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PÄLSNÄRINGENS BETYDELSE för det finländska 
samhället är omfattande. Vi sysselsätter årligen ca 
5000 personer och sedan 2010-talet har vi dragit 
in i genomsnitt 400-500 miljoner euro per år i ex-
portinkomster till Finland. Det är en imponerande 
siffra, särskilt med tanke på den sysselsättande 
och stimulerande verkan inkomsterna har på 
landsbygden. Näringens möjligheter är betydande 
och certifierad pälsdjursuppfödning har ett starkt 
samhälleligt mandat. 

ÅR 2018 startade ProFur ett projekt vars syfte 
är att höja näringens profil och ge allmänhet-
en en rättvis bild av vårt arbete. Inom ramen 
för projektet utarbetades en framgångsplan för 
pälsnäringen, godkänd av förbundets styrelse. 
Framgångsplanen innehåller verksamhetslöften 
som stöder pälsnäringens strategiska mål för pe-
rioden 2018 och 2020 och som ligger fast även 
efter strategiperioden. På samma gång, för att 
betona vårt finländska kunnande, beslöt vi oss 

Verksamhetsledarens 
översikt 

Fokus på välbefinnandet  
hos varje djur varje dag.”
Marja Tiura 
Verksamhetsledare

att förnya kommunikationens bifirma och logo till 
FIFUR år 2019.

Målen kan vi nå genom att följa grundprin-
ciperna för vår verksamhet, dvs. fokus på välbe-
finnandet hos varje djur varje dag, en öppen och 
dynamisk företagsamhet, pälsnäringen som en del 
av den inhemska cirkulära ekonomin och päls som 
ett naturligt bruksplagg. I linje med framgångspla-
nen aktiverades pälsnäringens kommunikation och 
idag förs diskussioner med intressegrupperna i 
flera sociala mediakanaler. En av ProFurs viktigaste 
uppgifter är att sprida kunskap om näringen och 
förmedla allsidig och korrekt information om päls-
branschen. 

DEN FINLÄNDSKA PÄLSNÄRINGEN följer noga med 
sin tid och är en innovativ aktör som bedriver ett 
långsiktigt utvecklings- och forskningsarbete. Nä-
ringen kartlägger ständigt nya möjligheter, bland 
annat inom området för cirkulär ekonomi. Ett ex-
empel är arbetet på lösningar för tillvaratagande 
och återvinning av näringsämnen i pälsdjurens 
gödsel. Syftet med dessa projekt är att effektivera 
utnyttjandet av pälsdjurens näringsrika gödsel. 

Pälsnäringen ser med tillförsikt på framtiden, vi 
tar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar, 
vi skapar arbetsplatser och välfärd på lokal nivå på 
landsbygden, men också på nationell nivå i hela 
Finland. Trevliga lässtunder med vår årsberättelse 
och vår ansvarsöversikt! 
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Farmarens 
välfärd
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Farmarnas fysiska, psykiska och ekono-
miska välbefinnande tryggar näringens 
kontinuitet. Förbundet bidrar till att höja 
farmarnas välbefinnande genom att följa 
upp lönsamheten på farmnivå och genom 
att erbjuda tjänster som främjar farmarnas 
psykiska och fysiska välbefinnande.

UNDER 2018 fortsatte dessvärre den svaga pris-
bilden för samtliga produktionsinriktningar och 
likviditetssituationen försvårades ytterligare för 
de finländska farmarna. Behovet av ekonomisk 
rådgivning och hjälp kring finansieringsupplägg 
aktualiserades under året och förbundets tjänste-
män ställde sig till förfogande med rådgivning samt 
stöd vid diskussionerna med finansiärerna. För att 
stöda näringens tillgång till främmande kapital har 
kontakten till näringens finansiärer under året yt-
terligare intensifierats och informationstillfällen för 
näringens finansiärer har hållits regelbundet inom 
både SÖP:s och PSTK:s område. 

Riksskinnutställningen, som traditionellt funge-
rar som både årets huvudevenemang för näringen 
och tävlingsarena, ordnades även detta år i Se-
inäjoki. Tillställningen lyckades också denna gång 

samla en stor mängd av de finländska farmarna 
och näringens samarbetspartners. Den två dagar 
långa skinnutställningen inleddes med semina-
rier och avslutades dag två med en fin kvällsfest. 
Förbundet, PSTK, SÖP och Saga Furs medverkade i 
arrangemangen. 

PÅ FORTBILDNINGSSIDAN ordnades kurser inom 
skatteplanering och ägarbyten och som svar på 
immigrationsmyndigheten Migris nya bestämmel-
ser kring arbetstillstånd ordnades dessutom ett 
välbesökt skolningstillfälle för arbetsgivarfrågor. 
Kurser inom processeffektiveringsprogrammet 
Lean och effektiverad produktion lockade även 
farmare under de två tillfällen som hölls på PSTK:s 
område. Utbildningsdagarna och informationstill-
fällena under året ordnades huvudsakligen i sam-
arbete med Yrkesakademin i Österbotten samt 
med Kpedu’s pälsdjursutbildning i Kannus.

För att få en övergripande bild av de ekono-
miska nyckeltalen utreddes pälsfarmernas produk-
tionskostnader och kostnadsstruktur även detta år 
genom en farmundersökning. Undersökningen är 
årligen återkommande och genomfördes av redo-
visningsbyrån Norlic.

Farmarens välfärd
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Pälsdjur är produktionsdjur och deras väl-
mående är en hederssak för producenten. 
Ett djur som mår bra producerar bästa möjli-
ga resultat och ger producenten arbetsro. 

INOM SEKTORN för djurens välfärd inleddes verk-
samheten år 2018 med en omfattade kampanj, 
Terve Kettu, som gick ut på att besöka samtliga 
finska rävfarmer. I samband med farmbesöket 
granskade man tillsammans med uppfödaren 
alla avelshanar och slumpmässigt även en del av 
farmens avelshonor. Syftet med granskningen av 
djuren var att få enhetlig praxis och handledning i 
frågor som gäller rävarnas hälsa. Tillsammans med 
uppfödaren gick man med hjälp av ett separat in-
fopaket dessutom igenom frågor med anknytning 
till rävens hälsa, avel och skötsel. Besöken gjordes 
av näringens veterinärer, Luova Oy:s auditörer och 
fältpersonal på närmare 600 farmer. 

Som en åtgärd för att motverka problemet med 
stora rävar utvecklade man i samarbete med Hel-
singfors universitet ett BMI-system som kan till-
lämpas för mätning av viktindex för rävar. Viktind-
exsystemet godkändes som en del av branschens 
certifieringssystem och en stickprovsrunda omfat-
tande 50 finska farmer gjordes redan hösten 2018. 

Totalt mätte man 40 djur i enlighet med systemet, 
varefter man beräknade viktindex för djuren.

I åtgärdsprogrammet för att begränsa ökningen 
av rävarnas storlek ingår förutom BMI även en re-
kommendation att i slutskedet av uppfödningsperi-
oden begränsa utfodringen av djur som ska pälsas 
med 10-15 %. 

DET FÖR NÄRINGEN viktiga målet att förbättra re-
sultaten av EU-djurskyddsinspektionerna uppfyll-
des under år 2018 och antalet anmärkningar efter 
farminspektioner sjönk från de föregående årens 
nivå på 50-60 % till 23 %. Antalet avvikelser hos 
djuren låg under verksamhetsåret på samma nivå 
som inom andra produktionsdjurssektorer. Djurens 
förbättrade välfärdsnivå är ett resultat av bran-
schens långsiktiga egenkontroll- och informa-
tionsverksamhet. En konkret åtgärd som förbättra-
de resultaten är strängare certifieringskriterier. 

Djurens välfärd 

Djurens förbättrade välfärdsni-
vå är ett resultat av branschens 
långsiktiga egenkontroll- och 
informationsverksamhet.

DJURENS VÄLFÄRD 
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UNDER VERKSAMHETSÅRET deltog förbundets re-
presentanter aktivt tillsammans med ministeriet 
och andra aktörer i beredningen av det kommande 
lagutkastet till lagen om djurens välfärd. ProFur 
svarade på begäran om utlåtande om lagutkastet i 
februari 2018 och publicerade även ett pressmed-
delande om ärendet. Hösten 2018 togs lagen upp 
till behandling i riksdagen och våra uppfödare hade 
förbundit sig att iaktta bestämmelserna i det nya 
lagutkastet. Tyvärr avbröts godkännandet av lagen 
om djurens välfärd då Finlands regering avgick i 
mars 2019 och social- och hälsovårdsreformen föll. 
Mer om frågan i avsnittet om intressebevakning. 

FÖR NÄRVARANDE är drygt 120 producenter med 
i hälsovårdssystemet Fureva. Hälsovårdsbesöken 
på farmerna genomförs 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 utnyttjas vid utvecklingen av hälso-
vårdssystemet, både på farmnivå och generellt i 
frågor som gäller hälsa och välfärd. 

Valpresultatet under verksamhetsåret låg på 
samma nivå som tidigare år. Under de senaste åren 
har valpresultatet för räv och finnsjubb varit på en 
högre nivå, vilket är en direkt följd av satsningar-
na på djurens välbefinnande. För minkarnas del 
var valpresultatet något sämre beroende på det 
extremt varma vädret både under valpningstiden 
och i början av uppfödningstiden. Samma fenomen 
kunde noteras även på räv- och finnsjubbfarmerna. 
Valpresultatet var i genomsnitt på en god nivå un-
der verksamhetsåret. 

Samarbetet med Helsingfors universitet för 
utredning av sjukdomar som förekommer bland 
pälsdjur och utveckling av sjukdomsdiagnostik 
fortsatte. Fokus i undersökningarna låg på plasma-
cytos hos minkar och patogener som orsakar tarm-
sjukdomar hos rävar. 

