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Årsberetning Pelsdyrtrygdelaget
Pelsdyrtrygdelaget (Norges Pelsdyralslags Gjensidige Pelsdyrtrygd) er et gjensidig 
forsikringsselskap som tilbyr forsikring av rev og mink til norske pelsdyroppdrettere.

Selskapet har som mål å ha en høy oppslutning fra norske pelsdyr-
oppdrettere og søker å oppnå dette gjennom egen dekning og avtale 
med andre forsikringsselskap samt å tilby en fullverdig og konkurranse-
dyktig forsikringsdekning.

Selskapets kontor er i Oslo, hvor det er samlokalisert med samarbeids-
partnerne Norges Pelsdyralslag og Oslo Skinnauksjoner. 

Forsikringsvirksomheten 
Omfang
Pelsdyrtrygdelagets hovedforsikring omfatter avlsdyr i pelsdyrgården og 
dyr under transport med egne transportmidler. Valpeforsikring er en 
korttidsutvidelse av avlsdyrforsikringen. I tillegg tilbyr Pelsdyrtrygdelaget 
forsikring i forbindelse med dyretransporter. Forsikringen dekker 
skade ved tap av dyr på grunn av sykdom, ulykke eller rømning. For 
å utvide dekningsomfanget av forsikringen har Pelsdyrtrygdelaget en 
avtale med Gjensidige som sikrer den enkelte forsikringstaker ved tap 
av dyr som følge av brann og naturskade samt avbrudd forårsaket av de 
samme årsaker. Avtalen med Gjensidige omfatter videre rettshjelp og 
yrkesskadeforsikring for ulønnet arbeid i pelsdyrproduksjonen. 

De fleste pelsdyroppdretterne er som følge av fôrleverandørenes vedtekter 
pliktige til å holde dyrene forsikret. Tilsvarende forsikringsplikt gjelder 
for oppdrettere med driftskredittordning i bank, oppdrettere som 
benytter seg av auksjonsselskapenes valpelån, Norges Pelsdyralslags 
låneordninger for dyr og for medlemmer av Pelsdyrnæringens Markeds-
utjevningsfond. Dette sammen med konkurransedyktige forsikringsvilkår 
og forsikringspremie, bidrar til at en svært stor andel av den norske 
pelsdyrbestanden er forsikret i Pelsdyrtrygdelaget. 

Det var forsikret 17 500 sølvrev- og 6 500 blårevtisper i 2017. Samlet 
antall forsikrede sølvrevtisper ble redusert med 3 500 fra 2016 til 2017, 
og antall blårevtisper ble redusert med 3 500. Det var forsikret 139 000 
minktisper, og det er en reduksjon på 20 000 fra året før. 

Antallet forsikringstakere var 215, som er 30 færre enn året før. De siste 
årene har antall tisper pr. forsikringstaker vært stabilt. 

Forsikringsvilkår
Pelsdyrtrygdelagets forsikringsvilkår er underlagt de krav som forsikrings-
avtaleloven stiller, og forsikringsvilkårene er tilpasset de årstidsvariasjoner 
som er i en pelsdyrbestand. 

Høsten 2016 ble det besluttet å oppheve restriksjonen om import 
av mink fra Danmark. Videre ble det besluttet at smittestatus til 
eksportbesetningen og nabobesetninger skal godkjennes av NPA før 
import foretas. Dette kravet er besluttet videreført.

Videre ble det besluttet å videreføre kravet om vaksinering av minkvalper 
mot lungebetennelse for nye forsikringstakere og for besetninger med 
over 1 500 tisper.

Fornyelse og tegning av forsikring skjer ved årlig innsendelse av 
deklarasjonsskjema for henholdsvis avlsdyr og valper. Valpedeklarasjoner 
sendes de forsikringstakerne som har forsikret avlsdyr av den aktuelle 
typen. Hovedtyngden av forsikringstakerne oppnår 40 % rabatt i 
premien for mer enn fire skadefrie år. 

Forsikringspremie
Premieinntektene i 2017 var kr 2,3 millioner. Tilsvarende premieinntekt 
for 2016 var kr 2,9 millioner. Det var ingen endring i premiesatsene fra 
2016 til 2017. Om lag 90 % av premieinntektene kommer fra forsikring 
av mink, og 10 % fra rev. Forsikringstakere som oppfyller FarmSert sine 
krav til et sertifisert pelsdyrhold får 20 prosent premierabatt.

Skader og erstatninger
Det ble i 2017 foretatt erstatningsutbetaling på til sammen kr 291 000 
knyttet til tap av dyr i en minkbesetning i 2016. Det er i regnskapet for 
2017 foretatt en erstatningsavsetning på kr 400 000 knyttet til foreløpig 
beregnet skadeomfang for uoppgjorte skader. Erstatningsavsetningen er 
uendret fra utgangen av 2016.

