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Sammendrag 

Pelsdyrtrygdelaget hadde i 2017 NOK 2,3 mill i brutto forfalt premie mot NOK 2,9 mill i 

2016.De forsikringstekniske kostnadene var NOK 6,1 mill. Av disse utgjorde kostnader 

knyttet til skadeforebygging og sykdomsbekjempelse NOK 2,7 mill. Kapitalforvaltningen ga 

et resultat på NOK 4.6 mill. Totalresultatet ble NOK1,3 mill. 

Selskapets kapitaldekning er 219% av kapitalkravet. 
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A. Virksomhet og resultater 

A.1 Virksomhet 

Opplysninger om foretaket 

Foretak: 
Norges Pelsdyralslag Gjensidige Pelsdyrtrygd 
 
Tilsynsmyndighet: 
Finanstilsynet 
Revierstredet 3 
0151 Oslo  
 
Revisor: 
PwC 
Dronning Eufemias gate 8 
N-0191 Oslo 
 
Medlemmer(Eiere): 
Norges Pelsdyralslag Gjensidige Pelsdyrtrygd er et gjensidig forsikringsselskap. Enhver 

norsk pelsdyroppdretter kan bli medlem av Pelsdyrtrygdelaget ved å tegne forsikring på de 

av styret fastsatte forsikringsvilkår. Selskapet hadde ved utgangen av 2017 215 medlemmer. 

Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Bestemmelser om valgbarhet og utsendinger til 

årsmøtet fremgår av vedtektene § 8. 

 

Norges Pelsdyralslag Gjensidige Pelsdyrtrygd(Pelsdyrtrygdelaget) ble etablert i 1952. 

Formålet var å ha forsikringsdekninger for rev og mink som døde av valpesyke. Selskapet 

har fortsatt bare ett forsikringsprodukt, forsikring av rev og mink i pelsdyrgårder, men 

dekningen gir erstatning ved død uansett årsak. 

De fleste pelsdyroppdretterne er som følge av fôrleverandørenes vedtekter pliktige til å 

holde dyrene forsikret. Tilsvarende forsikringsplikt gjelder for oppdrettere med 

driftskredittordning i bank.  

 A.2 Forsikringsresultat 

Pelsdyrtrygdelaget fikk i 2017 en nedgang på 19% i brutto forfalt premie, fra NOK 2,9 mill. til 

2,3 mill. Det var ingen endring i premiesatsene. Nedgangen skyldtes færre forsikrede dyr og 

færre forsikringstakere. I 2017 forsikret selskapet 17 500 sølvrev- og 6 500 blårevtisper som 
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var 7 000 færre enn året før. 139 000 minktisper ble forsikret og det var 20 000 færre enn 

året før. 

Antallet forsikringstakere ble redusert fra 245 til 215. 

Omlag 90 % av premieinntektene kommer fra forsikring av mink, og 10 % fra rev.   

Det tekniske resultatet ble NOK -6,2 mill. som er NOK 1,3 mill. bedre enn 2016. Den 

viktigste grunnen til at resultatet er negativt, er at selskapet valgte også i 2017 å bruke 

betydelige midler til plasmacytosebekjempelse og skadeforebyggende tiltak.  

 

Det er relativt få og små skader som blir meldt. I 2017 ble det utbetalt NOK 0,29 mill. i 

erstatninger. 

 

Pelsdyrtrygdelaget har en reassuranseforsikring som dekker NOK 130 mill. over 20. mill. 

  

 

 Tall i mill. kroner. 

Finansielle nøkkeltall 2012-
2017 

      

Tall i millioner kroner 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Resultat før skattekostnad  0,2  3,8 13,3 -5,1 3,9 0,3 

Resultat av teknisk regnskap -4,1 0,8 -1,2 -6,7 -5,2 -4,2 

Opptjent bruttopremier 2,7 3,7 3,7 3,6 2,9 2,3 

Premieinntekt for egen 
regning 

2,7 3,5 3,6 3,5 2,9 
2,3 

Erstatningskostnader brutto 0,07 0,13 0,32 0,05 0,6 0,3 

Erstatningskostnader for egen 
regning 

0,07 0,13 0,32 0,05 0,6 
0,3 

Forsikringsrelaterte kostnader 
fer 

4,2 4,9 5,03 10,2 7,6 
6,2 

       

Skadeprosent brutto 2,59 % 3,71 % 8,89 % 1,43 % 20,69 % 13% 

Skadeprosent for egen 
regning 

2,59 % 3,71 % 8,89 % 1,43 % 20,69 % 
13% 

Kostnadsprosent brutto 
155,56 

% 
140,00 

% 
139,72 

% 
291,43 

% 
262,07 

% 
272% 



S. 04 
 

A. Virksomhet og resultater 
   

 