FIN FURLAB OY:S VETERINÄRTJÄNSTER anlitades 
flitigt under året. En ytterligare förbättring innebar 
kampanjen Terve Kettu, dvs. extra farmgranskning-
ar där man förutom rävarnas hälsa tog upp även 
andra frågor. Producenterna drog nytta av förbun-
dets avgiftsfria och avgiftsbelagda farmbesök i an-
slutning till djursjukdomar samt olika rådgivnings-
tjänster. Under verksamhetsåret koncentrerade 
sig veterinärerna också på att utreda orsakerna till 
sjukdomar hos djuren och deltog i utvecklingen 
av vacciner. Veterinärresurserna i branschen är för 
närvarande goda. Tre veterinärer från Fin FurLab 
står till uppfödarnas förfogande.  

I kampen mot plasmacytos hölls regionala ut-
bildningsdagar för producenterna där man gick 
igenom testning och saneringsåtgärder på farmer-
na. Djurens hälsotillstånd och de diagnosticerade 
sjukdomarna hos djuren ligger som helhet på sam-
ma nivå som året innan. För minkarnas del före-
kommer digivningsanemi och våta minkvalpar på 
en del farmer och via veterinärmedicinska åtgärder 
har man fått hjälp med problemen. För rävarnas del 
är höstdiarréer ett återkommande problem på vissa 
farmer, något som innebär en utmaning för en del 
rävuppfödare. 

NÄR DET GÄLLER UPPFÖDNINGEN av finnsjubb 
lyckades ProFur förhandla fram ett betydelsefullt 
undantag från Europeiska kommissionens för-
ordning om främmande arter. Som ett resultat av 
förhandlingarna fick Finland som enda land ett 
30-årigt undantagstillstånd att även i fortsätt-
ningen föda upp finnsjubb. Det officiella tillstån-
det erhölls hösten 2018 och trädde i kraft i början 
av februari 2019. 

Finland den enda godkända uppfö-
daren av finnsjubb i hela EU-området 

DJURENS VÄLFÄRD 
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Miljö och 
forskning
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Att värna om miljön är en synlig del i päls-
produktionens ansvarsfulla arbete. ProFur 
främjar miljöns välfärd i samarbete med 
myndigheter genom att skaffa och sprida 
miljökompetens och genom att forska i 
och utveckla cirkulär ekonomin i anslut-
ning till pälsproduktionen. 

MILJÖSKYDDSDIREKTIVET för pälsbranschen fär-
digställdes under verksamhetsåret och kan nu 
användas av såväl tillståndshandläggare och över-
vakare som pälsuppfödare. Genom miljöskyddsdi-
rektivet blir beslutsprocessen för miljötillstånd för 
farmerna så enhetlig som möjlig. 

Miljödagar för pälsbranschen ordnades i Kala-
joki och i anslutning till evenemanget höll man ett 
slutseminarium för projektet Bioarvolanta. Närmare 
100 personer deltog i seminariet och Miljödagarna 
och närvarande var också samarbetsparters från 
förvaltningsorgan och forskningsinstitut. 

Verksamheten inom ramen för åtagandet med 
Baltic Sea Action Group (BSAG) om skyddet av Öst-
ersjön avancerade under verksamhetsåret. I enlig-
het med åtagandet ordnar pälsbranschen kurser i 
miljöfrågor för producenterna och främjar skyddet 
av Östersjön via projekt som strävar efter att mins-
ka miljöbelastningen av vattendragen (projekten 
Turkisteho och Bioarvolanta). 

UNDER verksamhetsåret gjordes en utredning om 
cirkulär ekonomi inom pälsbranschen och ett kon-
kret föredrag, där hela modellen för cirkulär eko-
nomi presenterades både inom branschen och för 
utomstående parter. Konceptet har tagits väl emot. 

Tillsammans med Villmanstrands tekniska uni-
versitet inleddes ett projekt för användning av so-
lenergi. Syftet med projektet var att kartlägga olika 
alternativ för foderblandninscentralen i Kaustby 
och pälsfarmer i området som kunde använda so-
lenergi. Inom ramen för projektet utvecklades en 
beräkningsmodell som gör det möjligt att under-
söka hur solenergi kan användas både på farmnivå 
och i foderblandningscentralens produktion. 

Förbundet är med i det fortfarande pågående 
projektet Turkisteho. Projektets syfte är att utveckla 

olika metoder för nyttjande av pälsdjursgödsel och 
söka samarbetsmöjligheter med såväl lantbruket 
som biogasanläggningar. Projektet Bioarvolanta 
avslutades under verksamhetsåret. Projektet gick 
ut på att undersöka och utveckla användningen 
av biokol som tillägg till pälsdjursgödseln för att 
göra näringsämnena i gödseln mer lättillgängliga 
för växter. En målsättning har också varit att kom-
mersialisera det koncept för växtunderlag som för 
närvarande håller på att utvecklas. 

På initiativ av Sydösterbottens NTM-central 
startade ett projekt som ska klarlägga grundvatte-
nområdena i landskapen Sydösterbotten, Mellersta 
Österbotten och Österbotten. Målet med projektet 
är att kartlägga och uppdatera områdets grundvat-
tenområden och deras nuvarande tillstånd. Projek-
tet är tvåårigt och slutförs före utgången av 2019. 
Pälsbranschen deltar aktivt i projektet. 

Representanterna för näringen var också aktivt 
med i beredningen av landskapsplanen för päls-
produktionens kärnområde. Syftet är att man också 
i framtiden ska kunna hänvisa verksamheten till 
ändamålsenliga markområden. 

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 vana vid 
att vara i kontakt med myndigheter i frågor som 
gäller ansökan om tillstånd. 

Miljöns välfärd 
MILJÖNS VÄLFÄRD 
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FORSKNING, LABORATORIE VERKSAMHET OCH FODER 

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

PROFUR använder och sprider information, söker 
nätverk, knyter kontakter samt startar och koordi-
nerar forskningsprojekt för att skaffa ny och tillför-
litlig, även evidensbaserad, kunskap som är till nyt-
ta för näringen. Utgående från pälsnäringens nya 
strategi för åren 2018-2020 fastställdes nya mål 
för forskningen år 2018. Tyngdpunkten i den nya 
forskningsstrategin har lagts på ett stärkt konkur-
rensläge, lönsamhet, ansvarsfullhet, samt djurens 
hälsa och välfärd.  

Pälsdjursforskningen fortsatte aktivt år 2018 i 
enlighet med de nya strategiska målen. 

PROJEKTET Kestävä turkiseläin, som startade 2015 
under finansiering av Landsbygdsfonden, avsluta-
des i slutet av september. Projektet Kestävät jalat, 
som finansieras av MAKERA, fortsatte under hela 

året. Verksamheten inriktades på insamling av ett 
omfattande fältmaterial och projektet fortsätter år 
2019 med en analys av materialet på Naturresur-
sinstitutet. Det av Landsbygdsfonden finansierade 
projektet Turkisteho fortsatte hela år 2018 och re-
sulterade i massor av ny kunskap om hantering av 
gödsel från pälsdjur samt möjligheter att i framti-
den utnyttja näringsämnena i gödsel kommersiellt. 
Projektet ger också rikligt med ny information om 
miljöeffekterna av pälsdjursproduktion samt bl.a. 
om åtgärder som pälsnäringen kan genomföra för 
att minska koldioxidavtrycket. Det av EAKR, Kalajoki 
stad och pälsnäringen finansierade projektet Bio-
arvolanta avslutades i maj. År 2018 körde Fur Euro-
pe igång ett omfattande projekt för beräkning av 
koldioxidavtrycket från de europeiska pälsfarmer-
na. ProFur och finländska forskare inom pälsnä-
ringen deltog också i Fur Europes projekt.  En viktig 
insats under året gjorde också Adenike Ajayi som 
vid Villmanstrands tekniska universitet färdigställ-
de sitt diplomarbete om användning av solenergi 
inom pälsnäringen. 

Forskning, laboratorie-
verksamhet och foder 
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FORSKNING, LABORATORIE VERKSAMHET OCH FODER 

SATSNINGARNA inom foderforskning inriktades 
på försök med ekonomifoder för rävar och minkar. 
Syftet var att försöka förbättra pälsnäringens kon-
kurrenskraft i svåra marknadssituationer. Projektet 
Optimering av utfodringen fortsatte år 2018 med 
analys av material som samlats in de föregående 
åren. Inom ramen för projektet färdigställde Jenni 
Sipilä år 2018 ett lärdomsprov på magisternivå och 
projektet ligger också till grund för en doktors-
avhandling. År 2018 utfördes även ett försök där 
man undersökte vilken betydelse optimeringen av 
utfodringen för blårävar under det första skedet av 
uppfödningen hade för valpar födda vid olika tider 
samt ett försök som gick ut på att fastställa mögel-
toxinernas effekter på minkars tillväxt och fertilitet. 

INOM OMRÅDET för avel färdigställdes Riitta Kem-
pes doktorsavhandling samt Sini Vikstens, Sanna 
Kosonens och Tiina Heinonens lärdomsprov på 
magisternivå. Kempes doktorsavhandling gav 
värdefull ny information om verkningsgraden för 
blårävsfoder och om hälsoegenskapers ärftlighet 
och samband med produktionsegenskaperna. Be-
handlingen av verkningsgraden för foder fortsatte 
i Vikstens arbete, som även innehöll ett verktyg 
för beräkning av viktindex. Viktindexet ingår se-
dan september 2018 i certifieringsprogrammet för 
blårävar. Kosonens lärdomsprov behandlade ärft-
liga samband mellan minkens storlek och fertilitet 
och Heinonens lärdomsprov gav ny kunskap om 
ärftligheten för tidig dödlighet bland blårävsvalpar. 
Projektet för utveckling av WebSampo-avelspro-
grammets indexberäkning fortsatte hela år 2018. 
Syftet i nuläget är uppdatera indexberäkningen så 
att den även tar hänsyn till genetiska korrelationer 
mellan egenskaper man vill förädla. 

ÅR 2018 Inleddes ett projekt, TUSINA, vars syfte 
var att undersöka frekvensen av och orsakerna till 
pälsbitning hos pälsdjur. Hela året fortsatte även 
det Fur Europe-finansierade sjubbprojektet som 
har som mål att färdigställa ett WelFur-protokoll för 
finnsjubb före utgången av år 2019. 