I 2017 er det utbetalt erstatning for en skade knyttet til avtalen med 
Gjensidige. Ved tap av dyr som erstattes av Gjensidige, benyttes samme 
prinsipp som hos Pelsdyrtrygdelaget ved beregning av erstatning. Dette, 
samt gjensidig informasjon og orientering, gjør at Pelsdyrtrygdelaget har 
et nært samarbeid med Gjensidige både i enkeltsaker og i spørsmål av 
generell karakter.

Sykdoms- og skadeforebyggende arbeid
Plasmacytosebekjempelse
Effektiv bekjempelse av plasmacytose er ett av målene i handlingsplanen 
for dyrevelferd i pelsdyrnæringen. Det ble gjennomført omfattende 
blodprøvetesting også i 2017. Pelsdyrtrygdelaget har i 2017 bidratt med 
kr 2,1 mill. til refusjon av kostnader og tilskudd forbundet med sanering. 
Dette gjelder saneringer som ble gjennomført ved årsskiftet 2016/17 og 
ved årsskiftet 2017/18. Ved årsskiftet 2016/17 var det 15 forsikrings-
takere med til sammen 31 000 tisper som sanerte, mens det ved årsskiftet 
2017/18 er fem besetninger som gjennomfører sanering. Næringas 
regelverk knyttet til sanering for plasmacytose ble gjennomgått i 2017, og 
enkelte endringer ble foretatt.

Kostnadsrefusjoner for skadeforebyggende tiltak
Pelsdyrtrygdelaget refunderte 35 % av vaksinekostnaden ved vaksinering 
av mink mot smittsom lungebetennelse i 2017. Vaksineringen er et krav 
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for besetninger med mer enn 1 500 minktisper. Refusjon knyttet til 
vaksinering hadde en kostnad på kr 660 000.

Ved montering av alarm i pelsdyrhusene refunderer Pelsdyrtrygdelaget 
deler av kostnaden. Refusjonen er 20 prosent av kostnaden, og maksimalt 
refusjonsbeløp er kr 25 000 pr. pelsdyrgård. 

Organisasjon og administrasjon
Det er én ansatt i selskapet. Pelsdyrtrygdelaget har avtale om kjøp av 
nødvendige tjenester med Norges Pelsdyralslag og Oslo Skinnauksjoner. 

Virksomheten legger vekt på godt arbeidsmiljø og likestilling mellom 
kjønnene. Etter årsmøtet i 2017 består styret av en kvinne og fire menn. 
Selskapets ansatte er mann. Selskapet har som mål at det ikke skal 
forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn ved ansettelser og ved 
valg av styremedlemmer.

Et nytt regelverk for forsikringsvirksomhet (Solvens II) er gjort gjeldende 
med bakgrunn i EU-regelverk. Dette har store konsekvenser for små 
foretak. Arbeidet med tilpasning til nytt regelverk er videreført i 2017, 
og det er innleid ekstern hjelp til deler av arbeidet. Styret har i løpet 
av 2017 vedtatt ulike styringsdokument og strategier, og det er foretatt 
risikoanalyser som er oversendt til Finanstilsynet. Finanstilsynets 
tilbakemeldinger vurderes å være tilfredsstillende.

Det ble i 2017 ikke foretatt endring i selskapets vedtekter.

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Risikostyring 
Pelsdyrtrygdelagets system for risikostyring ivaretas av risk management-, 
compliance-, intern revisjon og aktuarfunksjonen. Det utarbeides jevnlig 
risikorapporter som sendes styret for gjennomgang og beslutning.

Selskapets risikoappetitt fastsettes av styret og kapitaldekningen målt ved 
bruk av standardmodellen i Solvens II skal ikke komme under 110 %.

Fremtidig utvikling og risiko
Pelsdyrtrygdelaget har som målsetting å beholde sin høye markedsandel 
for pelsdyrforsikring. Selskapet budsjetterer videre med å bygge opp 
egenkapital i løpet av de kommende år ved å redusere administrasjons-
kostnadene, begrense skadeutbetalingene og ha oppmerksomhet på 
bestandspremien. Likeså har selskapet stor oppmerksomhet knyttet til 
plassering og avkastning på finansielle eiendeler.

Pelsdyrtrygdelagets prinsipper for risikostyring er nedfelt i eget dokument 
som årlig behandles av styret. Selskapet skal drives i samsvar med de 
prinsipper som er lagt til grunn for selskapets konsesjon, og for øvrig i 
henhold til vedtekter og strategiplaner. 