 

 

Kostnadsprosent for egen 
regning 

155,56 
% 

140,00 
% 

139,72 
% 

291,43 
% 

262,07 
% 

272% 

Combined brutto 
158,15 

% 
135,95 

% 
144,59 

% 
284,72 

% 
282,76 

% 
285% 

Combined for egen regning 
158,15 

% 
135,95 

% 
144,59 

% 
290,56 

% 
262,07 

% 
285%  

       

Eiendeler 84,1 87,60 101,9 96,3 101,5 99,5 

Investeringer 57,7 82,3 94,2 95,4 100,5 98,5 

Egenkapital 44,3 48,1 61,4 87,2 90,6 91,9 

 

A.3 Investeringsresultat 

Pelsdyrtrygdelagt inngikk i 2014 avtale med Storebrand Asset Management (Forvalter) om 

aktiv forvaltning. Det er et forvaltningsselskap for verdipapirfond med konsesjon til å drive 

aktiv forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og 

etter investors fullmakt. 

Forvalter har mandat til å velge sammensetning av Pelsdyrtrygdelagets 

verdipapirportefølje med målsetning om over tid å oppnå høyest mulig avkastning 

innenfor de frihetsgrader, risikorammer og investeringsbegrensninger som er gitt av 

styret. Rammene for kapitalforvaltningen tar hensyn til den finansielle risikoen selskapets 

kapitalforvaltning er utsatt for, samt de lover og regler myndighetene har satt for 

forsikringsselskapers virksomhet.  

Risikoprofilen for markeds-, kreditt-, og likviditetsrisiko skal være lav til middels og 

investeringshorisonten middels. 

Risikoprofilen styres gjennom valg av instrumenter som er tilgjengelig for 

forvaltningsporteføljen, plasseringsbegrensninger og risikorammer. 

Forvalter følger Storebrands prinsipper for forretningsmessig samfunnsansvar, og avstår fra 

å investere i selskaper som medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, arbeidstageres 

rettigheter eller på annen måte har en uakseptabel forretningsførsel. 

Ved utgangen av 2017 var aktivafordelingen som følger:  

Pengemarked 59,5% 
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Obligasjoner 23,7% 

Aksjer 16,8% 

Avkastningen på finansielle investeringer ble 4,94 % i 2017. 

For opplysninger om inntekter og utgifter fra investeringer oppdelt etter eiendelsklasse 

henvises det til note 4 selskapets årsrapport for 2017.  

A.4 Resultat fra øvrig virksomhet 

 

Utsatt skattefordel NOK 980 004. 
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B. System for risikostyring og internkontroll 

B.1 Generelle opplysninger om systemet for risikostyring og internkontroll 

Risikostyringsystemet generelt 
Sentralt i risikostyringssystemet står følgende fire nøkkelfunksjoner: 

• Risk Management funksjon 

• Compliance funksjon 

• Internrevisjon funksjon  

• Aktuar funksjon 

”Funksjon” defineres her som intern kapasitet til å gjennomføre praktiske oppgaver.  

Funksjonenes ansvarsområde og plikter er regulert i selskapets rammeverk for risikostyring 

med underdokumenter.   

Et viktig anliggende er at oppgavene kan utføres på en objektiv og uavhengig måte. 

Pelsdyrtrygdelaget har, som de fleste små selskapene, utfordringer når 

risikostyringssystemet skal organiseres. De viktigste kan sammenfattes slik: 

• En ansatt, som er involvert i de fleste arbeidsoppgavene, gjør det umulig internt å 

etablere en styrings- og kontrollmodell som ivaretar kravet om at den som skal 

kontrollere, ikke selv er involvert i den operative virksomheten. 

• Funksjonene er i tillegg kompetansekrevende. Både risk management funksjonen 

og compliance funksjonen krever oversikt og kompetanse først og fremst innen 

forsikrings- og markedsområdet. Det samme gjelder aktuarfunksjonen. Funksjonen 

må ha aktuarielle- og matematikkkunnskaper. 

Pelsdyrtrygdelaget har i hovedsak løst denne utfordringen ved å utkontraktere tre av 

funksjonene. I ett tilfelle har samme person to funksjoner hvor den ene har kontroll oppgaver 

i den andre. Det gjelder risikostyringsfunksjonen og aktuarfunksjonen. Pelsdyrtrygdelaget er 

imidlertid et lite, oversiktlig ett-produktsselskap slik at dette forholdet neppe representerer 

noe risiko av betydning. 

