliga aktiva totalt 1 434 518,41 1 820 653,76

A K T I V A   T O T A L T 8 183 833,22 7 950 017,02
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FPF BALANSRÄKNING

P A S S I V A 31.10.2021 31.10.2020

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) 4 930 086,86 5 528 854,99

Räkenskapsperiodens över-/underskott -660 140,29 -598 768,13

Eget kapital totalt 5 996 419,38 6 656 559,67

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

      Övriga skulder 179 456,16 192 695,75

Katastrofhjälpringen

      Skuld till ringens medlemmar 179 456,16 192 695,75

      Katastrofhjälpringens skulder totalt 179 456,16 192 695,75

Plasmacytoshjälpringen

      Skuld till ringens medlemmar 147 444,48 97 312,12

      Allmänna medel 49 670,44 76 975,76

      Plasmacytoshjälpringens skulder totalt 197 114,92 174 287,88

      Långfristigt totalt 556 027,24 559 679,38

Kortfristigt

      Lån från finansinstitut 1 000 000,00 150 679,29

      Skuld till leverantörer 189 370,04 83 029,90

       Skulder till företag inom samma koncern 35 533,51 0,00

      Övriga skulder 212 675,00 308 588,18

      Resultatregleringsskulder 193 808,05 191 480,60

      Kortfristigt totalt 1 631 386,60 733 777,97

Främmande kapital totalt 2 187 413,84 1 293 457,35

P A S S I V A   T O T A L T 8 183 833,22 7 950 017,02
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FIFUR KONCERNRESULTATRÄKNING

FIFUR KONCERNRESULTATRÄKNING 1.11.2020 - 31.10.2021

ORDINARIE VERKSAMHET  1.11.2020-31.10.2021  1.11.2019-31.10.2020

Gemensamma intäkter och kostnader för ordinarie verksamhet

   Farmarens välfärd

      Intäkter 85 136,84 52 474,95

      Kostnader

           Personalkostnader -130 228,30 -96 421,48

           Avskrivningar -183,36 -244,47

           Övriga kostnader -66 503,67 -86 396,26

           Kostnader totalt -196 915,33 -183 062,21

De gemensamma posternas täckning -111 778,49 -130 587,26

Djurens och miljöns välfärd

      Intäkter 14 022,00 14 715,00

      Kostnader

           Personalkostnader -202 570,85 -197 891,55

           Avskrivningar -15,48 -15,48

           Övriga kostnader -387 587,30 -366 667,33

           Kostnader totalt -590 173,63 -564 574,36

De gemensamma posternas täckning -576 151,63 -549 859,36

Laboratoriet och foder

      Intäkter 1 674 674,84 2 034 892,39

      Kostnader

           Personalkostnader -454 079,79 -478 075,13

           Avskrivningar -60 316,19 -68 451,94

           Övriga kostnader -1 016 472,79 -1 441 811,78

           Kostnader totalt -1 530 868,77 -1 988 338,85

De gemensamma posternas täckning 143 806,07 46 553,54

Intressebevakning

      Intäkter 12 087,00 16 927,01

      Kostnader

           Personalkostnader -289 582,05 -346 906,51

           Avskrivningar -9 080,88 -15 261,82

           Övriga kostnader -348 880,29 -366 911,09

           Kostnader totalt -647 543,22 -729 079,42

De gemensamma posternas täckning -635 456,22 -712 152,41
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FIFUR KONCERNRESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET  1.11.2020-31.10.2021  1.11.2019-31.10.2020