Inom forskningen i infektionssjukdomar bland 
pälsdjur fortsatte undersökningen av ansikts-tas-
sjuka under hela år 2018. En doktorsavhandling 

inom ramen för projektet är under arbete. Inom 
samma forskningsgrupp pågår även två andra dok-
torsavhandlingsprojekt, varav det ena behandlar 
den ärftliga bakgrunden till plasmacytos bland 
minkar och det andra är inriktat på utvecklingen av 
ett parvovaccin för rävar. 

Projektet för en forskningsdatabas för päls-
djursforskning fortsatte hela år 2018. Största delen 
av de tusentals i Finland och i hela världen publi-
cerade forskningsrapporter som berör pälsnäring-
en är nu fritt tillgängliga på ProFurs medlemssidor. 
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En god näringsstatus samt förebyggande, 
snabb och noggrann diagnostisering och 
rätt medicinering av sjukdomar är nödvän-
diga element i uppfödningen av pälsdjur. 
ProFur främjar djur-, närings- och miljöhäl-
san genom att erbjuda laboratorietjänster 
som är utvecklade för branschens behov. 

FÖRBUNDETS ACKREDITERADE TESTLABORATORI-
UM Fin FurLab Oy Ab (T074) stödjer djurens välfärd 
genom sin verksamhet. Laboratoriet följer standar-
den EN ISO/IEC 17025 och ett kvalitetssystem som 
utvärderats och godkänts av FINAS. 

Laboratoriet fungerar som egenkontrollabora-
torium för foderkök som tillverkar pälsdjursfoder 
och som en av Livsmedelsverket godkänd sam-
arbetspartner inom salmonellaundersökning av 
myndighetsprover samt som egenkontrollaborato-
rium för behandlingsanläggningar godkända enligt 
biproduktsförordningen. 

Under året uppdaterades laboratoriets kvali-
tetssystem för att överensstämma med den nya 
laboratoriestandarden. Också laboratoriets utrust-
ning förnyades och omfattar nu en ny askugn, ett 
dragskåp, en neutraliseringsenhet för proteinin-
strumentet, en för automatisering nödvändig våg 
och en pH-mätare. 

UTVECKLINGEN AV ANALYSER fortsatte under 
verksamhetsåret. PCR-analysen av salmonella ut-
vecklades och analysresultatet är nu tillgängligt 
för kunden snabbare än tidigare och i elektronisk 
form. Metoden ackrediterades av FINAS under året. 
Hösten 2018 inleddes en automatisering av analy-
serna på kemiavdelningen och utrustningen förny-

ades för att motsvara automatiseringens krav. 
På grund av den minskade minkproduktionen 

sjönk antalet prover på plasmacytosavdelningen 
kraftigt jämfört med 2017. Tack vare utvecklingen 
av analysmetoderna minskade antalet omtagning-
ar klart, vilket underlättar uppfödarnas arbete på 
farmnivå. Plasmacytosavdelningen har komplet-
terats med en rådgivningsveterinär som svarar på 
uppfödarnas frågor angående sjukdomsbild och 
analyser. 

I SLUTET AV ÅR 2018 genomfördes en kundnöjd-
hetsenkät som skickades till kunder som regelbun-
det använder laboratoriet. Feedbacken var positiv. 
På skalan 1-5 var feedbackens medelvärde 4,3 och 
det högsta vitsordet 5. 

Veterinärtjänsterna utvecklades genom nyre-
krytering för att säkerställa veterinärtjänsterna i 
det norra området. Den rekryterade veterinärens 
arbetsplats ligger i Kannus. Veterinärverksamhet-
ens största kund är ProFur och största delen av 
tjänsterna är medlemstjänster som subventioneras 
för producenterna, dvs. sjuk- eller rådgivnings-
besök på farmerna samt telefonrådgivning. Andra 
delområden inom veterinärverksamheten har varit 
bekämpning av plasmacytos, konsultation samt 
stöd till forskning och kommittéer. 

FIN FURLAB fungerar också som läkemedelsgros-
sist och importerar vacciner och läkemedel som 
behövs för pälsdjurens välbefinnande. 

Saneringen av kostnadsstrukturen fortsätter 
genom processförbättringar, investeringar i an-
läggningar och utveckling av underleverantörs-
verksamheten. ProFur söker aktivt möjligheter till 
tilläggsförsäljning även utanför pälsbranschen. 

Laboratorieverksamheten 
LABORATORIEVERKSAMHETEN 

  2018 2017 2016 2015
Omsättning, 000 Euro 2765 3337 2 798 2 916

Personal, årsverken 31.12.  16 12 13,6 16,6

Salmonellaprover, antal 7335 7925 7 872 7 165

Mikrobiologiska prover, antal 680 577 481 590

Kemiska prover, antal 1395 1437 1 083 1 461

Aminosyror, antal 234 219 217 0

Plasmacytostester, antal ´00 433 634 735 822
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Intresse-
bevakning
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Beslutsfattandet i samhället har långtgå-
ende effekter på pälsnäringen och verk-
samhetsförutsättningarna i framtiden.  
En förutsättning för att vi ska ha framgång 
och livsrum är att vi gör vår röst hörd i 
det lokala, nationella och internationella 
beslutsfattandet. För att våra åsikter ska 
respekteras måste vi vara pålitliga och 
ha gott rykte. Våra nätverk måste täcka 
både inhemska och internationella intres-
segrupper. 

OM MAN SER TILL INTRESSEBEVAKNINGEN inom 
landet var år 2018 ett arbetsfyllt år och de före-
stående riksdags- och europarlamentsvalen satte 
redan sin prägel på samhällsdebatten. Organisa-
tionen för intressebevakningen arbetade mycket 
aktivt och hade ständig kontakt med olika intres-
segrupper. Uppgifterna för förbundets intressebe-
vakning är att följa lagstiftningsprojekt och t.ex. 
bereda förbundets utlåtanden om aktuella projekt. 
Vår uppgift är också att skapa och upprätthålla nät-
verk samt besöka affärer och modevisningar och 
delta i andra evenemang. 

Ny kollektion och samarbete 
med läroanstalter 
HÖSTEN 2018 släpptes kapselkollektionen Nort-
hern Senses by Leena Harkimo tillsammans med 
Gemmi Oy. Kollektionen består av sju olika pro-
dukter, samtliga tillverkade i Finland. Kollektionen 
fick ett varmt mottagande och säljs på flera orter i 
landet.  

Samarbetet inom utbildning har stärkts genom 
man skapat nya verksamhetsformer och nätverk 
med Aalto-universitetet. Våren 2018 genomförde 
ProFur tillsammans med Saga Furs Design Center 
och Aalto-universitet en veckolång workshop som 
samlade modedesignstuderande från fem uni-
versitet. En uppföljning av workshopen ordnades 
samma vår i Design Centers utrymmen i Köpen-

hamn. I denna workshop deltog två unga designers 
samt Mert Otsamo och Anna Ruohonen som redan 
designar egna kollektioner. 

Under den tid som Leena Harkimo fungerat 
som styrelseordförande i Pälshandelsförbundet 
har samarbetet med förbundet intensifierats yt-
terligare. Förnyandet av FPF:s webbsidor samt 
aktiveringen av medlemsnätet har stimulerat 
verksamheten. Deltagande i den internationella 
designtävlingen Remix är en allt fastare del av in-
tressebevakningen, även på nationell nivå. 

Intressebevakning 
INTRESSEBEVAKNING

Ett arbete som tryggar livsrummet
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Framskjutet ikraftträdande av  
lagen om djurvälfärd en besvikelse 

UNDER 2018 PRESENTERADE vi pälsnäringen på 
många olika sätt för olika intressegrupper. Vi ord-
nade traditionella farmbesök som beslutsfattare, 
politiker och representanter för toppvarumärken 
inom olika områden deltog i. I samband med päl-
sauktionerna träffade vi också många represen-
tanter för intressegrupper. Vi var med på mode-
visningar, på Kauppalehti Optios Gaala 2018 och på 
flera landsbygdsmässor och -evenemang. Finlands 
Pälsdjursuppfödares Förbund, som fyllde 90 år, och 
vårt marknadsförings- och auktionsbolag Saga 
Furs, som fyllde 80 år, arrangerade en gemensam 
jubileumsfest i Helsingfors i november. De jämna 
åren firades vid lokalföreningarnas evenemang  
under året samt år 2019 i samband med den 
Riksomfattande Skinnutställningen i Vasa. 

Vi förde fram näringens synpunkter till riks-
dagsmännen och riksdagsgrupperna genom att 
träffa dem i riksdagen, i verksamhetslokalerna i 
Vanda och på pälsfarmer. Under året deltog vi  
i partikandidaters medelanskaffningsseminarier 
och i partimöten. 

I juni 2018 besökte medlemmar i riksdagens 
jordbruksutskott och ekonomiutskott auktionen i 
Vanda. De deltagande riksdagsledamöterna ansåg 
besöket lyckat och tyckte sig få en god bild av nä-
ringen. Medlemsföreningarna ordnade flera infor-
mativa farmbesök för lokala och nationella besluts-
fattare. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä 
besökte en pälsfarm i Kauhava i november. 

INTRESSEBEVAKNING

DET ÄR VIKTIGT att vi tillsammans med andra 
produktionsdjurssektorer gör vår röst hörd i ar-
betsgrupper som bereder reformer av lagar och 
förordningar. Tilltron till vårt farmscertifieringssys-
tem måste bevaras, systemet bör utvecklas på våra 
egna villkor, kraven får inte stramas åt och omöjlig-
göra en ekonomiskt lönsam verksamhet. 

Jord- och skogsbruksministeriet fortsatte sitt 
arbete med helhetsförnyelsen av lagen om djurens 
välfärd även år 2018. Pälsnäringen har deltagit ak-
tivt i arbetet. Vi har kunnat föra fram våra egna syn-
punkter samt forskningsresultat som berör djurens 
välfärd. 