 

Risikostyringssystemet vurderes som tilstrekkelig i forhold til selskapets risikoprofil. 

Om funksjonene 
 

Risikostyring 

Kjerneoppgavene til risikostyringsfunksjonen er: 
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• Koordinering og kontroll av alle oppgaver knyttet til risikostyring 

• Måling og vurdering av den totale risikosituasjonen inklusive identifisering av 

potensielle framtidige risikoer 

• Rapportering til styret 

• Rapportering til tilsyn og offentlighet 

Risikostyringsfunksjonen er utkontraktert til Analytika AS, v/ Lars Aga Reisæter. 

Compliance 

Denne funksjonen er en del av internkontrollsystemet. I tillegg til å ha det overordnede 

ansvaret for internkontrollen, har compliancefunksjonen ansvar for følgende tre kjerne 

områder: 

• Risikokontroll (compliance riskier) 

• Early warning 

• Gi råd til ledelsen 

Compliancerisiko er definert som risiko for lovmessige eller regulatoriske sanksjoner, 

betydelige finansielle tap eller omdømmetap som følge av feil anvendelse eller manglende 

etterlevelse av lover og regler. 

Compliancefunksjonen er utkontraktert til Finn Egil Kverme. 

Internrevisjon  

Internrevisjonen er helt uavhengig av alle 1.linjeoppgaver for å sikre uavhengighet. Dette 

sikres hos Pelsdyrtrygdelaget best ved å utkontraktere oppgaven. Internrevisjonen 

rapporterer direkte til styret, internrevisjonens arbeidsplan og prioriteringer blir også vedtatt 

av styret. Ansvarlig revisor møter regelmessig i styremøter. Kjerneoppgavene til 

internrevisor er: 

• Revisjon basert på plan vedtatt av styret 

• Rapportering til styret 

Internrevisjon er utkontraktert til EY. 

Aktuar 

Aktuar funksjonens hovedoppgaver er: 

• Koordinering og kontroll av alle oppgaver knyttet til risikostyring 
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• Måling og vurdering av den totale risikosituasjonen inklusive identifisering 

av potensielle framtidige risikoer 

• Rapportering til styret 

Aktuarfunksjonen er utkontraktert til Analytika AS, v/ Lars Aga Reisæter 

Styrende dokumenter 

Selskapet har styrende dokumenter som regulerer sentrale deler av selskapets drift og 

risikotaking. Dokumenthierarkiet er vist i figuren under. 

 

 

 

 

 

 

 

Risikostyringssystemet i Pelsdyrtrygdelaget. 

Styrende dokumenter            

Rammeverk for risikostyring   

Risikoappetitt 

iii 

 Policyer produkt og erstatning                         

Policy for reassuranse 

 

Policyer  finans             

Policy for kapitalforvaltning 

Policy for utkontraktering 

 

   

 

Policyer for risikostyring og compl.  

Policy for kompetansekrav                             

Policy for compliance og  operasjonell risiko 

Policy for godtgjøring                 
Styrende dokument for ORSA 
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Godtgjørelsespolitikk 

Selskapet har ingen resultatavhengig lønn. For øvrige opplysninger om selskapets 

godtgjørelsesordninger henvises det til note 8 i selskapets årsrapport for 2017. 

Nærstående parter 

Pelsdyrtrygdelaget er et gjensidig forsikringsselskap. Forsikringstakerne er medlemmer og 

eiere. Styremedlemmene er også forsikringstakere. 

Forsikringsproduktets dekninger og vilkår er basert på alminnelige forretningsmessige vilkår 

og følger prinsippet om «armlengdes avstand». 

B.2 Krav til egnethet 

Selskapets ledelse består per 31.12.2017 av: 

• Knut Berg, administrerende direktør 

• Hans Åge Kulbotten, seksjonssjef 

Styre 

In
te

rn
re

v
is

jo
n

  
A

n
sv

. 
E

Y
 

Selskapets  ledelse 

Risikostyringssystem 

ORSA 

prosess  

Risikostyrings 
funksjon  Ansv. 
Analytica 

Aktuarfunksjon   
Analytica 

ORSA 

Compliance 

funksjon   Ansv. FE 

Kverme 

Internkontrollsystem 

= Kan gå direkte til 

styret i spesielle tilfelle 
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• Knut Smedsrud, økonomisjef 

I tillegg regnes sentrale personer innen risikostyring som nøkkelpersonell. Dette omfatter: 

• Lars Aga Reisæter (utkontraktert Risk Manager og aktuarfunksjonen) 

• Finn Egil Kverme (utkontraktert Compliance ansvarlig) 

Ledelsen og sentrale operative ansatte forutsettes å ha kompetanse innen forsikringsdrift, 

kapitalforvaltning og om det markedet selskapet skal betjene. 