Forskning och produktutveckling

      Intäkter 26 163,66 229 643,47

      Andel av resultat i intresseföretag 23 662,68 20 199,49

      Kostnader

           Personalkostnader -84 137,23 -90 232,83

           Avskrivningar -249,00 -331,94

           Övriga kostnader -1 022 281,36 -372 897,58

           Kostnader totalt -1 106 667,59 -463 462,35

Aktivering av utvecklingsutgifter 773 391,40 0,00

De gemensamma posternas täckning -283 449,85 -213 619,39

Administration

      Intäkter 4 017,13 76 106,02

      Kostnader

           Personalkostnader -497 249,42 -446 678,60

           Avskrivningar -387,00 -516,09

           Övriga kostnader -111 436,82 -167 393,40

           Kostnader totalt -609 073,24 -614 588,09

De gemensamma posternas täckning -605 056,11 -538 482,07

Katastrofhjälpringen

      Intäkter 20,00 0,00

      Kostnader

           Övriga kostnader 0,00 0,00

           Överföring till ringen -20,00 0,00

           Kostnader totalt -20,00 0,00

De gemensamma posternas täckning 0,00 0,00

Plasmacytoshjälpringen

      Intäkter 207 988,53 170 241,92

      Kostnader

           Övriga kostnader -167 572,31 -155 006,78

           Överföring till ringen -40 416,22 -15 235,14

           Kostnader totalt -207 988,53 -170 241,92

De gemensamma posternas täckning 0,00 0,00

 Över-/underskott -2 068 086,23 -2 098 146,95
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FIFUR KONCERNRESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET  1.11.2020-31.10.2021  1.11.2019-31.10.2020

MEDELANSKAFFNING

Medlems- och producentavgifter 1 103 006,68 1 462 732,04

           Kreditförlustreservering -12 249,22 -124 497,19

Medlems- och producentavgifter 1 090 757,46 1 338 234,85

Dotterbolag Saga Furs Oyj

      Intäkter 53 509 890,51 30 013 325,34

      Kostnader

           Personalkostnader -15 678 015,76 -14 993 511,40

           Avskrivningar -5 651 684,62 -6 034 716,72

           Övriga kostnader -21 176 268,22 -21 579 752,07

           Kostnader totalt -42 505 968,60 -42 607 980,19

Dotterbolag Saga Furs Oyj 11 003 921,91 -12 594 654,85

      Täckning av medelanskaffning 12 094 679,37 -11 256 420,00

Över-/underskott 10 026 593,14 -13 354 566,95

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

      Intäkter

           Investeringsverksamhet 373 187,13 127 411,12

           Finansieringsverksamhet 8 264 173,57 8 553 205,34

           Intäkter totalt 8 637 360,70 8 680 616,46

      Kostnader

           Investeringsverksamhet -35 447,85 -30 227,83

           Finansieringsverksamhet -2 689 440,40 -6 356 583,63

           Kostnader totalt -2 724 888,25 -6 386 811,46

Investerings- och finansieringsverksamhet totalt 5 912 472,45 2 293 805,00

Över-/underskott 15 939 065,59 -11 060 761,95

STATSUNDERSTÖD

      Statsunderstöd 49 250,00 44 750,00

      Statsunderstöd totalt 49 250,00 44 750,00

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 15 988 315,59 -11 016 011,95

     Inkomstskatt -3 765 339,99 1 987 425,61

     Minoritetsposter -8 982 007,13 5 875 781,94

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 3 240 968,47 -3 152 804,40
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FIFUR KONCERNBALANSRÄKNING