I FEBRUARI 2018 gav förbundet ett eget utlåtande 
om lagförslaget till jord- och skogsbruksministe-
riet. I juni, före riksdagens sommaruppehåll, lämna-
des ministeriets förslag till ny lagstiftning gällande 
djurens välfärd till riksdagen. Riksdagen diskutera-
de lagen i en remissdebatt direkt i början av sep-

tember 2018 och remitterade ärendet till Jord- och 
skogsbruksutskottet. 

Tyvärr var den nya lagstiftningen om djurväl-
färd bunden till landskapsreformen. Detta väckte 
i början av 2019 farhågor om att riksdagen kanske 
inte skulle hinna få igenom ett paket av den här 
kalibern under innevarande regeringsperiod. Snart 
stod det också klart att reformerna inte går vidare 
under Juha Sipiläs regering. 

REGERINGEN LÄMNADE SIN AVSKEDSBEGÄRAN 
8.3.2019 och därmed avbröts också beredningen 
av lagen om djurens välfärd. Besvikelsen var stor 
bland alla primärproduktionsbranscher. Lagpaketet 
har beretts i åtta år och det representerar Europas 
bästa djurvälfärd. I slutet av år 2018 inleddes också 
en översyn och uppdatering av pälsdjursförord-
ningen. Arbetet med förordningen fortsatte i mars, 
trots att beredningen av lagen om djurens välfärd 
avbrutits. 

Ministerbesök på farmerna 
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Kommuni-
kation och 
synlighet 
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FÖR ATT UTVECKLAS och växa måste pälsnäringen 
och dess möjligheter vara välkända i samhället. Det 
är viktigt att den stora allmänheten och opinions-
bildarna känner till det inhemska pälsekosystemet: 
de ansvarsfulla produktionssätten, den ekonomis-
ka betydelsen och satsningen på cirkulär ekonomi. 
Vi eftersträvar ett gott och sanningsenligt rykte 
som bygger upp tillit, främjar samarbete och ger 
näringen ett socialt berättigande. Även om päls-
djursskinn huvudsakligen är en exportprodukt, sker 
hela produktionen i Finland och här hamnar också 
alla icke-subventionerade exportinkomster. Därför 
vill pälsnäringen höras och synas mer också i hem-
landet där vår värdekedja har störst påverkan. 

I början av 2018 beslöt förbundets ledning och 
styrelse att starta ett långsiktigt arbete för att höja 
pälsnäringens profil. Valåret 2019 närmade sig och 
man kunde ana att pälsnäringen skulle bli föremål 
för debatt under och efter valåret. Även om näring-
en alltid haft ett starkt politiskt stöd i Finland, är 
branschen ständigt utsatt för kritik, särskilt i socia-
la media i form av tendentiösa kampanjer. 

TILLSAMMANS MED EN PARTNER som är speci-
aliserad på utveckling av affärsverksamhet och 
kommunikation genomförde förbundets ledning 
en temaintervjurunda för att utreda vilka åsikter 
människor i olika åldrar har om pälsdjursnäringen. 
Undersökningen visade att grunden för pälsnä-
ringen och fakta om branschen är tillräckliga för att 
säkerställa ett samhälleligt berättigande. 

Enkäten visade också att folk i Finland är in-
tresserade av pälsbranschen, men att branschens 
image delvis är oklar beroende på pälsbranschens 
egen kommunikation. Branschen associeras till 
exempel med lyxiga pälsprodukter, medan kän-
nedomen om den cirkulära ekonomin inom päls-
djursuppfödning och näringens stora ekonomiska 
betydelse är bristfällig. I diskussioner om välfärd 
för djuren är pälsmotståndarna högljudda och 
t.ex. filmer som tagits i smyg på farmer har gett en 
snedvriden uppfattning av verkligheten. 

Intressant var att många svarare som först 
hade en negativ inställning till pälsdjursuppfödning 
under intervjuernas lopp fick en mera neutral eller 
till och med positiv bild av näringen, till exempel då 
de fått fakta om den cirkulära ekonomin. 

Kommunikation och synlighet 

KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET 

Satsningen på en profilhöjning fortsätter i enlighet med  
pälsbranschens framgångsplan 
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UTGÅENDE från en lägeskartläggning utarbetades 
en av förbundets styrelse godkänd framgångsplan 
för pälsnäringen samt verksamhetslöften som 
stöder pälsnäringens strategiska mål för perioden 
2018 och 2020 och som gäller även efter strategi-
perioden. 

Enligt framgångsplanens huvudmål bör ac-
ceptansen för en inhemsk, certifierad pälsnäring i 
befolkningsenkäter uppgå till 65-80 % fram till år 
2025. Allmänhetens acceptans är också viktig för 
näringens långsiktiga utveckling i Finland.

FRAMGÅNGSPLANENS MÅL kan vi nå genom att följa 
våra grundprinciper och verksamhetslöften, dvs:  
1) fokus på välbefinnandet hos varje djur varje dag,  
2) en öppen och dynamisk företagsamhet,  
3) pälsnäringen som en del av den inhemska cir-
kulära ekonomin och  
4) päls som ett naturenligt bruksplagg. 

I ENLIGHET MED FRAMGÅNGSPLANEN aktiverades 
pälsnäringens kommunikation i flera kanaler år 
2018. Förutom webbplatsen ProFur skapade vi tre 
nya webbplatser: Suomen Turkiskasvattajat (tur-
kiskasvattajat.fi), luonnonvaate.fi som informerar 
om naturenliga kläder samt theothersideofthecoin.
fi som lyfter fram de trakasserier som pälsnäringen 
utsätts för och förvrängningar av fakta och ger en 
korrekt bild av verkligheten på farmen. 

SUOMEN TURKISKASVATTAJAT började aktivt publ-
icera inlägg och föra diskussioner på Facebook i 
november 2018, och också Instagram och YouTube 
fick nytt innehåll.

Vissa av våra inlägg på Facebook har nått ti-
otals tusen människor och diskussionen är aktiv 
och i det stora hela saklig. Hatretorik från pälsmot-
ståndare förekommer visserligen också, men för 
att diskussionsparter som beter sig sansat ska se 
vilken nivå diskussionen kan sjunka till, så har vi 
inte modererat bort dem. 

Höjningen av näringens profil och en aktiv 
kommunikation i olika kanaler fortsätter år 2019. 
Vi fortsätter också produktifiera naturenliga kläder 
av päls tillsammans med vårt partnernät i enlighet 
med en av grundprinciperna för vår verksamhet. 

KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET 

INOM RAMEN FÖR FRAMGÅNGSPLANEN analyse-
rade vi också bifirman och förkortningen PROFUR 
som Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund använ-
der i kommunikationen och marknadsföringen. För 
att förtydliga kommunikationen godkände Förbun-
dets styrelse en ansökan om registrering av en ny 
bifirma, ”FIFUR” och Patent- och registerstyrelsen 
(PRS) godkände och registrerade FIFUR som ny 
bifirma i mars 2019. Samma bifirma har även regist-
rerats för Suomen Turkiskasvattajat.

SLUTDELEN I FÖRBUNDETS E-POSTADRESSER och 
webbplatsen profur.fi ändras till fifur.fi vid en se-
parat meddelad tidpunkt under år 2019.

 

PROFUR blir  
FIFUR år 2019

Vissa av våra inlägg på Facebook 
har nått tiotals tusen människor 
och diskussionen är aktiv och i 
det stora hela saklig. 
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Nyhetsbrev, publikationer och 
aktiv besöksverksamhet 
UNDER VERKSAMHETSÅRET producerade ProFur 
flera publikationer, bl.a. årsberättelsen och publi-
kationen Statistik 2018 som innehåller näringens 
centrala nyckeltal. I november 2018 publicerades 
Pälskalendern 2019 som innehåller en grundligt 
uppdaterad verksamhetshandbok samt ett kon-
taktinformationshäfte med bilder. 

Vi publicerade 17 elektroniska nyhetsbrev till 
ProFurs uppfödare. Dessutom publicerade vi alter-
nativa recept för räv- och minkfoder, framtagna av 
arbetsgruppen för ekonomifoder. Ett nytt externt 
nyhetsbrev till intressegrupper publicerades tre 
gånger under år 2018. Brevet skickas ut 4-6 gånger 
per år. 

Samarbetet och kommunikationen med andra 
produktionsdjurssektorer var livlig: vi deltog i olika 
diskussions- och informationsmöten och höll kon-
takt med andra intressebevakningsorganisationer 
och med Centralförbundet för lant- och skogs-
bruksproducenter MTK. 

Näringens egen skolambassadör var efterfrå-
gad och skolbesöken riktade sig huvudsakligen till 
landsorterna i Österbotten och till huvudstadsre-
gionen. Elev- och studerandegrupper besökte Fur 
Center i Vanda och flera pälsfarmer och under be-

söken fördes aktiva diskussioner om näringen. 
Förbundets och Saga Furs verksamhetsloka-

ler i Vanda besöktes av tiotals representanter för 
näringens intressegrupper, framför allt under päls-
auktionerna 2018.

Framtagning av läromaterial om 
diskussionskonst tillsammans 
med SEY 
PROFUR, SEY Finlands Djurskyddsföreningars för-
bund och Modersmålslärarförbundet tog år 2018 
tillsammans fram ett läromaterialpaket som erbjud-
er en överskådlig inlärningshelhet för 8:e och 9:e 
klassister. Med hjälp av materialet kan studeran-
dena lära sig mer om diskussionskonst och genom 
exempel fördjupa sig i pälsnäringen. 

Syftet är att de unga via diskussionskonsten 
ska lära sig att vara källkritiska och basera sina 
åsikter på fakta. Det pedagogiska materialet i pa-
ketet har utarbetats av två modersmålslärare under 
översikt av modersmålslärarförbundet MLF. 

Materialhelheten innehåller bakgrundskun-
skaper om diskussionskonst, anvisningar om hur 
materialet kan utnyttjas i grupper samt fakta och 
åsikter för och emot pälsnäringen. Inloggning till 
materialet sker med lärarspecifika koder.

KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET 

Pälstidskrift 
PÄLSTIDSKRIFT utkom enligt tidtabell fem gånger 
år 2018. Antalet sidor är 32 sidor. Pälstidskrift är 
medlem i Tidskrifternas Förbund. 

Pälstidskrift innehåller viktig och nyttig infor-
mation till alla som arbetar inom näringen och till 
externa intressegrupper, dessutom vanliga artik-
lar och reportage av nyhetskaraktär för att väcka 
allmänt intresse för näringen. 

Ansvariga för utgivningen av tidningen år 
2018 var verksamhetsledaren, som fungerar som 
chefredaktör, samt ett professionellt producent- 
och redaktionsteam. Med i processen är också 
ett team från förbundet som är intresserat av att 
göra reportage och nyhetsinslag. 

FINLANDS PÄLSDJURSUPPFÖDARES FÖRBUND RF:S MEDLEMSTIDNING

FINLANDS PÄLSDJURSUPPFÖDARES FÖRBUND RF:S MEDLEMSTIDNING
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ANTALET auditeringsbesök på pälsfarmerna öka-
de med ca 40 % jämfört med året innan. Audite-
ringarna utfördes huvudsakligen under en av tre 
perioder, på vissa farmer under två olika perioder. 
Målet var att göra auditeringsbesök på alla de far-
mer som år 2017 ännu inte auditerats enligt det 
förnyade farmcertifieringsystemet. De tidsfrister för 
WelFur-sortimenten som Fur Europe fastställt för 
följande år satte ytterligare press på att genomföra 
auditeringar. ProFurs certifieringskommitté (från 
september 2018 kommittén för djurvälfärd och cer-
tifiering) gav anvisningar om auditeringsarbetet i 
farmspecifika specialfall och fattade vid behov be-
slut om vilande certifikat.  

I början av året kompletterades farmcertifie-
ringskriterierna med en bestämmelse om maximi-
storlek för rävskinn som säljs direkt från farmerna, 
160 cm. Under den tredje auditeringsperioden 
sänktes den övre gränsen till 155 cm, vilket följer 
Saga Furs Abp beslut att under försäljningssäsong-
en 2018-2019 ta emot högst 155 cm stora rävskinn. 

Viktindexet för rävar (BMI) som finns i åtgärds-
programmet för reglering av rävarnas storlek upp-
togs i certifieringssystemet och egna BMI-gränser 
fastställdes för höstens mätningar av kommande 
produktions- och avelsdjur. 

Under årets tredje auditeringsperiod infördes 
på finnsjubbsfarmerna på prov de certifieringskri-
terier som i förordningen om invasiva arter är ett 
villkor för undantagstillstånd, de s.k. IAS-kriterierna 
(Invasive Alien Species). Kriterierna trädde i kraft 
först efter verksamhetsåret, dvs. 2.2.2019, men i 
den preliminära genomgången av kriterierna ville 
man informera sjubbuppfödare på farmnivå om de 
specialkrav undantagstillståndet ställer. I slutet av 
året förberedde man också ibruktagandet av ett 
WelFur-protokoll för finnsjubb.  

UNDER året övergick vi helt och hållet till pappers-
löst auditeringsarbete, alla dokument som farm-
besöken resulterade i överfördes till elektronisk 
form. Ändringen underlättade bedömningsarbetet 
och minimerade riskerna för spridning av djursjuk-
domar i och med att patogener inte längre kan 
spridas via pappersblanketter. Observationer som 
görs under auditeringarna sparas på surfplatta som 
rengörs efter varje farmbesök. Under farmbesöken 
insamlades en stor mängd statistiska uppgifter om 
ibrukvarande dricksvattensystem och om huruvida 
farmen är inhägnad, skugghusen flyktsäkra eller 
både och. 

Andelen certifierade farmer och djurmängd  
låg på samma nivå som året innan. I slutet av 2018 
var 94 % av alla medlemsfarmer certifierade och 
nästan hela räv-och finnsjubbproduktionen  
(99-100 %) och ca 94 % av minkproduktionen  
var certifierad. 

Farmcertifiering år 2018 
FARMCERTIFIERING ÅR 2018 

Förbundets kvalitetsarbete år 2018 
DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB 
gjorde en auditering av Finlands Pälsdjursuppfö-
dares Förbunds ledningssystem enligt den upp-
daterade standarden ISO 9001:2015. Auditeringen 
fokuserade på kommunikation och utvecklingen av 

kommunikationen var föremål för kraftiga satsning-
ar år 2018. Den nya strategiperioden som inleddes 
i början av året granskades förutom vid lednings-
gruppens möten även i samband med ledningens 
inspektioner och genom interna auditeringar. 
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ProFur-koncernens moderbolag är Fin-
lands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. 

DOTTERBOLAGET Fin FurLab Oy Ab har fusionerats 
med koncernen. Fin FurLab Oy Ab bedriver labo-
ratorieverksamhet och hela dess aktiestock ägs 
av förbundet. Laboratorieverksamheten redovi-
sas i koncernens resultaträkning under ordinarie 
verksamhet i punkten laboratorium och foder och 
veterinärtjänsterna i punkten djurens- och miljöns 
välfärd. 

Dotterbolaget Saga Furs Oyj har sammanställts 
enligt kapitalandelsmetoden, eftersom bolagets 
verksamhet och omfattning avviker markant från 
förbundets verksamhet. Räkenskapsårets resultat 
för koncernens ägarandelsenliga andel har pre-
senterats i punkten placerings- och finansierings-
verksamhet i koncernens resultaträkning. De aktier 
i Saga Furs Oyj som ägs av förbundet representerar 
30,6 procent av aktierna och 61,7 % av aktiernas 
totala röstetal. Saga Furs Oyj:s bokslut för tiden 
1.11.2017-31.10.2018 har sammanställts med kon-
cernbokslutet. Bokföringsnämnden har beviljat 
ProFur-koncernen rätt att avvika från kravet på 
samma räkenskapsperiod för koncernbolag fram till 
slutet av 2019. 

Intressebolaget Kannuksen tutkimustila Luova 
Oy sammanställts enligt kapitalandelsmetoden. 
Koncernens ägarandelsenliga andel av intressebo-
lagets resultat under räkenskapsperioden presen-
teras i punkten forskning och produktutveckling 
i koncernens resultaträkning. Förbundets aktier i 
intressebolaget Kannuksen tutkimustila Luova Oy 
representerar 38 procent av aktierna. 

Koncernens resultaträkning presenteras enligt 
modellen för ProFurs välfärdsstrategi. Koncernens 
bokslut har gjorts upp enligt förvärvsmetoden. 

ProFur-koncernens resultat för räkenskapsperi-
oden uppvisar ett underskott på ca 2 346 000 euro. 

UNDERSKOTTET för den ordinarie verksamheten är 
ca 3 642 000 euro, en ökning på 1 079 000 euro. År 
2018 startade ProFur ett projekt med syfte att höja 
näringens profil och ge allmänheten en korrekt 
bild av vår verksamhet. Ett resultat av projektet var 
en framgångsplan för pälsnäringen, godkänd av 
förbundets styrelse, samt verksamhetslöften som 

stöder pälsnäringens strategiska mål för perio-
den 2018 och 2020 och som ligger fast även efter 
strategiperioden. Inom sektorn för djurens välfärd 
genomfördes år 2018 en omfattade kampanj, Terve 
Kettu, som gick ut på att besöka samtliga finska 
rävfarmer. Som en åtgärd för att motverka proble-
met med stora rävar utvecklade man i samarbete 
med Helsingfors universitet ett BMI-system som 
kan tillämpas för mätning av viktindex för rävar. 
Dotterbolaget Fin FurLab Oy Ab:s resultat uppvi-
sade förlust, vilket bidrog till att öka underskottet. 
Förbundet och Fin FurLab Oy sysselsatte i medeltal 
totalt 25 personer år 2018. 

Ur katastrofhjälpringen utbetalades katastro-
fersättning till en farm. Plasmacytoshjälpringen 
fick extra stöd från Saga Furs Oyj och förbundet för 
bidrag för ytterligare tester, i övrigt fortsatte verk-
samheten som året innan. 

Intäkter av medelanskaffningen uppgick till to-
talt ca 1 747 000 euro, vilket är 17 000 euro mindre 
än året innan. 

Placerings- och finansieringsverksamheten vi-
sade en förlust på 500 000 euro, vilket innebar att 
intäkterna var 2 918 000 euro mindre än året innan, 
detta på grund av dotterbolaget Saga Furs Oyj:s 
försämrade resultat.  

Vid bokslutsögonblicket var man tvungen att 
göra en nedskrivning av placeringsportföljen med 
160 000 euro. År 2018 var portföljens avkastning 
negativ -7,41 %. I januari-mars 2019 har place-
ringsportföljens avkastning utvecklats positivt 
+9,46 % efter en svag december 2018. Den förvän-
tade avkastningen på lång sikt är 5,5 % och i slutet 
av mars 2019 var den 5-åriga avkastningen 5,26 
%. Förbundet har gett SEB full fullmakt genom ett 
förmögenhetsförvaltningsavtal.

Insättningar på banker i Österbotten gav ränte-
intäkter. 

Ett allmänt understöd beviljat av Jord- och 
skogsbruksministeriet gick till veterinär- och miljö-
rådgivning. 

Slutsumman i ProFur-koncernens balansräk-
ning uppgår till 35,3 milj. euro, dvs. en minskning 
med 2,5 milj. euro från året innan. 

Placeringarna bestod huvudsakligen av Pro-
Fur-koncernens ägarandelsenliga andel i dotterbo-
laget Saga Furs Oyj.  