For de funksjoner som utkontrakteres kreves det bred forsikringskompetanse og erfaring 

med funksjonene. 

 

Foretaket har etablert retningslinjer for å sikre at personer i sentrale stillinger og 

styremedlemmer fyller kravene til egnethet, Disse er beskrevet i foretakets «Policy for 

kompetansekrav og egnethet». Lang erfaring kan veie opp for manglende formell 

kompetanse. I tillegg stilles det krav til skikkethet, inkludert en vurdering av vedkommende 

sitt omdømme og integritet. Det skal innhentes vandelsattest for å sikre at personer tilknyttet 

selskapet har en tilfredsstillende god vandel. 

B.3   
 

Styring og kontroll av sentrale risikoområder 

FORSIKRINGSRISIKO 

Styret fastsetter rammene for forsikringsvirksomhetens samlede risikoeksponering og 

prinsippene for beregning av disse.  

Administrasjonen skal kvartalsvis på aggregert nivå, vurdere og rapportere til styret 

utviklingen med hensyn til forventet resultat, risikofaktorer og maksimalt tapspotensiale i 

forhold til faktisk skadeutvikling og sannsynlig utvikling fremover.  

MARKEDSRISIKO 

Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen, herunder retningslinjene for plassering og 

betingelsene for å sette forvaltningen ut til andre. 

Risk Manger skal månedlig rapportere til ledelsen og styret utviklingen med hensyn til 

forventet resultat og risikoeksponering.  
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HVITVASKINGSRISIKO 

Compliancefunksjonen har ansvaret for å vurdere hvitvaskingsrisikoen. Denne risikoen 

ansees som svært liten. Bransjen er liten og oversiktlig og ledelsen kjenner alle 

forsikringstakerne. Mulighetene for hvitvasking er små. 

LIKVIDITETSRISIKO 

Likviditeten styres etter prinsipper og retningslinjer gitt i Strategi for kapitalforvaltning. 

OPERASJONELL RISIKO 

Operasjonell risiko styres i henhold til en egen Policy for operasjonell og compliance risiko. 

MOTPARTSRISIKO 

Motpartsrisiko oppstår i første rekke på investeringssiden og ovenfor reassuransemotparter. 

Omfanget av dette er regulert i «Policy for Reassuranse» og «Strategi for kapitalforvaltning». 

 AVSETNINGSRISIKO 

Selskapets mål er å sikre at oppståtte og fremtidige skader reserveres på en slik måte at 

selskapet med stor grad av sikkerhet er i stand til å oppfylle sine forpliktelser.  

FREMVOKSENDE RISIKOER 

Selskapet vurderer i sine risiko- og ORSA-gjennomganger framtidige risikoer. For selskapet 

vurderes dette å inkludere, men ikke være begrenset til: 

- Politiske endringer for næringen 

- Redusert tilgjengelighet/dyrere reassuranse 

RAPPORTERING TIL DET OFFENTLIGE 

Rapportering til offentlige instanser skal utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter.  

AKTUAR 

Foretaket har etablert avtale med aktuar vedrørende leveranse av aktuartjenester. 

Leveransen skal være i overensstemmelse med «Policy for utkontraktering».  

SKADEBEHANDLING OG SKADEUTBETALING  
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Foretaket har retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig og tilfredsstillende behandling 

av alle skader.  

REGNSKAPSRAPPORTER 

Det skal kvartalsvis utarbeides og styrebehandles rapporter som viser regnskapsmessig 

avvik i forhold til periodisert budsjett, prognose for den aktuelle budsjettperioden, og avvik 

mellom prognose og budsjett. Det skal også utarbeides månedsrapport som sendes til 

styret. 

IKT 

Det skal foreligge mål og retningslinjer for selskapets IKT- virksomhet. For den delen av IKT-

virksomheten som er utkontraktert, skal det utarbeides egne retningslinjer som skal sikre 

leveransen. Selskapet skal i henhold til krav i forskrift, minst en gang årlig, eller ved 

endringer som har betydning for IKT-sikkerheten, gjennomføre risikoanalyser for å påse at 

risiko styres innenfor akseptable grenser i forhold til foretakets virksomhet. 