FIFUR KONCERNBALANSRÄKNING 31.10.2021

 A K T I V A 31.10.2021 31.10.2020

 BESTÅENDE AKTIVA

 Immateriella tillgångar

      Utvecklingsutgifter 773 391,40 0,00

      Immateriella rättigheter 1 519 829,31 1 525 872,22

      Övriga immateriella tillgångar 657 970,02 595 405,45

      Förskottsbetalningar 312 245,07 831 177,58

      Immateriella tillgångar totalt 3 263 435,80 2 952 455,25

 Materiella tillgångar

      Mark- och vattenområden

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

      Byggnader och strukturer

        Egna byggnader och strukturer 24 131 467,57 25 619 827,15

      Maskiner och inventarier 3 118 905,48 3 945 369,91

      Övriga materiella tillgångar 11 681,98 16 424,74

      Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 0,00 53 170,55

      Materiella tillgångar totalt 29 413 991,16 31 786 728,48

 Placeringar

      Andelar i ägarintresseföretag 66 262,08 42 599,40

      Övriga aktier och andelar 4 524 316,25 4 676 956,65

      Övriga fordringar 122 815,50 122 815,50

      Placeringar totalt 4 713 393,83 4 842 371,55

 Katastrofhjälpringen

      Placeringar 179 456,16 192 695,75

 Plasmacytoshjälpringen

      Placeringar 197 114,92 174 287,88

 Bestående aktiva totalt 37 767 391,87 39 948 538,91

 RÖRLIGA AKTIVA

 Omsättningstillgångar

      Material och förnödenheter 9 019 036,35 4 306 085,88

      Omsättningstillgångar totalt 9 019 036,35 4 306 085,88

Fordringar

Långfristiga

      Övriga fordringar 11 063 196,49 12 486 298,96

      Långfr. uppskjutna skattefordringar 176 959,71 3 834 368,35

      Långfristiga fordringar totalt 11 240 156,20 16 320 667,31

 Kortfristiga

      Kontofordringar 3 304 199,41 11 376 664,56

      Lånefordringar 127 053,32 596 575,08

      Övriga fordringar 23 857 269,88 111 253 185,74

      Resultaregleringsfordringar 7 232 707,24 8 352 787,35

      Skattefordringar baserade på intäkter som ska beskattas 104 080,96 35 622,59

      Kortfristiga totalt 34 625 310,81 131 614 835,32

 Kassa och bank 45 126 290,73 1 476 148,80

 Rörliga aktiva totalt 100 010 794,09 153 717 737,31

 A K T I V A   T O T A L T 137 778 185,96 193 666 276,22
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FIFUR KONCERNBALANSRÄKNING

P A S S I V A 31.10.2021 31.10.2020

EGET KAPITAL

Övriga fonder

      Dispositionsfond 487 072,24 487 072,24

      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) 27 400 002,86 30 550 710,61

Justeringar av eget kapital, omräkningsskillnader 4 515,21 2 096,65

Justering av resultat för tidigare räkenskapsperioder -565 033,24 0,00

Minoritetens andel av justeringen av resultatet för tidigare  
räkenskapsperioder 395 374,16 0,00

Räkenskapsperiodens under-/överskott 3 240 968,47 -3 152 804,40

Eget kapital totalt 32 202 300,27 29 126 475,67

MINORITETSANDEL

      Minoritetsandel totalt 63 051 067,75 54 464 434,78

AVSÄTTNINGAR

      Övriga avsättningar 0,00 26 406,33

Avsättningar totalt 0,00 26 406,33

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

      Lån från finansinstitut 62 123,76 111 703,31

      Övriga skulder 5 311 246,83 5 362 525,14

      Latent skatteskuld 3 017 153,89 3 416 749,16

Katastrofhjälpringen

      Skuld till ringens medlemmar 179 456,16 192 695,75

      Katastrofhjälpringens skulder totalt 179 456,16 192 695,75

Plasmacytoshjälpringen

      Skuld till ringens medlemmar 147 444,48 97 312,12

      Allmänna medel 49 670,44 76 975,76

      Plasmacytoshjälpringens skulder totalt 197 114,92 174 287,88

      Långfristigt totalt 8 767 095,56 9 257 961,24

Kortfristigt

      Lån från finansinstitut 1 049 347,99 68 465 060,23

      Erhållna förskott 10 559 357,49 4 890 411,82

      Skuld till leverantörer 1 589 712,69 1 347 282,49

      Övriga skulder 16 252 193,66 23 838 255,88

      Skatteskulder på beskattningsbar vinst 524 151,42 54 042,99

      Resultatregleringsskulder 3 783 308,63 2 195 944,79

      Kortfristigt totalt 33 758 071,88 100 790 998,20

Främmande kapital totalt 42 525 167,44 110 048 959,44

P A S S I V A   T O T A L T 137 778 185,96 193 666 276,22
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FIFUR-KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

FIFUR-KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE 2021 2020
Den ordinarie verksamhetens kassaflöde
         Underskottet för den ordinarie verksamheten -2 068 086,23 -2 098 146,95
         Planenliga avskrivningar 70 231,91 84 821,74
         Andel av intresseföretagets resultat -23 662,68 0,00
         Ändring av rörelsekapital
                  Höjning av kortfristiga räntefria fordringar 1 385 535,30 469 022,58
                  Höjning(-)/sänkning(+)av omsättningstillgångar 58 036,15 -240 600,38
                  Sänkning av kortfristiga räntefria skulder -949 019,31 -436 044,81
Den ordinarie verksamhetens kassaflöde -1 526 964,86 -2 220 947,82
Kassaflöde medelanskaffning
         Avgifter för medlems- och producenttjänster 1 090 757,46 1 338 234,85
         Övrig medelanskaffning 116 131 182,97 -33 289 736,59
         Skattejustering 106 000,00 135 000,00
Kassaflöde medelanskaffning 117 327 940,43 -31 816 501,74
Kassaflöde ordinarie verksamhet och medelanskaffning 115 800 975,57 -34 037 449,56
   Statsunderstöd 49 250,00 44 750,00
   Betald inkomstskatt/erhållna återbetalningar -106 000,00 -135 000,00
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE (A) 115 744 225,57 -34 127 699,56

INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE
   Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -1 805 391,44 -1 400 218,74
   Investeringarnas ändring placeringar och långfristiga fordringar 364 364,05 4 017 339,37
   Placeringarnas intäkter 372 163,64 127 059,58
   Placeringarnas kostnader -35 447,85 -31 220,08
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE (B) -1 104 311,60 2 712 960,13

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE
   Finansiella intäkter 563,93 680,57
   Finansiella kostnader -4 120,34 -3 100,49
   Upptagna långfristiga lån 0,00 0,00
   Amortering av långfristiga lån -52 290,91 -48 761,79
   Upptagna kortfristiga lån 749 320,71 35 133 161,25
   Amortering av kortfristiga lån -71 683 000,00 -4 164 000,00
   Betalda dividender och övrig vinstfördelning 0,00 0,00
   Övriga justeringsposter -245,43 -344,46
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE (C) -70 989 772,04 30 917 635,08

Förändring av likvida medel (+)ökning/(-)sänkning 43 650 141,93 -497 104,35
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1 476 148,80 1 973 253,15
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 45 126 290,73 1 476 148,80

BUNDEN EGENDOM FÖR BESTÄMT ÄNDAMÅL

RINGARNAS KASSAFLÖDE

   Ringar intäkter 208 008,53 170 241,92

   Ringar kostnader -167 572,31 -155 006,78

   Reglering till ringarnas tillgångar -40 436,22 -15 235,14

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

NOTER FÖR BOKSLUTET

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

SOM DOTTERBOLAG har med användande av kapitalan-
delsmetoden 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 representerar 30,6 procent 
av de utestående aktierna och 62 procent av det totala 
röstetal som de utestående aktierna medför. Saga Furs 
Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut för perioden 
1.11.2020-31.10.2021, som innefattar bolagets bokslut, 
koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisions-
berättelse, finns tillgängliga på bolagets internetsidor 
på adressen sagafurs.com.

EN KOPIA av FIFUR-koncernbokslutet finns tillgänglig 
på internetsidorna på adressen www.fifur.fi eller på mo-
derbolagets huvudkontor, PB 5, 01601 Vanda.

MED FIFUR-KONCERNEN har inte konsoliderats stiftel-
serna Helves Stiftelse eller Reino Rinteen Säätiö, ef-
tersom de är av föga betydelse.

FIFUR-KONCERNBOKSLUTET HAR upprättats i enlighet 
med Bokföringsnämndens allmänna anvisningar om 
upprättandet av koncernbokslut från 28.3.2017. Kon-
cernsbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Koncerninterna transaktioner, fordringar och skulder 
har eliminerats.

TILL KONCERNBOKSLUTET har konsoliderats dotterbo-
laget Saga Furs Abp:s bokslut för perioden 1.11.2020-
31.10.2021.  Saga Furs Abp:s bokslut har uppgjorts en-
ligt de internationella IFRS-bokslutsstandarderna. Saga 
Furs Abp:s koncernbokslut konsoliderades som sådant 
med FIFUR-koncernbokslutet. Konsolideringen ger i hu-
vudsak en tillräcklig och riktig bild. I upprättandet av 
koncernbokslutet följs kontinuitetsprincipen.