Styret gjennomfører årlig en vurdering av risiko i selskapet (ORSA). 
Dette omfatter risiko knyttet til forsikringsvirksomheten, finansforvalt-
ning og støtteaktiviteter. Selskapet vurderer spesielt at avkastningsrisiko 
og forsikringsrisiko er sentrale risikoer. Administrative krav som følge av 
gjennomføring av Solvens II vil også ha betydning for Pelsdyrtrygdelaget 
fremover.
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Pelsdyrtrygdelagets avtale med Gjensidige om reforsikring ble etter 
initiativ fra Pelsdyrtrygdelaget endret med virkning fra 1. februar 2015. 
Avtalen kom ikke til anvendelse i 2017.

Resultat og økonomisk stilling
Erstatningskostnader
Brutto erstatningskostnader er på til sammen kr 290 853 i 2017. 
I regnskapet pr. 31. desember 2017 er erstatningsavsetningen satt til kr 
400 000. Avsetningen skal dekke erstatninger for skader som er oppstått, 
men som ikke er utbetalt ved utgangen av året. 

Forsikringstekniske administrasjonskostnader
De totale forsikringsrelaterte administrasjonskostnadene er kr 6 261 394.
Inkludert i administrasjonskostnadene er kr 2 760 455 som er knyttet 
til refusjon av vaksinekostander og bidrag til plasmacytosesanering. 
Formuesskatt på kr 147 456 er også inkludert i beløpet.

Kapitalforvaltning
Pelsdyrtrygdelagets virksomhet er i stor grad basert på at kapital-
inntektene skal gi et betydelig bidrag til selskapets virksomhet.

Risikoprofilen for oppgjørs-, markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko skal 
være lav til moderat. Risikoprofilen styres gjennom valg av instrumenter 
som er tilgjengelig for forvaltningsporteføljen, plasseringsbegrensninger 
og risikorammer.

Mesteparten av kapitalen plasseres i rentepapirer eller andre verdipapirer 
med lav risiko. Ved utgangen av 2017 var markedsverdien av rentepapirer 
og kapitalsikrede papirer 83 %, mens andelen plassert i aksjeinvesteringer 
utgjorde 17 %. 

Finansforvaltningen er utkontraktert til Storebrand, og kapitalen 
forvaltes etter retningslinjer som er fastsatt av styret. Storebrand 

rapporterer månedlig gjennom avkastningsrapporter hvor avkastningen 
siste måned og hittil i år for de enkelte aktivaklassene fremkommer. 
Videre rapporteres det om selskapets forvaltning ligger innenfor rammer 
gitt av styret og øvrig regelverk samt at dette vurderes regelmessig av 
risikostyringsfunksjonen.

Etter en beskjeden start på året hadde Oslo Børs et sterkt andre 
halvår på grunn av økt selskapsinntjening, lave renter og en oppgang 
i verdensøkonomien. Dette ga en samlet avkastning for selskapets 
aksjeplasseringer på 18 %. 

I 2017 var verdistigningen på finansielle omløpsmidler kr 4 190 530. 

Det er mottatt til sammen kr 447 000 i utbytte i 2017 i hovedsak fra 
Økern Kombinasjonseiendom og Gjensidige.

Netto finansinntekt for 2017 er kr 4 594 932, og avkastningen på 
finansielle investeringer utgjorde 4,7 prosent i 2017.

Resultat og egenkapital
Regnskapet for 2017 viser et årsoverskudd på kr 1 336 161. Styret 
foreslår at overskuddet på kr 1 336 161 overføres til annen egenkapital. 
Total egenkapital utgjør etter dette kr 91 939 847. Egenkapitaldekningen 
er solid og utgjør 92 % av totalbalansen. Fri egenkapital utgjør pr. 
31.12.2017 kr 91 799 589.

Regnskapet er fremlagt under forutsetning av fortsatt drift.

Etter vår oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med 
tilhørende kommentarer og noter fyllestgjørende informasjon om driften. 
Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av 
betydning for bedømmelsen av selskapet.

Oslo 26. mars 2018

Styret i Pelsdyrtrygdelaget

Bertran Trane Skadsem 
styreleder 

Henning Dalbakk
nestleder 

Bjørnar Berg 

Monica Friheim Ole Nese Knut Berg 
adm. dir.
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Resultatregnskap Note 2017 2016

Teknisk regnskap for skadeforsikring
Premieinntekter m.v. 
Opptjente bruttopremier  2 373 473  2 990 904 
- Gjenforsikringsandel av opptjente bruttopremier -60 000 -60 000
Premieinntekter for egen regning  2 313 473  2 930 904 

Erstatningskostnader  
Brutto erstatningskostnader 12  290 853  559 230 
- Gjenforsikringsandel av brutto erstatsningskostnader
Erstatningskostnader for egen regning  290 853  559 230 

Forsikringsrelaterte driftskostnader, etter fradrag for 
mottatt provisjon for avgitt gjenforsikring:
Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inklusive provisjoner 2, 8  6 261 394  7 569 778 
for mottatt gjenforsikring 
Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning  6 261 394  7 569 778 

Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring -4 238 774 -5 198 103

Det ikke-tekniske regnskap for skadeforsikring: 
Netto inntekter fra fra investeringer:
Renteinntekt og utbytte på finansielle eiendeler  451 402  1 851 969 
Verdiendringer på investeringer  4 190 530  6 853 515 
Realisert gevinst og tap på finansielle investeringer  - 
Administrasjonskostnader i tilknytning til finansielle eiendeler -47 001 -17 449
Sum netto inntekter fra investeringer  4 594 932  8 688 035 

Resultat av ikke-teknisk regnskap for skadeforsikring  4 594 932  8 688 035 

Resultat før skattekostnad  356 157  3 489 932 

Skattekostnad 9 -980 004  34 634 

Resultat før andre resultatkomponenter  1 336 161  3 455 298 

TOTALRESULTAT  1 336 161  3 455 298 

Overføringer og disponering av resultat for regnskapsåret 
Overføringer:
Endring i avsetning risikoutjevning 
Endring reassuranseavsetning 1  -  - 
Endring i avsetning til garantiordningen 1  -  - 
Overført til/fra annen egenkapital 1  1 336 161  3 455 298 
Sum overføringer  1 336 161  3 455 298
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Balanse pr. 31. desember Note 2017 2016

Eiendeler
Investeringer:
Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost 
Utlån og fordringer 6 
Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 
Premiefond
Aksjer og andeler  4,5 16 784 952 18 525 954
Obligasjoner og andre verdipapirer  4,5 81 760 200 81 927 080
Sum finansielle eiendeler 98 545 152 100 453 034

Andre eiendeler: 
Varige driftsmidler 7 24 542 3 908
Kasse og bank 633 269 306 260
Kortsiktige fordringer 21 498 
Forskuddsbetalt forsikring 256 614 246 829
Sum andre eiendeler 935 923 556 997

SUM EIENDELER 99 481 075 101 010 031

Egenkapital og forpliktelser 
Egenkapital og fond: 
Avsetning til garantiordning 140 258 140 258
Annen egenkapital 1 91 799 589 90 463 427
Sum egenkapital og fond 91 939 847 90 603 685

Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring: 
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie: 
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie for egen regning 193 632 247 000
Brutto erstatningsavsetning: 
Brutto erstatningsavsetning for egen regning 400 000 400 000
Sum sikkerhetsavsetninger mv. 593 632 647 000

Avsetninger for forpliktelser 
Pensjonsforpliktelser 13 861 085 994 369
Utsatt skatt 9 4 826 090 5 806 094
Sum avsetninger for forpliktelser 5 687 175 6 800 463

Forpliktelser
Annen forpliktelse 3,9 1 260 421 2 958 882
Sum forpliktelser 1 260 421 2 958 882

SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 99 481 075 101 010 031

Oslo, 31. desember 2017
26. mars 2018

Styret i Pelsdytrygdelaget

Bertran Trane Skadsem 
styreleder 

Henning Dalbakk
nestleder 

Bjørnar Berg 

Monica Friheim Ole Nese Knut Berg 
adm. dir.
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Kontantstrømoppstiling
Pelsdyrtrygdelaget 2017 2016

Kontantstrøm fra operasjonell virksomhet 
Innbetalt premie direkte forsikring 2 320 105 2 928 904
Utbetalt gjenforsikring -60 000 -60 000
Utbetalte forsikringsytelser -290 853 -259 230
Utbetalt administrative kostnader -6 257 070 -7 565 514
Innbetaling av avkastning på finansielle eiendeler 451 402 1 851 969
Utbetalt renter -47 001 -17 449
Endring debitorer -31 283 204 652
Endring kreditorer -1 831 746 974 089
Realisert gevinst finansielle eiendeler 4 190 530 6 853 515
(A)Netto likviditetsendring fra virksomheten -1 555 916 4 910 936

Kontantstrøm fra investeringsaktivitet 
Investeringer i aksjer og obligasjoner 1 907 882 -5 078 792
Kjøp/salg av driftsmidler -24 958 0
(B)Netto likviditetsendring fra investeringer 1 882 924 -5 078 792

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
(C) Netto likviditetsendring fra finansiseringsaktiviteter 0 0

Netto kontantstrøm for perioden 
Netto endring i kontanter i perioden (A+B+C) 327 008 -167 856
Likvid beholdning pr. 1. januar 2016 306 260 474 114
Likvid beholdning pr. 31. desember 2016 633 269 306 260

Avstemming mot regnskap 
Resultat til disposisjon 1 336 161 3 455 298
Ordinær avskriving 4 324 4 264
Skattekostnad -980 004 34 634
Endring i andre tidsavgrensningsposter -1 863 028 1 178 741
Endringer i forsikringsmessige avsetninger -53 368 238 000
Sum -1 555 916 4 910 936
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Noter til regnskapet
Regnskapsprinsipper
Regnskapet er utarbeidet i henhold til Finansdepartementets forskrift om 
årsregnskap for skadeforsikringselskaper og under forutsetning av fortsatt 
drift. 