Administrerende direktør har ansvaret for at selskapet IKT-virksomhet drives i samsvar IKT -

forskriften. 

RISIKOVURDERING 

Med utgangspunkt i definerte mål og strategier skal det minst en gang i året foretas en 

gjennomgang av vesentlige risikoer for alle virksomhetsområder i selskapet og de interne 

kontrolltiltak som sikrer mot disse. Administrerende direktør skal minst en gang i året 

utarbeide en samlet vurdering av risikosituasjonen som forlegges styret til behandling. 

Kvartalsvis skal Risk Manager, Compliance og Aktuar rapportere til styret hvorvidt selskapet 

opererer innenfor policyer, retningslinjer og lovverk i tillegg til å rapportere på oppfølging av 

den årlige gjennomgangen. 

B.4 Egenvurdering av Risikoeksponering og Kapitalbehov (ORSA) 

Styret er ansvarlig for at selskapet som en del av risikostyringssystemet gjennomfører en 

egenevaluering av selskapets risikoeksponering og risikoprofil, og tilhørende kapitalbehov, i 

overensstemmelse med kravet i Finansforetaksloven § 16-6 med forskrifter. Styret skal 

sørge for at selskapet gjennomfører en vurdering av alle vesentlige risikoer selskapet 

eksponeres mot, både på kort og lang sikt, og av kapitalbehov for å kunne dekke denne 
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risikoeksponeringen, samt evnen til å kunne innfri forpliktelser i forbindelse med 

forsikringskontrakter.  

Det skal som en del av prosessen gjennomføres en vurdering av hvorvidt standardmodellen 

gjenspeiler selskapets risikoprofil, og i hvor stor grad kapitalkravet beregnet av 

standardmodellen er i overensstemmelse med selskapets egenvurderte kapitalbehov. 

Styret skal sørge for at det gjennomføres vurderinger av om selskapet har tilstrekkelig 

kapital gitt selskapets strategi og ta høyde for risikoer som kan oppstå i forbindelse med 

utilstrekkelig kapital eller mangler i virksomhetsstyringssystemet, samt tiltak fra ledelsen som 

kan påvirke selskapets risikoprofil.  

ORSA-prosessen skal forsikre at selskapets ledelse og styre skal ha eierskap og tilstrekkelig 

informasjon og forståelse av selskapets solvensbehov og solvenskapital.  

ORSA skal gjennomføres minimum årlig. Ekstraordinære gjennomføringer skal skje i 

forbindelse med vesentlige strategiske endringer, eksempelvis overtagelse og fusjon, eller 

vesentlige endringer i vedtatt risikoappetitt, driftsmiljø, herunder makroøkonomiske, 

regulatoriske og konkurranseforhold. Enkelte forhåndsdefinerte hendelser vil automatisk 

nødvendiggjøre en ny ORSA-gjennomføring. Disse hendelsene er som følger: 

• Overtagelse av selskap > 25 % av Selskapets egenkapital 

• Fusjon av Selskapet med et annet selskap 

 

Den årlige ORSA-gjennomføringen skal resultere i en rapport som skal innfri kravene i 

finansforetaksloven. Rapporten skal foreligge i løpet av første halvdel av finansåret. Den 

skal godkjennes av styret og deretter oversendes Finanstilsynet snarest mulig, og innen to 

uker.  

Enhver strategisk beslutning som vil påvirke risikoprofil og/eller solvenskapitalen, skal 

vurderes gjennom ORSA-prosessen før beslutningen gjennomføres. Alle vesentlige risikoer 

som kommer frem i periodisk risikorapportering skal også vurderes i ORSA- prosessen  

Risk Manager er ansvarlig for selskapets operative ORSA-gjennomføring og for at den 

implementeres i henhold til lovkrav og ORSA-policy.  

Internrevisjonen skal foreta en uavhengig evaluering og vurdering av ORSA-prosess og -

rapport.  
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Styret skal sørge for at selskapet årlig gjennomfører ORSA i tråd med kravene uttrykt i 

lovverket. 

I første kvartal vil selskapet foreta beregning av kapitalkrav ved bruk av standardmodellen. 

Deretter gjennomføres en analyseprosess, med risikoevaluering, avviksanalyse og vurdering 

av kapitalisering basert på standardmodellens forutsetninger og resultater.  