Koncernens ekonomi 
KONCERNENS EKONOMI 
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Medlemmar, förvaltnings-
organ och personal 

ELÄINTEN HYVINVOINTI

Alla Finlands Pälsdjursuppfödares Förbunds stiftande medlemmar är fortsättningsvis 
medlemmar i centralorganisationen. År 2018 var antalet medlemmar i lokalföreningarna 
som betalt stadgeenlig medlemsavgift följande: 

MEDLEMSANTAL ÅR 2018 Medlemmar
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf 397

Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry 336

Uudenmaan-Hämeen Turkiseläinten Kasvattajat ry 9

Savo-Karjalan Turkistuottajat ry 7

Satakunnan Turkiseläinten Kasvattajat ry 7

Lounais-Suomen Turkistuottajat ry 6

Ålands Pälsodlarförening rf 1

SAMMANLAGT 763

Årsmöte 
Stadgeenligt årsmöte hölls 20.6.2018 i Uleåborg. Alla medlemsföreningar utom Ålands Pälsodlarförening 
rf och Savo-Karjalan turkistuottajat ry var representerade vid mötet. 

Personal 
ProFur-koncernen sysselsatte i medeltal totalt 27 personer år 2018.

Styrelsen 2018 
(inom parantes medlemmens personliga suppleant) 
Kenneth Ingman (Johan Mattbäck), Lasse Joensuu (Olli-Pekka Hietamäki), Markku Kujanen  
(Jorma Eilonen), Pentti Lipsanen (Ari Starck), Marko Meriläinen (Jorma Kauppila), Marcus Nordmyr  
(Daniel Johansson), Stefan Wik (Tobias Andersson). 

Styrelsen höll 13 möten år 2018. I slutet av år 2018 fungerade Olli-Pekka Nissinen  
som styrelsens sekreterare. 

MEDLEMMAR, FÖRVALTNINGSORGAN OCH PERSONAL 
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Revisorer
Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, Helsinki

CGR Johanna Winqvist-Ilkka, reserv CGR Tatu Huhtala, Seinäjoki

MEDLEMMAR, FÖRVALTNINGSORGAN OCH PERSONAL 

Kommittéer utnämnda av styrelsen 
Kommittén för producenternas välfärd och ekonomi, ordförande Marcus Nordmyr,  
sekreterare Dan-Ove Stenfors
Miljöns välfärd, ordförande Stefan Wik, sekreterare Hannu Kärjä
Kommittén för djurvälfärd och certifiering, ordförande Markku Kujanen, sekreterare Hannu Kärjä
Stora foderkommittén, ordförande Ari Starck, sekreterare Taneli Saari
Rehurukkanen, ordförande Ari Starck, sekreterare Taneli Saari
Forskningskommittén verkade fram till 20.6.2018, ordförande Markku Kujanen, sekreterare Jussi Peura 

ProFurs medlemskap 
Tidsskrifternas förbund, Baltic Sea Action Group, Djurens hälsa ETT, European Federation for Animal 
Science, European Fur Breeders’ Association/Fur Europe, Centralförbundet för lant- och skogsbruks-
producenter MTK, Landsbygdens arbetsgivareförbund, Maatalouden Erikoisyhdistysten Liitto, ProAgria 
Keskusten Liitto, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Svenska Lantbrukssällskapens 
Förbund, Pälshandelsförbundet, Arbetseffektivitetsföreningen, Suomen Maataloustieteellinen Seura ry, 
Skattebetalarnas Centralförbund rf, Helsingforsnejdens handelskammare

ProFurs ledningsgrupp 2018

Verksamhetsledare 
Marja Tiura

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

SÖP:s verksamhetsledare 
Dan-Ove Stenfors (producentens välfärd)

Fin FurLab Oy:s verkställande direktör 
Taneli Saari (laboratorium och foder)

Ekonomi- och personalchef 
Tiina Helmi

Forskningsdirektör 
Jussi Peura 

Direktör, mode och intressebevakning  
Leena Harkimo

Kommunikationsdirektör, chefredaktör, förbundsstyrelsens sekreterare  
Olli-Pekka Nissinen
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Bokslut
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KONCERNRESULTATRÄKNING

PROFUR KONCERNRESULTATRÄKNING 1.1. - 31.12.2018

ORDINARIE VERKSAMHET 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Farmarens välfärd

Intäkter 147 838,32 122 375,66

Kostnader

Personalkostnader 160 945,96 179 229,76

Avskrivningar 12 055,25 12 200,14

Övriga kostnader 200 099,96 -373 101,17 -225 262,85 156 516,17 -347 946,07 -225 570,41

Djurens och miljöns välfärd

Intäkter 28 406,75 29 442,71

Kostnader

Personalkostnader 285 878,17 190 975,75

Avskrivningar 15 168,36 15 168,36

Övriga kostnader 322 214,41 -623 260,94 -594 854,19 288 856,89 -495 001,00 -465 558,29

Laboratoriet och foder

Intäkter 2 391 510,48 3 306 821,42

Kostnader

Personalkostnader 635 473,88 652 570,65

Avskrivningar 89 107,52 94 231,44

Övriga kostnader 2 049 673,76 -2 774 255,16 -382 744,68 2 494 011,29 -3 240 813,38 66 008,04

Intressebevakning

Intäkter 117 306,98 90 914,33

Kostnader

Personalkostnader 312 531,07 209 703,83

Avskrivningar 29 122,04 9 510,30

Övriga kostnader 1 102 964,17 -1 444 617,28 -1 327 310,30 686 852,82 -906 066,95 -815 152,62

Forskning och produktutveckling

Intäkter 181 463,43 248 422,40

Andel av intressebolagets 
resultat 0,00 181 463,43 0,00 248 422,40

Kostnader

Personalkostnader 139 309,00 144 408,94

Avskrivningar 590,11 786,82

Övriga kostnader 357 368,61 396 057,34

Andel av intresse -
bolagets resultat 7 556,41 -504 824,13 -323 360,70 79 073,26 -620 326,36 -371 903,96
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KONCERNRESULTATRÄKNING

Administration

Intäkter 2 139,45 10 485,11

Kostnader

Personalkostnader 488 602,47 468 516,51

Avskrivningar 2 975,84 10 884,94

Övriga kostnader 299 299,79 -790 878,10 -788 738,65 281 683,22 -761 084,67 -750 599,56

Katastrofhjälpringen

Intäkter 758,50 2 850,00

Kostnader -1 969,84 -10 397,16

Överföring till ringen 1 211,34 0,00 7 547,16 0,00

Plasmacytoshjälpringen

Intäkter 352 860,28 302 951,64

Kostnader -299 785,67 -319 687,81

Överföring till ringen -53 074,61 0,00 16 736,17 0,00

Underskott -3 642 271,37 -2 562 776,80

Tillförda medel

Medlems- och producentavgifter 1 747 049,36 1 764 311,62

Underskott -1 895 222,01 -798 465,18

Investerings- och finansieringsverksamhet

Intäkter 244 653,65 269 749,06

Andel av intressebolagets 
resultat 0,00 244 653,65 2 178 386,30 2 448 135,36

Kostnader -283 674,43 -30 591,03

Andel av intressebolagets 
resultat -461 323,78 -744 998,21 -500 344,56 0,00 -30 591,03 2 417 544,33

Under-/överskott -2 395 566,57 1 619 079,15

Statsunderstöd 50 000,00 50 000,00

Räkenskapsperiodens under-/överskott EUR -2 345 566,57 EUR 1 669 079,15
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KONCERNBALANSRÄKNING

PROFUR KONCERNBALANSRÄKNING 31.12.2018 

AKTIVA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

BESTÅENDE AKTIVA  

Immateriella tillgångar  
Immateriella rättigheter 186 176,25 242 035,91

Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 223 454,38 207 855,43

Placeringar
Aktier och andelar 31 114 986,07 32 625 863,44

Katastrofhjälpringen
Placeringar 224 550,29 236 422,28

Plasmacytoshjälpringen
Placeringar 100 730,21 52 714,31

RÖRLIGA AKTIVA 

Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter 248 082,80 129 118,51

Fordringar

Kortfristiga fordringar

Kontofordringar 305 339,16 428 324,31

Lånefordringar 980 676,63 1 508 026,61

Övriga fordringar 248 434,85 119 709,10

Resultaregleringsfordringar 359 869,66 1 894 320,30 1 037 339,10 3 093 399,12

Kassa och bank 1 348 882,74 1 206 991,81

35 341 183,04 37 794 400,81

PASSIVA

EGET KAPITAL

Dispositionsfond 487 072,24 487 072,24

Låneamorteringsfond 1 239 400,57 1 239 400,57

Överskott från tidigare  
räkenskapsperioder 34 099 298,26 32 430 219,11

Räkenskapsperiodens  
under-/överskott -2 345 566,57 33 480 204,50 1 669 079,15 35 825 771,07

FRÄMMANDE KAPITAL  

Långfristigt främmande kapital

Lån från Katastrofhjälpringen 224 550,29 236 422,28

Lån från finansinstitut 170 561,17 395 111,46 211 551,25 447 973,53

Katastrofhjälpringen

Skuld till ringens medlemmar 224 550,29 236 422,28

Plasmacytoshjälpringen

Skulder 100 730,21 52 714,31

Kortfristigt främmande kapital

Lån från finansinstitut 40 991,99 40 448,75

Skuld till leverantörer 470 251,98 674 251,40

Övriga skulder 194 585,68 159 344,77

Resultatregleringsskulder 434 756,93 1 140 586,58 357 474,70 1 231 519,62

35 341 183,04 37 794 400,81
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RESULTATRÄKNING

FINLANDS PÄLSDJURSUPPFÖDARES FÖRBUND RF

ORDINARIE VERKSAMHET 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Farmarens välfärd

Intäkter 147 838,32 122 375,66

Kostnader

Personalkostnader 160 945,96 179 229,76

Avskrivningar 12 055,25 12 200,14

Övriga kostnader 201 485,06 -374 486,27 -226 647,95 156 516,17 -347 946,07 -225 570,41

Djurens och miljöns välfärd

Intäkter 23 977,35 29 442,71

Kostnader

Personalkostnader 103 901,17 190 975,75

Avskrivningar 15 168,36 15 168,36

Övriga kostnader 542 352,20 -661 421,73 -637 444,38 288 856,89 -495 001,00 -465 558,29