DOTTERBOLAGET SAGA Furs Apb:s rörelseresultat har 
presenterats i koncernens resultaträkning i mede-
lanskaffningen. Saga Furs Abp har konsoliderats till 
koncernen från 1.1.2016 och denna tidpunkt har i an-
skaffningsutgiftsberäkningen använts som anskaff-
ningstidpunkt. Den koncernreserv som uppstod har 
presenterats i det egna kapitalet. 
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NOTER FÖR BOKSLUTET

FÖR KANNUS forskningsgård Luova Ab:s del har en 
andel av räkenskapsperiodens resultat motsvaran-
de koncernens ägoandel i intressebolaget presente-
rats i koncernens resultaträkning under den ordinarie 
verksamhetens punkt forsknings- och produktutveck-
lingsverksamhet. För räkenskapsperioden  1.11.2020-
31.10.2021 utfördes konsolidering på grundval av intres-
seföretagets bokslut 1.1.2020-31.12.2020.

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 kontinuitets-
principen.

Värderings- och periodiseringsprin-
ciper samt -metoder
FORDRINGAR SOM angivits i försäljnings-,och låneford-
ringar, resultatregleringar och övriga fordringar upptas 
till nominellt belopp eller ett sannolikt lägre värde än 
detta. Finansiella värdepapper och övriga sådana fi-
nansieringsmedel upptas till sitt anskaffningsvärde el-
ler om deras sannolika verkliga marknadspris är lägre, 
till detta värde. Skulder upptas till nominellt värde eller 
till högre belopp baserat på jämförelsegrund. (Bokfö-
ringslagen 5 kap 2§) 

MATERIELLA TILLGÅNGAR som genererar inkomst under 
flera räkenskapsperioder har aktiverats i balansräkning-
en i bestående aktiva. Anskaffningsutgiften avskrivs 
enligt plan så att den kostnadsförs under sin verknings-
tid. (Bokföringslagen 5 kap 5§) 

ANSKAFFNINGSUTGIFT FÖR utgifter med lång verk-
ningstid som genererar inkomst under flera räkenskaps-
perioder har aktiverats i balansräkningen i bestående 
aktiva. Anskaffningsutgiften avskrivs enligt plan så att 
den kostnadsförs under sin verkningstid. (Bokföringsla-
gen 5 kap 11§) 

PLACERINGSTILLGÅNGARNA HAR värderats till anskaff-
ningspris. Utvecklingsutgifterna har aktiverats i enlig-
het med beräkningen av avkastningsvärdet på basis 
av den sannolika avkastningen. Avskrivningarna inleds 
under räkenskapsperioden 2022.

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 effekter för 
medlemmarna och dotterbolagen minskade intäkterna 
av föreningens medelanskaffning i jämförelse med före-
gående räkenskapsperiod. Den ordinarie verksamhetens 
underskott ökade till följd av det räntevaccinprojekt för 
mink som inleddes under räkenskapsperioden.

Viktiga händelser efter  
räkenskapsperioden
FÖRENINGENS STYRELSE har bedömt effekterna av att 
coronapandemin fortsätter för föreningens verksam-
hetsmiljö, arbetstagare och egentliga verksamhet. 

MAN KAN inte i detta skede göra någon tillförlitlig upp-
skattning av coronapandemins totaleffekt för förening-
ens räkenskapsperiod 2021/2022.

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

Principer för kostnadsfördelning
Verksamhetssektorerna har påförts sina specifika kost-
nader samt en del av de gemensamma kostnaderna. Vid 
beräkningen av andelen gemensamma kostnader har 
upphovsprincipen följts så exakt som möjligt.
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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
ANSKAFFNINGAUTGIFTEN FÖR anläggningstillgångarna har avskrivits enligt följande plan:    
      

Avskrivningar

Tillgång Avskrivningsprocent och -metod
Utvecklingsutgifter 4 års linjär avskrivning

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

Noter för bokslutet

Totala intäkter och kostnader
Koncernen 2021 Koncernen 2020 Moderbolaget 2021 Moderbolaget 2020

Totala intäkter 65 347 280,57 44 679 552,51 1 985 341,63 2 163 788,33

Totala kostnader -53 083 868,75 -53 692 903,71 -2 605 045,70 -2 747 321,32

Överföring till ringarna -40 436,22 -15 235,14 -40 436,22 -15 235,14

Minoritetsandelar -8 982 007,13 5 875 781,94 0,00 0,00

Över-underskott 3 240 968,47 -3 152 804,40 -660 140,29 -598 768,13

12 mån 12 mån 12 mån 12 mån
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Personalkostnader
Moderbolaget 2021 Moderbolaget 2020