Norges Pelsdyralslags Gjensidige Pelsdyrtrygd er fra og med inntektsåret 
2009 blitt et skattepliktig selskap etter at myndighetene har bestemt å 
oppheve skattefritak for gjensidige brann- og husdyrforsikringsselskaper.

Ved innføring av Solvens II og implementering av ny Forskrift nr. 1775 
av 18.12.2015 bortfaller den tidligere særnorske kravet om sikkerhets-
avsetninger for norske skadeforsikringsselskaper. Sikkerhetsavsetninger 
er overført til selskpapets egenkapital etter avsetning for utsatt skatt. 
Sammenligningstall for 2015 er omarbeidet. 

Finansielle eiendeler
Med unntak for utlån og ansvarlige lån er finansielle eiendeler  frivillig 
klassifisert i kategorien til virkelig verdi over resultatet. Det er gitt 
overgangsregler som tillater denne kategoriseringen med tilbakevirkende 
kraft i forbindelse med overgangen til den internasjonale regnskaps-
standarden om finansielle instrumenter som selskapet har benyttet seg av. 
Grunnlaget for frivillig klassifisering til virkelig verdi over resultatet er at 
de finansielle eiendelene styres samlet som en portefølje. Virkelig verdi på 
verdipapirfond og børsnoterte finansielle eiendeler er markedskurs. For 
finansielle anleggsmidler utenom utlån og ansvarlige er historisk kostpris 
benyttet som beste tilnærming til virkelig verdi. Utlån og ansvarlige lån er 
vurdert til amortisert kost.

Investeringer i obligasjoner og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi 
på balansedagen.

Finansiell risiko
Valutarisikoen i selskapet begrenser seg til de investeringer som gjøres i 
utenlandske verdipapirer. Markedsrisiko, kredittrisiko og lividitetsrisiko 
er lav til moderat. Markedsrisiko knytter seg til aksjeinvesteringene. 
Kredittrisiko og lividitetsrisiko anses som lav som følge av relativt 
kortsiktige plasseringer i pengemarkedsfond og obligasjoner utstedt av 
norske banker.

Andre eiendeler
Varige driftsmidler er klassifisert som anleggsmidler i balansen og er 
oppført til historisk kostpris etter fradrag av akkumulerte avskrivninger. 
Ordinære avskrivninger er gjennomført delvis på grunnlag av saldo og 
lineære avskrivninger, men alle nye anskaffelser er avskrevet lineært.

Pensjoner
Ved beregning av selskapets pensjonsforpliktelse er det benyttet norsk 
regnskapsstandard for pensjoner (NRS 6). Regnskapsmessig forpliktelse 
for ytelsesordningen er nåverdien på forpliktelsen på balansedagen med 
fradrag for for virkelig verdi av pensjonsmidlene. Bruttoforpliktelsen 
er beregnet av aktuar som anvender lineær metoden for beregningen. 
Premier inklusive arbeidsgiveravgift kostnadsføres direkte.

Forsikringstekniske avsetninger
Selskapet skal til enhver tid ha forsikringstekniske avsetninger til dekning 
for samtlige foreliggende forsikringsforpliktelser.

Premieavsetning 
Forsikringspremiene forfaller til betaling forskuddsvis. Premieavsetningen 
gjelder perioden fra 01.01.2018 til 31.01.2018 og er derfor uopptjent. 
Premie periodiseres lineært over risikoperioden.

Erstatningsavsetning 
Til dekning av skader som er inntruffet, men ikke oppgjort, er det 
foretatt avsetning basert på registrering av kjente skader og en beregnet 
sum for skader som er inntruffet, men ennå ikke registrert.

Utsatt skatt/skattekostnad
Skattekostnad er skatt knyttet til regnskapsmessig resultat og består av 
betalbar skatt og utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen er skatt beregnet 
på netto positive midlertidige forskjeller mellom regskapsmessige og 
skattemessige balanseverdier etter utligning av negative midlertige 
forskjeller og underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel knyttet til 
negative midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som ikke 
er utlignet mot positive forskjeller, er balanseført under anleggsmidler. 
Utsatte skattefordeler er bare oppført i balansen når det vurderes som 
overveiende sannsynlig at fordelen kan realiseres og den ikke overstiger 
det det beløp som er balanseført som utsatt skatt.

Kontantstrømoppstillingen
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet ved bruk av direkte metode.