Laboratoriet och foder

Intäkter 68 183,73 68 310,16

Kostnader

Personalkostnader 2 478,64 10 491,29

Avskrivningar 415,94 554,58

Övriga kostnader 205 104,63 -207 999,21 -139 815,48 153 042,33 -164 088,20 -95 778,04

Intressebevakning

Intäkter 117 306,98 90 914,33

Kostnader

Personalkostnader 312 531,07 209 703,83

Avskrivningar 29 122,04 9 510,30

Övriga kostnader 1 103 070,84 -1 444 723,95 -1 327 416,97 686 852,82 -906 066,95 -815 152,62

Forskning och produktutveckling 

Intäkter 181 463,43 248 422,40

Kostnader

Personalkostnader 139 309,00 144 408,94

Avskrivningar 590,11 786,82

Övriga kostnader 370 623,04 -510 522,15 -329 058,72 396 057,34 -541 253,10 -292 830,70

RESULTATRÄKNING 1.1 - 31.12.2018
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RESULTATRÄKNING

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Administration

Intäkter 2 139,45 10 485,11

Kostnader

Personalkostnader 488 602,47 468 516,51

Avskrivningar 2 975,84 10 884,94

Övriga kostnader 301 583,42 -793 161,73 -791 022,28 281 683,22 -761 084,67 -750 599,56

Katastrofhjälpringen

Intäkter 758,50 2 850,00

Kostnader -1 969,84 -10 397,16

Överföring till ringen 1 211,34 0,00 7 547,16 0,00

Plasmacytoshjälpringen

Intäkter 352 860,28 302 951,64

Kostnader -299 785,67 -319 687,81

Överföring till ringen -53 074,61 0,00 16 736,17 0,00

Underskott -3 451 405,78 -2 645 489,62

Tillförda medel 

Medlems- och producentavgifter 1 747 049,36 1 764 311,62

Underskott -1 704 356,42 -881 178,00

Investerings- och finansieringsverksamhet 

Intäkter 1 325 530,49 810 202,12

Kostnader -279 885,28 1 045 645,21 -25 205,70 784 996,42

Under-/överskott -658 711,21 -96 181,58

Statsunderstöd 50 000,00 50 000,00

Räkenskapsperiodens under-/överskott -608 711,21 -46 181,58
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BALANSRÄKNING

FINLANDS PÄLSDJURSUPPFÖDARES FÖRBUND RF 
BALANSRÄKNING 31.12.2018  
AKTIVA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

BESTÅENDE AKTIVA  

Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter 31 811,55 68 256,18

Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 71 648,95 37 981,70

Placeringar
Aktier och andelar 5 575 531,72 5 536 590,53

Katastrofhjälpringen
Placeringar 224 550,29 236 422,28

Plasmacytoshjälpringen
Placeringar 100 730,21 52 714,31

RÖRLIGA AKTIVA 

Fordringar

Långsiktiga fordringar 500 000,00 500 000,00

Kortfristiga fordringar

Kontofordringar 234 014,03 279 563,37

Lånefordringar 1 080 676,63 1 621 936,48

Övriga fordringar 237 919,63 119 709,10

Resultatregleringsfordringar 145 715,59 1 698 325,88 209 567,05 2 230 776,00

Kassa och bank 622 550,09 662 424,63

8 825 148,69 9 325 165,63

PASSIVA

EGET KAPITAL

Dispositionsfond 487 072,24 487 072,24

Låneamorteringsfond 1 239 400,57 1 239 400,57

Överskott från tidigare  
räkenskapsperioder 6 482 709,04 6 528 890,62

Räkenskapsperiodens  
under-/överskott -608 711,21 7 600 470,64 -46 181,58 8 209 181,85

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt främmande kapital 

Lån från Katstrofhjälpringen 224 550,29 236 422,28

Katastrofhjälpringen

Skuld till ringens medlemmar 224 550,29 236 422,28

Plasmacytoshjälpringen

Skuld till ringens medlemmar 43 130,54 26 156,46

Allmänna medel 43 984,45 7 883,92

Resultatregleringsskulder 13 615,22 100 730,21 18 673,93 52 714,31

Kortfristigt främmande kapital

Erhållna förskott 15 135,07 58 710,34

Skuld till leverantörer 238 855,24 255 504,10

Övriga skulder 120 182,02 56 728,85

Resultatregleringsskulder 300 674,93 674 847,26 219 481,62 590 424,91

8 825 148,69 9 325 165,63
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Noter till koncernens och  
moderbolagets bokslut

NOTER

Redogörelse för koncernbolagen
KONCERNENS MODERBOLAG är Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (FPF), Vanda. 

KONCERNENS DOTTERBOLAG är Fin FurLab Oy Ab i Vasa, som i sin helhet ägs av FPF och som inledde sin 
ordinarie verksamhet i september 2012. 

DOTTERBOLAGET SAGA FURS OYJ har konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden eftersom bolagets 
verksamhet och omfattning avviker väsentligt från FPF:s verksamhet. FPF äger 1 080 950 aktier i Saga 
Furs Oyj, de av FPF ägda aktierna i Saga Furs Oyj representerar 30,6 procent av alla aktier och 61,7 pro-
cent av alla aktiers rösträtt. Saga Furs Oyj:s verksamhetsberättelse och bokslut för perioden 1.11.2017-
30.10.2018, som innehåller bolagets bokslut, koncernbokslut och revisionsberättelse, finns tillgängligt på 
bolagets internetsidor på adressen www.sagafurs.com.

INTRESSEBOLAGET KANNUS forskningsgård Luova Ab har konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden. 

EN KOPIA AV PROFUR-KONCERNBOKSLUTET finns att fås via webbadressen www.profur.fi eller från mo-
derbolagets huvudkontor, PB 5, 01601 Vanda. 

HELVES STIFTELSE OCH REINO RINNES STIFTELSE ingår inte i ProFur-koncernens bokslut. Koncernbok-
slutet ger därigenom en riktigare bild av ProFur-koncernens resultat och ekonomiska ställning. 
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NOTER

Tillämpade bokslutsprinciper 
PROFUR-KONCERNBOKSLUTET har upprättats en-
ligt förvärvsmetoden. Koncerninterna transaktio-
ner, fordringar och skulder har eliminerats. 

Till koncernbokslutet har konsoliderats dotter-
bolaget Saga Furs Oyj:s bokslut för tiden 1.11.2017-
31.10.2018. Bokföringsnämnden har beviljat Pro-
Fur-koncernen rätt att avvika från kravet att alla 
koncernbolag ska ha samma räkenskapsperiod 
fram till slutet av år 2019. Saga Furs Oyj:s bokslut 
har uppgjorts enligt den internationella IFRS bok-
slutsstandarden.

För Saga Furs Oyj:s del har en andel av räken-
skapsperiodens resultat motsvarande koncernens 
ägoandel i dotterbolaget presenterats i koncer-
nens resultaträkning under punkten placerings- 
och finansieringsverksamhet. 

Saga Furs Oyj har konsoliderats till koncernen 
från 1.1.2016 och denna tidpunkt har i anskaff-
ningsutgiftsberäkningen använts som anskaff-
ningstidpunkt De koncernreserv som uppstod har 
presenterats i det egna kapitalet. 

För Kannus forskningsgård Luova Ab:s del så 
har en andel av räkenskapsperiodens resultat mot-
svarande koncernens ägoandel i intressebolaget 
presenterats i koncernens resultaträkning under 
den ordinarie verksamhetens punkt forsknings- 
och produktutvecklingsverksamhet. 

Ifall koncernens andel av intressebolagets för-
lust överstiger ifrågavarande placerings anskaff-
ningsutgift så noteras placeringen i balansen till 
nollvärde, de förluster som överstiger bokförings-
värdet lämnas obeaktade under förutsättning att 
koncernen inte har andra förbindelser som gäller 
intressebolaget.

Tillämpade principer
BOKSLUTET är uppgjort i enlighet med förordning-
en om små- och mikroföretags (SMF) bokslut för 
småföretag.

Värderings- och periodiserings-
principer samt -metoder
VID UPPGÖRANDET AV BOKSLUTET har förordning-
en om uppgifter som ska tas upp i små- och mik-
roföretag (SMF) tillämpats vad gäller värderings– 
och periodiseringsprinciper samt -metoder. 

Pensionskostnader
PENSIONSKOSTNADERNA redovisas på presta-
tionsbasis. Det finns inget pensionsansvarsunder-
skott. 

Bestående aktiva  
och avskrivningar
PLACERINGSTILLGÅNGARNA har värderats till an-
skaffningspris eller till bokslutsdagens marknads-
värde om detta varit lägre

De immateriella och materiella tillgångarna 
ingår i balansräkningen som direkta anskaffnings-
utgifter med avdrag för avskrivningar enligt plan. 
Aktiverade investeringar har avskrivits enligt plan.

Bidrag till moderbolaget
ERHÅLLNA STATSBIDRAG ingår i resultaträknings-
posten ”statsunderstöd”. 

Projektbidragen ingår i intäkter från nedanstå-
ende verksamhetsområde. Av dessa bidrag har en 
andel som motsvarar verkliga kostnader upptagits 
som inkomst. 

Principer för  
kostnadsfördelning
VERKSAMHETSSEKTORERNA har påförts sina spe-
cifika kostnader samt en del av de gemensamma 
kostnaderna. Vid beräkningen av andelen gemen-
samma kostnader har upphovsprincipen följts så 
exakt som möjligt. 
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Noter till boksluten

Koncernen 2018 Koncernen 2017 Moderbolaget 2018 Moderbolaget 2017

Totala intäkter 5 263 987,20 8 376 710,25 4 017 107,89 3 500 265,75

Totala kostnader -7 557 690,50 -6 731 914,43 -4 573 955,83 -3 570 730,66

Överföring till hjälpringarna -51 863,27 24 283,33 -51 863,27 24 283,33

Under-/överskott -2 345 566,57 1 669 079,15 -608 711,21 -46 181,58

Totala intäkter och kostnader

Investerings- och finanseringsverksamhet 

Avskrivningar
Anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna har avskrivits enligt följande plan:
Ombyggnadsutgifter linjärt 10 år

Övriga utgifter med lång verkningstid linjärt 5 år

Maskiner och apparater 25 % restvärdesavskrivning

Inventarier 25 % restvärdesavskrivning

Anläggningstillgångar vars anskaffningspris varit under 1000 euro har bokförts som årsutgift. 