Löner och arvoden 894 635,49 905 101,10

Pensionskostnader 132 259,03 131 168,78

Övriga personalbikostnader5 1 135,43 30 440,78

Aktiverade löner -46 995,65 0,00

Totalt 1 031 034,30 1 066 710,66

Personalstyrkan under räkenskapsperioden i genomsnitt

Moderbolaget 2021 Moderbolaget 2020
Fast anställda 8 8

Visstidsanställda 1 0

Totalt 9 8

Medlems- och producentavgifter

Vid tidpunkten för bokslutet 31.10.2021 uppgår de obetalda medlems- och producentavgifterna till 26 755,05€.  
För de osäkra fordringarna på 12 249,22 € gjordes i bokslutet en avsättning till förlustreserv.

2021 2020
Ordinarie medlems- och producentavgifter eur tot eur/st eur tot eur/st

Årlig grundavgift per farm 106 930,00 170,00 106 760,00 170,00

Medlems- och producentavgift per valp 442 485,43 667 180,10

  Minkvalp (90%) 0,14 0,14

  Räv-/finnsjubbvalp (90%) 0,28 0,28

Medlems- och producentavgifter per parad hona 479 815,50 688 791,94

  Parad minkhona 0,75 0,75

  Parad räv-/finnsjubbshona 1,32 1,32

Avsättning till förlustreserv 2020 73 775,75 -124 497,19

Avsättning till förlustreserv 2021 -12 249,22 0,00

Medlems- och producentavgiftsintäkter totalt 1 090 757,46 1 338 234,85

Placeringsvärdepapper i koncernen
Bokfört värde Marknadsvärde

31.10.2021 31.10.2021

Offentligt noterade aktier (SEB) 2 090 460,73 3 266 629,72

Övriga finansiella värdepapper (SEB) 2 195 819,78 2 349 030,29

Övriga offentligt noterade aktier 2 792,05 21 654,00

4 289 072,56 5 637 314,01

Övriga placeringsandelar 235 243,69

Övriga fordringar 122 815,50
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Resultatregleringsskulder

Moderbolagets fordringar och  
skulder till bolag inom koncernen

2021 2020
Långfristiga fordringar på företag inom koncernen 300 000,00 400 000,00

Kortfristiga fordringar på företag inom koncernen 299 169,43 330 845,20

Kortfristiga skulder till företag inom koncernen -35 533,51 -21 974,71

Specifikation av det egna kapitalet   

Koncernen 2021 Koncernen 2020 Moderbolaget 2021 Moderbolaget 2020

Räntor 302 176,91 132 673,13 0,00 0,00

Löner och arbetsgivaravgifter 1 965 868,97 1 834 561,49 165 818,36 149 071,95

Övriga resultatregleringsskulder 1 515 262,75 228 710,17 27 989,69 42 408,65

Resultatregleringsskulder totalt 3 783 308,63 2 195 944,79 193 808,05 191 480,60

Koncernen 2021 Koncernen 2020 Moderbolaget 2021 Moderbolaget 2020

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 27 400 002,86 30 550 710,61 4 930 086,86 5 528 854,99

Justeringar i eget kapital,  
omräkningsdifferenser 4 515,21 2 096,65 0,00 0,00

Justering av resultatet för tidigare 
räkenskapsperioder -565 033,24 0,00 0,00 0,00

Minoritetens andel av just. av 
resultatet för tidigare räk.period 395 374,16 0,00 0,00 0,00

Räkenskapsperiodens över-/ 
underskott 3 240 968,47 -3 152 804,40 -660 140,29 -598 768,13

Eget kapital totalt 32 202 300,27 29 126 475,67 5 996 419,38 6 656 559,67

Justeringen beror på en justering av det egna kapitalet som gjorts av underkoncernen Saga Furs på grundval av 
det nya agendabeslutet från International Financial Reporting Standards Interpretations Committee 
(IFRIC) om tolkningen av IAS 38-standarden.