Parallelt med analyseprosessen vil selskapet gjennomføre en egenvurdering av 

kapitalbehov for å dekke all relevant, faktisk og potensiell risikoeksponering, kalt ORSA-

prosessen. Dette kapitalbehovet sammenliknes med kapitalkravet beregnet av 

standardmodellen. Årets ORSA-prosess vil baseres på foregående risikorapporter, 

internkontroll, risikoevaluering og vurderinger gjort av selskapets aktuar og 

compliancefunksjon. Risk Manager har det overordnede ansvaret for initiering og 

organisering av gjennomføring. Styret er aktivt deltagende i prosessen gjennom vurderinger 

av sentrale elementer og gjennomgang i styremøter.  

Innen utgangen av første halvår oppsummeres selskapets egenvurdering i en sluttrapport; 

ORSA-rapporten. ORSA-rapporten overleveres til internrevisjon for gjennomgang.  

Rapporten godkjennes av internrevisjonen og skal deretter godkjennes av styret.  

I tredje og fjerde kvartal vil det utarbeides grunnlag for neste års ORSA-gjennomføring, i 

forbindelse med Selskapets internkontrollprosess, risikorapport, vurdering og måling av 

risikoappetitt, samt rapportering fra selskapets aktuar- og compliancefunksjon. 

Selskapet samlede risiko kan i betydelig grad endres ved å vekte ned på 

markedsinvesteringene. 

B.5 Internkontrollsystem 

Internkontrollsystemet i Pelsdyrtrygdelaget har tre nivåer: 

Nivå 1. 

Leder og personell som utfører det praktiske arbeidet har ansvaret for den daglige 

risikostyringen innenfor sitt ansvarsområde. De skal til enhver tid påse at risikostyringen og 

risikoeksponeringen er innenfor de rammer og overordnede styringsprinsipper som er 

besluttet av styret eller administrerende direktør. 
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Nivå 2. 

Dette nivået har to funksjoner: risikostyringsfuksjonen og compliancefunksjonen. 

Risikostyringsfunksjonen er uavhengig av forretningsdriften og rapporterer direkte til 

administrerende direktør.  Funksjonen er ansvarlig for uavhengig oppfølging og rapportering 

av risikoeksponeringen. Compliancefunksjonen skal kontrollere at selskapet etterlever 

gjeldende lover og forskrifter. Begge funksjonene er utkontraktert. 

Nivå 3. 

Internrevisjonen overvåker at risikostyring og internkontroll er målrettet, effektivt og fungerer 

som forutsatt. Internrevisjonen rapporterer periodisk til styret.  

B.5 Internrevisjonsfunksjon 

Internrevisjonen er underlagt styret. Løpende administrativ kontakt, herunder planarbeid, 

koordineres med administrerende direktør eller den han delegerer dette til. 

Internrevisjonen skal gjennomføre periodiske møter med administrerende direktør eller den 

han delegerer dette til. Dette for å diskutere problemstillinger og anbefalinger knyttet til 

risikostyring og internkontroll, samt erfaringsoverføring og avstemming av kontrollaktiviteter 

for å bidra til effektiv gjennomføring av internrevisjonen. 

Internrevisjonens oppgave er å synliggjøre uønsket risikoeksponering for Pelsdyrtrygdelaget 

gjennom å:  

• bistå selskapet med å identifisere og evaluere vesentlig risikoeksponering og 

gi innspill til forbedringer med bakgrunn i observasjoner fra gjennomførte 

revisjoner 

• evaluere hensiktsmessigheten og effektiviteten av selskapets prosesser for 

virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll 

• gi målrettet og strukturert tilbakemelding på selskapets etterlevelse av 

gjeldende lover og regler, etablerte rutiner/prosedyrer, samt etablerte 

kontrolltiltak på kritiske områder 

  

Internrevisjonen skal som en del av sitt arbeid periodisk bl.a. vurdere: 

• Overordnet styring og kontroll 

• Fastsettelse og overholdelse av risikoappetitt og risikorammer  
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• Risiko- og kontrollkultur 

• Kapitalstyring 

• Håndtering av vesentlige risikoer, herunder forsikringsrisiko, motpartsrisiko, 

likviditetsrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko og omdømmerisiko 

• Håndtering av vesentlige endringer/hendelser (produkter, prosesser, områder, 

oppkjøp etc.)  

• Effektivitet og hensiktsmessighet av etablerte prosesser og kontrolltiltak, 

herunder en evaluering av om output av prosessene er i tråd med selskapets 

mål, verdier og risikoappetitt 

• Etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter, samt interne rutiner og 

retningslinjer 

 

Internrevisjonsfunksjonen skal ivaretas av EY 

B.6 Aktuarfunksjon 

Aktuarfunksjonen er en andrelinjefunksjon, altså en kontrollfunksjon. Generelt for alle de fire 

nøkkelfunksjonene under Solvens II gjelder det at funksjonen skal være «upåvirket» i sin 

rolle. I dette ligger det blant annet at personer knyttet til aktuarfunksjonen skal, med unntak 

av godtgjørelse for utført arbeid, være økonomisk uavhengig av selskapet. 