Intäkter Koncernen 2018 Koncernen 2017 Moderbolaget 2018 Moderbolaget 2017

Utdelningsintäkter 1 220,00 1 250,00 1 082 170,00 541 725,00

Andel av intressebolagens 
resultat 0,00 2 178 386,30 0,00 0,00

Återställande av  
värdenedskrivning 4 382,60 10 493,11 4 382,60 10 493,11

Ränteintäkter 34 099,11 49 301,12 34 025,95 49 279,18

Övriga investeringsintäkter 204 951,94 208 704,83 204 951,94 208 704,83

Intäkter totalt 244 653,65 2 448 135,36 1 325 530,49 810 202,12

Kostnader Koncernen 2018 Koncernen 2017 Moderbolaget 2018 Moderbolaget 2017

Andel av intresse - 
bolagens resultat -461 324,00 0,00 0,00 0,00

Värdenedskrivning -166 242,97 0,00 -166 242,97 0,00

Räntekostnader -3 664,78 -15 761,77 0,00 -10 514,64

Övriga investerings kostnader -113 766,46 -14 829,26 -113 642,31 -14 691,06

Kostnader totalt -744 998,21 -30 591,03 -279 885,28 -25 205,70

Investerings- och finansie-
ringsverksamhet totalt -500 344,56 2 417 544,33 1 045 645,21 784 996,42
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Personalkostnader

Medlems- och producentavgifter 

Förändringar i anläggningstillgångarna 

Koncernen 2018 Koncernen 2017 Moderbolaget 2018 Moderbolaget 2017

Löner och arvoden 1 682 599,18 1 540 893,75 1 011 152,18 1 009 824,82

Pensionskostnader 268 034,56 254 845,36 139 457,77 156 926,76

Övriga lönebikostnader 72 106,81 49 666,33 57 158,36 36 574,50

Totalt 2 022 740,55 1 845 405,44 1 207 768,31 1 203 326,08

Personalstyrkan under räkenskapsperioden i genomsnitt

Koncernen 2018 Koncernen 2017 Moderbolaget 2018 Moderbolaget 2017

Fast anställda 24 22 9 10

Visstidsanställda 3 3 2 2

Totalt 27 25 11 12

2018 2017
Ordinarie medlems- och producentavgifter eur yht eur/kpl eur yht eur/kpl

Årliga grundavgift per farm 131 070,00 170,00 137 530,00 170,00
Avgift per valp 809 463,43 766 947,05

Minkvalp (90%) 0,14 0,14
Räv-/finnsjubbsvalp (90%) 0,28 0,28

Avgift per parad hona 806 515,93 780 450,57
Minkhona 0,75 0,75
Räv-/finnsjubbshona 1,32 1,32

Extraordinära producentavgifter
För djurens välfärd 0,00 79 384,00

Medlems- och producentavgiftsintäkter totalt 1 747 049,36 1 764 311,62

Övriga utgifter med lång verkningstid Koncernen  
2018

Koncernen  
2017

Moderbolaget  
2018

Moderbolaget  
2017

Utgiftsrest 1.1 242 035,91 274 085,16 68 256,18 77 750,81

Ökning under räkenskapsperioden 18 674,73 41 447,66 0,00 26 950,00

Minskning under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0,00 0,00

Avskrivningar under räkenskapsperioden -74 534,39 -73 496,91 -36 444,63 -36 444,63

Utgiftsrest 31.12 186 176,25 242 035,91 31 811,55 68 256,18

Maskiner och inventarier Koncernen  
2018

Koncernen  
2017

Moderbolaget  
2018

Moderbolaget  
2017

Utgiftsrest 1.1 207 855,43 268 778,39 37 981,70 50 704,03

Ökning under räkenskapsperioden 116 083,68 14 734,22 83 550,16 6 310,27

Minskning under räkenskapsperioden -26 000,00 -6 372,09 -26 000,00 -6 372,09

Poistot tilikaudella -74 484,73 -69 285,09 -23 882,91 -12 660,51

Utgiftsrest 31.12 223 454,38 207 855,43 71 648,95 37 981,70
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Aktieinnehav
Aktier i Saga Furs Oyj

St
Andel av seriens 

aktier.
Antal röster per 

aktie
Antal röster  

totalt

Serie A 659 285 73,3 % 12 7 911 420

Serie C 421 665 15,6 %  1 421 665

Totalt 1 080 950 30,0 % 8 333 085

av alla aktier  =61,7 % av hela röstetalet 

Bokföringsvärdet av värdeandelarna i Saga Furs Oyj uppgår till 801 422,40 euro. Deras marknadsvärde per 31.12.2018 
utgjorde 7 999 030,00 euro beräknat enligt marknadsvärdet av C-seriens aktier (28.12.20187 / 7,40 euro/st).

Aktier i Fin FurLab Oy Ab
Moderbolaget FPF äger hela aktiestocken i Fin FurLab Oy Ab, som verkar i Pälshuset i Vasa. 

Aktier i Kannus forskningsgård Luova Ab 
Moderbolaget FPF äger 38% av aktiestocken i Kannus forskningsgård Luova Ab i Kannus.

Koncernens övriga aktier och andelar
Andelar vars värde tidigare nedskrivits återställdes till anskaffningsvärdet eller till ett lägre marknadsvärde och en 
del av andelarna nedskrevs till marknadsvärdet 31.12.2018. Efter återställandet utgjorde bokföringsvärdet av övriga 
aktier och andelar (frånsatt värdeandelarna i Saga Furs Oyj) sammanlagt 4 326 568,82 euro. Per 31.12.2018 var bok-
föringsvärdet av de offentligt noterade aktier och andelar som ingår i övriga aktier och andelar 3 845 167,82 euro, 
medan deras marknadsvärde 31.12.2018 var 3 924 931,06 euro.

Moderbolagets fordringar och skulder  
till bolag inom koncernen

 

Eget kapital och fonder samt  
förändringar i dessav

2018 2017
Långfristiga fordringar på företag inom koncernen 500 000,00 500 000,00

Kortfristiga fordringar på företag inom koncernen 1 232 184,10 1 673 327,20

Kortfristiga skulder till företag inom koncernen 51 616,55 107 628,53

Eget kapital Koncernen  
2018

Koncernen  
2017

Moderbolaget  
2018

Moderbolaget  
2017

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

Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1 34 099 298,26 32 430 219,11 6 482 709,04 6 528 890,62

Räkenskapsperiodens över-/underskott -2 345 566,57 1 669 079,15 -608 711,21 -46 181,58

Totalt 33 480 204,50 35 825 771,07 7 600 470,64 8 209 181,85
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Katastrofhjälpringen

Plasmacytoshjälpringen

2018 2017
Saldo 1.1. 236 422,28 254 902,88

Anslutningsavgifter 758,50 2 850,00

Katastrofersättningar -1 969,04 -10 395,92

Kostnader -0,80 -1,24

Utbetalda andelar -10 660,65 -10 933,44

Räntor 0,00 0,00

Saldo 31.12. 224 550,29 236 422,28

KATASTROFHJÄLPRINGENS BALANSRÄKNING 2018 2017
AKTIVA

Placeringar/FPF 224 550,30 236 422,28

PASSIVA

Skuld till hjälpringens medlemmar 224 550,30 236 422,28

2018 2017
Saldo 1.1. 52 714,31 67 101,05

Av farmarna via TTOyj uppburet stöd 104 214,70 108 771,70

Understöd från FPF 84 737,64 82 713,72

Extra stöd från Saga Furs Oyj 50 000,00 0,00

Understöd från lokalföreningarna 113 755,96 111 300,40

Bidrag för testning från de allmänna medlen -32 803,72 -47 456,04

Bidrag för testning från medlemmarnas medel -266 981,95 -272 231,29

Övriga kostnader 0,00 -0,48

Ränteintäkter 151,98 165,82

Återbetalda andelar 0,00 0,00

Ändring i resultatregleringsposter -5 058,71 2 349,43

Saldo 31.12. 100 730,21 52 714,31

PLASMACYTOSHJÄLPRINGENS BALANSRÄKNING 2018 2017
AKTIVA

Fordran/FPF 96 733,05 37 375,15

Placeringar/Pietarsaaren OP (Jakobstad) 3 997,16 5 799,26

Resultatregleringsfordringar 0,00 9 539,90

100 730,21 52 714,31

PASSIVA

Skuld till hjälpringens medlemmar 43 130,54 26 156,46

Allmänna medel 43 984,45 7 883,92

Resultatregleringsskulder 13 615,22 18 673,93

100 730,21 52 714,31
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Garantier och ansvarsförbindelser
Givna panter som säkerhet för egen skuld Konserni 2018 Konserni 2017 Emo 2018 Emo 2017

Skuld till Katastrofhjälpringen 224 550,29 236 422,28 224 550,29 236 422,28

De pantsatta aktiernas bokföringsvärde 31.12 102 750,00 102 750,00 102 750,00 102 750,00

De pantsatta aktiernas marknadsvärde 31.12 1 013 800,00 1 835 800,00 1 013 800,00 1 835 800,00

Leasingansvar Konserni 2018 Konserni 2017 Emo 2018 Emo 2017

Förfaller till betalning nästa räkenskapsperiod 9 096,30 7 444,57 3 695,46 4 444,13

Förfaller till betalning senare 6 654,98 12 763,28 1 153,72 5 262,18

Totalt 15 751,28 20 207,85 4 849,17 9 706,30

Moderbolagets ansvarsförbindelser för andra 2018 2017

Moderbolagets borgen för dotterbolaget 248 314,40 300 000,00

Moderbolagets borgen för intressebolaget 67 900,00 165 700,00
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