Minoritetsandel i balans-
räkningen 1.11. 54 464 434,78 60340216,72

Minoritetens andel av justeringen 
av resultatet för tidigare räken-
skapsperioder

-395 374,16

Minoritetens andel av räken-
skapsperiodens resultat 8 982 007,13 -5875781,94

Minoritetsandel  
i balansräkningen 31.10. 63 051 067,75 54 464 434,78
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Garantier och ansvarsförbindelser
Givna panter som säkerhet  
för egen skuld

Koncernen  
2021

Koncernen  
2020

Moderbolaget  
2021

Moderbolaget  
2020

Skuld till Katastrofhjälpringen 179 456,16 192 695,75 179 456,16 192 695,75

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 1 849 500,00 715 140,00 1 849 500,00 715 140,00

Skulder, som säkerhet för vilka man har  
gett inteckningar och pantsatt fordringar

Lån från penninginrättningar 1 111 471,75 68 416 679,29 1 000 000,00 150 679,29

Givna fastighetsinteckningar 50 875 000,00 50 875 000,00 0,00 0,00

Givna företagsinteckningar 203 027 000,00 203 027 000,00 0,00 0,00

Givna panter 54 590 000,00 47 911 000,00 0,00 0,00

Hyresansvarsförbindelser, moderbolaget 2021 2020

Förfallande under följande räkenskapsperiod 92 226,80 90 952,52

Förfallande under senare räkenskapsperioder 21 301,32 20 876,56

Totalt 113 528,12 111 829,08

Moderbolagets ansvarsförbindelser för andra 2021 2020

Moderbolagets borgen för dotterbolaget 111 471,75 160 110,52

Moderbolagets borgen för intressebolaget 0,00 0,00
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Katastrofhjälpringen

Plasmacytoshjälpringen

KATASTROFHJÄLPRINGEN 2021 2020
Saldo 1.1. 192 695,75 207 634,69

Anslutningsavgifter 20 0,00

Katastrofersättningar 0 0,00

Utbetalda andelar -13 259,59 -14 938,94

Saldo i slutet av räkenskapsperioden 179 456,16 192 695,75

KATASTROFHJÄLPRINGENS BALANSRÄKNING 2021 2020
AKTIVA

Placeringar/FPF 179 456,16 192 695,75

PASSIVA

Skuld till hjälpringens medlemmar 179 456,16 192 695,75

PLASMACYTOSHJÄLPRINGEN 2021 2020
Saldo 1.1. 174 287,88 165 622,75

Av farmarna via Saga Furs Abp uppburet stöd 94 280,70 74 632,80

Understöd från FPF 50 120,76 40 650,60

Extra stöd från FPF 0,00 0,00

Understöd från lokalföreningarna 63 141,64 54 606,98

Bidrag för testning från de allmänna medlen -34 224,92 -4 989,12

Bidrag för testning från medlemmarnas medel -133 347,39 -150 017,66

Ränteintäkter 445,43 351,54

Återbetalda andelar -17 589,18 -2 594,11

Ändring i resultatregleringsposter 0,00 -3 975,90

Saldo i slutet av räkenskapsperioden 197 114,92 174 287,88

PLASMACYTOSHJÄLPRINGENS BALANSRÄKNING 2021 2020
AKTIVA

Fordran/FPF 188 926,79 142 162,25

Placeringar/Pedersörenejdens Andelsbank 8 188,13 32 125,63

197 114,92 174 287,88

PASSIVA

Skuld till hjälpringens medlemmar 147 444,48 97 312,12

Allmänna medel 49 670,44 76 975,76

Resultatregleringsskulder 0,00 0,00

197 114,92 174 287,88
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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 31.10.2021 beräknat enligt marknadsvärdet av C-serien 
(31.10.2021 / 13,5 euroa/kpl) uppgår till 14 592 825,00 euro. 
 
De aktier som ägs av FIFUR representerar 31 % av de utestående aktierna och 62 % 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 22.2.2022

Kenneth Ingman  Lasse Joensuu   
Ordförande  Vice ordförande   
       
Jouni Koskinen  Ari Stark   
       
Marcus Nordmyr  Auvo Känsäkangas   
       
Mikael Knuts  Marja Tiura   
  Verksamhetsledare   
       

Revisionsanteckning
Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Helsingfors 5.4.2022

KPMG Oy Ab
Revisionssammanslutning

Jukka Rajala
KHT
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