1 Endringer i egenkapitalen
2017 2016

Egenkapital 01.01 90 603 685 87 148 387
Avsetning reassuranse
Avsetning til garantiordning
Årets resultat 1 336 161 3 455 298
Egenkapital 31.12. 91 939 846 90 603 685
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2 Forsikringsrelaterte adm.kostnader 
2017 2016

Generelle administrasjonskostnader mv.
Tjenester fra Oslo Skinnauksjoner AS og 
Norges Pelsdyralslag 501 444 474 593
Lønn og sosiale kostnader 1 474 785 1 394 479
Andel kostnader til årsmøte og styre 329 779 221 937
Revisjonshonorarer, juridisk assistanse og 
andre honorarer 465 872 402 597
Tilskudd og refusjoner 2 760 455 4 181 976
Kollektiv landbruksforsikring 182 929 391 481
Andre driftskostnader 394 350 498 450
Avskrivninger inventar, maskiner 4 324 4 264
Sum forsikringsrelaterte adm.kostnader 6 113 938 7 569 778

Det er èn person ansatt i selskapet. Tjenester kjøpes av 
Oslo Skinnauksjoner AS og Norges Pelsdyralslag.

3 Annen forpliktelse
2017 2016

Oslo Skinnauksjoner AS 332 068 34 351
Norges Pelsdyralslag 4 299 106 454
Skattetrekk arb.g.avgift, feriepenger 206 010 210 319
Øvrige kreditorer 210 579 150 018
Sum 752 956 501 142

4 Aksjer, andeler og obligasjoner 
2017 2016

 Markedsverdi  Bokf.verdi  Bokf.verdi
Andeler i utenlandske aksjefond 62 408 62 408 118 258
Andeler i norske aksjefond/aksjer 16 585 698 16 585 698 17 857 341
Sum aksjer og andeler 16 648 106 16 648 106 17 975 599

Pengemarkedsfond 58 457 521 58 457 521 44 189 123
Obligasjoner/sertifikater-handel/industri 23 302 679 23 302 679 37 737 957
Sum obligasjoner mv. 81 760 200 81 760 200 81 927 080
Påløpte renter på obligasjoner 0 0 0
Sum obligasjoner mv. inkl. renter 81 760 200 81 760 200 81 927 080

Sum 98 408 306 98 408 306 99 902 679

Totalt
Likviditetsrisiko 31.12.17 0–3 mnd. 3–12 mnd. 1–5 år
Andeler i utenlandske aksjefond 62 408 62 408 0 0
Andeler i norske aksjefond 16 585 698 16 585 698 0 0
Sum aksjer og andeler 16 648 106 16 648 106 0 0

Obligasjoner/sertifikater norske banker 23 302 679 23 302 679 0 0
Pengemarkedsfond 58 457 521 58 457 521 0
Sum obligasjoner 81 760 200 81 760 200 0 0
Sum 98 408 306 98 408 306 0 0

Gjennomsnittlig durasjon/renterisiko på sum obligasjoner/sertifikater m.v. pr. 31.12.17 er lik 0,85. Effektiv gjennomsnittlig rente har vært ca. 2,7 %. 
Alle obligasjoner er børsnoterte. Det er krav til å klassifisere eiendelene målt til virkelig verdi ved å benytte et hierarki for virkelig verdi som gjenspeiler 
betydningen av de data som er anvendt ved målingen, hierarkiet har tre nivåer. Alle vesentlige data som kreves for å fastsette virkelig verdi av eiendelene 
målt til virkelig verdi i Pelsdyrtrygdelagets regnskap er observerbare data. Alle disse eiendelene klassifiseres således på nivå 2 i dette hierarkiet.
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6 Samarbeidende selskaper
2017 2016

Oslo Skinnauksjoner AS
Norges Pelsdyralslag til gode 0 0
Sum 0 0

Lån og fordringer er vurdert til amortisert kost som også er antatt å være 
beste estimat på virkelig verdi. 

7 Inventar og maskiner
2017 2016

Anskaffelsesverdi 01.01. 3 472 065 3 472 065
+ Tilgang i året 24 958 0
- Avgang i året
Anskaffelsesverdi 31.12. 3 497 023 3 472 065
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 3 468 158 3 463 894
Årets avskrivninger 4 323 4 264
Bokført verdi 31.12. 24 542 3 907
Avskrivningsplan for økonomisk levetid: 3–5 år

8  Godtgjørelse til styre, adm. direktør, revisor 
og konsulentbistand

Pelsdytrygdelagets styre består i hovedsak av de samme representanter 
som i pelsdyrnæringens øvrige sentrale virksomheter. Styrehonorar 
er utbetalt og belastet samlet i Norges Pelsdyralslags regnskap med 
overføring av en andel til de øvrige selskaper. Pelsdyrtrygdelagets andel av 
styrehonorar utgjør kr 81 546.

Administrende direktør er deltidsansatt i Pelsdyrtrygdelaget, og fungerer 
også som adm. direktør i pelsdyrnæringens øvrige virksomheter. Lønn 
blir utbetalt og belastet Norges Pelsdyralslags regnskap med overføring av 
en andel til de øvrige selskaper.