Aktuarfunksjonen skal være egnet og kompetent. En konkretisering av kravene dette 

innebærer er beskrevet i utkontrakteringsavtalen med leverandøren av tjenesten. 

Solvens II – regelverket definerer en rekke ansvarsområder for aktuarfunksjonen, hvor et 

sentralt element er koordinering av beregningen av de forsikringstekniske avsetningene. 

Aktuarfunksjonen i Pelsdyrtrygdelaget har ansvar for 

• Koordinere beregningen av forsikringstekniske avsetninger 

• Vurdering av datakvaliteten 

• Vurdering av underwriterpolicy, reassuransepolicy og reassuranseprogrammet 

• Bidra til effektiv risikostyring 

B.7 Utkontraktering 

Pelsdyrtrygdelaget har p.t. følgende kjerneoppgaver/funksjoner utkontraktert: 

• finansforvaltning, 

• aktuarfunksjonen 

• compliancefunksjonen 
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• regnskapsføring og myndighetsrapportering, 

• drift og vedlikehold av EDB/IKT-systemer 

Utkontrakteringen skal skje iht. selskapets Policy for utkontraktering. Viktige prinsipper i 

dette dokumentet er: 

• Utkontrakteringsavtaler skal være skriftlig  

• Avtalene skal sikre Pelsdyrtrygdelaget rett til å inspisere og kontrollere de av 

leverandørens aktiviteter som er knyttet til avtalen 

• Avtalene skal sikre at Finanstilsynet gis tilgang til opplysninger fra og tilsyn hos 

leverandøren og ellers oppfylle betingelser som Finanstilsynet har satt for 

utkontraktering 

• Pelsdyrtrygdelaget skal forsikre seg om at leverandørens systemer, drift og 

sikkerhet har tilfredsstillende kvalitet og oppfølging  

• Avtalene skal inneholde krav til leverandøren om taushetsplikt mht.   

opplysninger om Pelsdyrtrygdelagets kunder. 

• Oppfyllelse av kravene til informasjonssikkerhet for personopplysninger skal 

ivaretas. 

I henhold til § 4 c i Finanstilsynsloven skal selskapet melde fra til Finanstilsynet ved 

inngåelse av avtale om utkontraktering av virksomhet, ved senere endring av slik avtale og 

ved bytte av oppdragstaker. Meldingen skal gis minst 60 dager før iverksettelsen av avtalen, 

avtaleendringen eller byttet av oppdragstaker. 

B.8 Vurdering 

Pelsdyrtrygdelaget vurderer foretakets system for risikostyring og internkontroll å være 

hensiktsmessig med hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten av risikoene som er 

knyttet til selskapets virksomhet. Selskapet er lite, har ett produkt, få skader og relativt få 

forsikringstakere. 

Selskapet har en forsiktig investeringsstrategi, der majoriteten av midlene blir plassert i 

obligasjonsfond med begrenset rente- og kredittrisiko. 

Risikostyring og rapporteringsrutiner som er satt opp vurderes som velfungerende og egnet 

til å fange opp reelle risikoer for selskapet.   
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C. Risikoprofil 

C.1 Forsikringsrisiko 

Selskapets forsikringsrisiko vurderes primært gjennom den årlige risikoanalysen og gjennom 

prosessen for egenvurdering av risikoeksponering og kapitalbehov (ORSA). 

Katastroferisiko er den viktigste forsikringsrisikoen. Med basis i et katastrofescenario, hvor 

skinnpriser og antall dyr inngår, gjøres det minst en gang i året beregninger på maksimale 

erstatninger. 

Fôrbåren smitte fra fôrkjøkken vurderes som den vesentligste årsaken til en 

katastrofehendelse. 

Det er iverksatt tiltak som reduserer risikoen for en katastrofehendelse. Tiltakene vil også 

kunne redusere omfanget av en stor uønsket hendelse. De viktigste tiltakene som også i 

stor grad er tatt inn i forsikringsvilkårene, er: 

• Krav om vaksinasjon mot botulisme 

• Krav om vaksinasjon mot lungebetennelse (i store besetninger) 

• Forsikringsavtalen blir sagt opp hvis det blir importert dyr fra land hvor det er påvist 

valpesyke i stort omfang 

• Alle forsikringstakere skal være sertifisert i henhold til sertifiseringsordningen 

FarmSert. 