Pelsdyrtrygdelagets andel av adm. direktørs lønn utgjør kr 60 244.
Tjenester kjøpes av Oslo Skinnauksjoner AS og Norges Pelsdyralslag.

Det er utbetalt revisjonshonorarer i 2017 på tilsammen kr 62 000 
inklusive moms til lovpålagt revisjon. I tillegg er det utbetalt kr 44 850 
inklusive moms til hjelp i forbindelse med skatteberegning, utarbeidelse 
av ligningspapirer og IT-revisjon.

5 Aksjer og andeler
2017 2016

Aksje/andelskapital Antall/Eierandel Kostpris  Bokf.verdi  Bokf.verdi
Økern Kombinasjonseiendom AS 51 500 000 3,7 % 1 983 011 0 392 011
Gjensidige AS 2 982 143 954 158 344 158 344
Sum 158 344 550 355

Nivåinndeling av eiendeler målt til virkelig verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Økern Kombinasjonseiendom AS 0 0
Gjensidige AS 158 344 158 344
Andeler i aksjefond-utenlandske 62 408 62 408
Andeler i aksjefond/aksjer-norske 16 585 698 16 585 698
Oblig./andre verdipapirer med fast avkastning
Obligasjoner/sertifikater-banker norske 23 302 679 23 302 679
Pengemarkedsfond 58 457 521 58 457 521
Sum 98 408 306 158 344 0 98 566 650
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9 Skattegrunnlag og skattekostnad
Skattekostnad er knyttet til regnskapsmessig resultat og består av betalbar 
skatt og endring utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen er skatt beregnet 
på netto positive midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemesssige balanseverdier etter utligning av negative midlertidige 
forskjeller og underskudd til fremføring.

Beregning av skattegrunnlag og årets skatt
2017 2016

Resultat før skatter  356 157  3 489 932 

Permanente og andre forskjeller: 
Ikke fradragsberettige kostnader  147 756  146 509 
Renteinntekt på tilbakebetalt skatt  164 -33
3 % av netto skattefrie inntekter etter 
fritaksmetoden  11 510  50 726 
Regnskapsmessig tap/gevinst v/realisasjon 
av aksjer/aksjefond/obligasjoner -2 911 710 -689 224
Mottatt aksjeutbytte -383 665  -1 690 877
Verdipapirer - urealiserte gevinster/tap -471 045  -1 168 499
Andre skattefrie inntekter
Endring midlertidige forskjeller:
Driftsmidler -35 529 -59 060
Regnskapsmessig avsetning for forpliktelser  -1 950 275  2 457 740 
Andre forpliktelser  -133 284 -132 707
Grunnlag for betalbar skatt -5 369 921  2 404 507
Endring underskudd til fremføring  5 369 921 -2 404 507
Årets skattegrunnlag  -  - 
Betalbar inntektskatt 25 % i 2017 og 
25 % i 2016  -  - 
Sum betalbar skatt  -  - 

Det er beregnet utsatt skatt av følgende poster:
Midlertidige forskjeller 
knyttet til:  Endring 2017 2016
Driftsmidler -35 529 -76 769 -112 298
Regnskapsmessig avsetning 
for forpliktelser -1 950 275 -507 465  -2 457 740
Pensjonsforpliktelse -133 284 -861 085 -994 369
Sikkerhetsavsetnig - 38 000 000  38 000 000
Andre forpliktelser 
(tekniske avsetninger) - 880 258  880 258 
Sum midlertidige forskjeller -2 119 088  37 434 939  35 315 851

Forskjeller som ikke inngår 
i beregnngsgrunnlaget for 
utsatt skatt -  -880 258 -880 258
-Skattmessig underskudd til
fremføring  5 370 220 -16 581 438  -11 211 218
Grunnlag utsatt skatt  3 251 132  19 973 243  23 224 375 

Utsatt skattefordel 23 % i 
2017 og 24 % i 2016  980 004  4 593 846  5 573 850 
Ikke balanseført utsatt 
skattefordel  - 
Nettoføring av utsatt skatt/
utsatt skattefordel  980 004  4 593 846  5 573 850 

Skattekostnader i regnskap består av følgende poster:
For mye avsatt skatt ifjor
Betalbar skatt 0 0
Endring utsatt skatt 980 004 34 634
Årets skattekostnad 980 004 0

Skatt på formue 2017, kr 147 456 er klassifisert som kortsiktig gjeld i 
balanse og som øvrig driftskostnader i resultatregnskapet.

10 Kapitaldekning
Beløp i tusen kroner

Delkapitalkrav: 31.12.17 31.12.16
Markedsrisiko 10 058 10 488
Skadeforsikringsrisiko 1 542 1 963
Helseforsikringsrisiko 0 0
Motpartsrisiko 1 035 1 229
Operasjonell risiko 70 90
- Diversifiseringseffekt -1 719 -2 082
- Risikoreduserende effekter av utsatt skatt 0 0
Sum solvenskapitalkrav (SCR) 10 986 11 687

Minstekapitalkrav (MCR) 23 810 22 586

Basiskapital
Annen opptjent egenkapital 91 940 90 604
- Immaterielle eiendeler og utsatt
skattefordel 0 0
- Verdiforskjeller mellom Solvens II og
regnskap -25 -192
Kapitalgruppe 1 91 915 90 412
Basiskapital 91 915 90 412

Avsetning til Naturskadefond 0 0
Kapitalgruppe 2 0 0

Basiskapital til dekning av 
solvenskapitalkrav 91 915 90 412

Basiskapital til dekning av 
minstekapitalkrav 91 915 90 412

Solvenskapitaldekning i prosent 837 % 774 %

Minstekapitaldekning i prosent 386 % 400 %

Finansforetakslovens § 14-9 sier at et forsikringsforetak skal til 
enhver tid ha ansvarlig kapital som minst er tilstrekkelig til å dekke et 
solvenskapitalkrav og et minstekapitalkrav.

Verdiforskjellen mellom Solvens II 
og regnskap består av følgende poster:
Forsikringsforpliktelser regnskap 594 647
Diskonteringseffekt -5 -6
Risikomargin 96 122
Reassurandørs andel av premieavsetning
SII avsetning 685 763
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11 Forsikringspremie og erstatningsavsetning
Direkte forsikring
Husdyrforsikring

Premieinntekter
Opptjente bruttopremier 2 373 473

Brutto erstatninger
Brutto påløpne erstatninger 290 853

Forsikringsrelaterte driftskostnader
Brutto driftskostnader  6 261 394 

Gjenforsikringsresultat
Andel av bruttopremier 60 000
Andel påløpne erstatninger 0
Mottatt provisjon 0
Gjenforsikringsresultat 60 000

Spesifikasjon erstatningsavsetning Direkte forsikring
Brutto For egen regning

Erstatningsavsetning pr. 31.12.2017 
for skader inntruffet i regnskapsåret 
2017 141 350 141 350

Erstatningsavsetning pr. 31.12.17 for 
skader inntruffet før regnskapsåret 
2017 258 650 258 650

Erstatningsavsetning pr. 31.12.2017 400 000 400 000

Betalte erstatninger i 2017 for skader 
inntruffet før 01.01.17 290 853 290 853

Erstatningsavsetning pr. 31.12.17 for 
skader inntruffet før 01.01.17 258 650 258 650

Erstatningsavsetning pr. 31.12.16 for 
skader inntruffet før 01.01.17 400 000 400 000
Avviklingsresultat tidligere år -149 503 -149 503

All husdyrforsikring er opptjent i Norge.

12 Pensjonskostnader og -forpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obliga-
torisk tjenesterpensjon. Bedriften har en ytelsesbasert tjenestepensjons-
ordning som forvaltes av Storebrand ASA. Basert på forsikringstekniske 
prinsipper beregnes nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser. Den 
beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte 
og oppsparte pensjonsmidler. Differansen føres opp i balansen som 
pensjonsforpliktelse (hvis negativ) eller som pensjonsmidler (hvis positiv). 
Årlig pensjonskostnad avhenger bl.a. av forsikringselskapets avkastning 
på forvaltningskapitalen. Netto pensjonkostnad for 2017 var kr 225 652 
og er inkludert i sosiale kostnader.
Beregning av pensjonskostnader er i henhold til NRS 6 per 31.12.2017

Ved beregning av fremtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt 
til grunn:

2017 2016
Antall aktive 1 1
Antall pensjonister 0 0
Forventet avkastning på pensjonsmidlene 4,00 % 3,00 %
Diskonteringsrente 2,30 % 2,10 %
Årlig lønnsvekst 2,50 % 2,25 %
Årlig G-regulering pensjon/inflasjon 2,25 % 2,00 %
Årlig regulering av pensjoner under 
utbetaling 40,00 % 0,00 %

Årlig pensjonskostnad fremkommer slik:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 142 507 141 487
Rentekostnad av påløpte 
pensjonsforpliktelser
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 0
Planendring 0 -30 453
Administrasjonskostnader 15 665 15 220
Forvaltningskostnad 47 609 41 712
Forventet avkastning av pensjonsmidlene -3 243 2 891
Pensjonskostnad 202 539 170 857

Pensjonsforpliktelser/pensjonsmidler 31.12.17 31.12.16 
Estimert verdi av pensjonsmidler 2 900 000 2 490 000
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser 4 113 060 3 747 875
Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) 351 975 263 506
Netto beregnet pensjonmidler -861 085 -994 369
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