• Alle forsikrede besetninger skal ha veterinær-besøk ihht. krav i 

helsetjenesteordningen for pelsdyr. 

• Det skal bare benyttes fôr fra anlegg som Mattilsynet har godkjent for produksjon av 

pelsdyrfôr. 

 
De katastrofescenario-baserte beregningene gir grunnlag for å beregne behovet for 

reassuranse slik at selskapet kan holde seg innenfor de fastsatte eksponeringsrammer.  

Selskapet har en reassuranse avtale(stop loss) som dekker NOK 130 mill ex 20. 

C.2 Markedsrisiko 

Markedsrisikoen vurderes fortløpende og gjennom den årlige risikoanalysen samt gjennom 

egenvurdering av risikoeksponering og kapitalbehov (ORSA). 
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Følgende del-risikoer utgjør den markedsrisikoen 

• Renterisiko 

Rentekurven og rentestress blir benyttet i beregningene av renterisikoen.  

Renterisikoen er minimal for selskapet på grunn av en kort durasjon på både 

forpliktelser og investeringer. 

• Aksjerisiko 

Aksjeinvesteringer stresses med standard stressfaktor som justeres med 

utgangspunkt i endringen i MSCI World Index over en treårs periode. 

Resultatet blir selskapets kapitalkrav for aksjerisiko beregnet i NOK. 

• Spreadrisiko 

Tapspotensialet for den enkelte kreditteksponering beregnes med utgangspunkt i 

kredittspreadendringene og kreditteksponeringens effektive durasjon. 

Beregningene gir selskapets kapitalkrav fra spreadrisiko. 

• Konsentrasjonsrisiko 

Konsentrasjonsrisiko beregnes med utgangspunkt i terskelverdier pr ratingklasse. 

Beregningene gir selskapets kapitalkrav fra konsentrasjonsrisiko. 

• Valutarisiko 

Valutarisiko beregnes ved en stressfaktor på 25 % av netto eksponering i 

utenlandsk valuta og resultatet blir valutaeksponeringens kapitalkrav. 

• ALM-risiko 

ALM-risiko blir fanget opp gjennom likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko, 

aksjerisiko og reserverisiko. 

C.3 Kredittrisiko 

Kredittrisiko for Pelsdyrtrygdelaget gjelder hovedsakelig reassurandør og bankinnskudd. 

Kredittrisiko vurderes i forbindelse med den årlige risikoanalysen og ved selskapets 

egenvurdering av risikoeksponering og kapitalbehov. 

Kredittrisikoen vurderes som lav fordi selskapet benytter solide banker og høyt ratede 

reassuranseselskaper. 

Kredittrisikoen sensitivitetstestes i ORSA-prosessen. 
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C.4 Likviditetsrisiko 

Pelsdyrtrygdelaget vurderer likviditetsrisikoen å være lav. 

Likviditetsrisiko vurderes fortløpende og gjennom den årlige risikoanalysen samt gjennom 

egenvurdering av risikoeksponering og kapitalbehov (ORSA). 

Det vurderes om sammensetningen av eiendeler er hensiktsmessig med hensyn til deres 

art, durasjon og likviditet slik at selskapet kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de 

forfaller. 

Forventet fortjeneste i framtidige premier beregnet i samsvar med artikkel 260 nr. 2 er lik 

null. 

C.5 Operasjonell risiko 

Operasjonell risiko vurderes i forbindelse med den årlige risikoanalysen og ved selskapets 

egenvurdring av risikoeksponering og kapitalbehov. 

Vurderingene skjer ved å identifisere, dokumentere og overvåke relevante eksponeringer for 

operasjonell risiko. 

Det er èn nøkkelperson i selskapet. Hvis vedkommende av en eller annen grunn ikke kan 

utføre sine arbeidsoppgaver for en lengre periode eller på permanent basis, vil det kunne 

oppstå et kunnskapsmessig vakuum på noen områder. Risikoen er ikke høy. 

Forsikringstilfellene er få, erstatningsutmålingen enkel og de øvrige prosesser som f.eks. 

fornyelse av forsikringene oversiktlige og rimelig enkle. I tillegg er det utarbeidet en plan for 

overtakelse av viktige funksjoner når ansvarlige medarbeidere får langtidsfravær. 

Muligheten for å bli rammet av svindel, både fra interne og eksterne, ansees som liten. 
 
I standardmodellen beregnes det et Pilar I kapitalkrav for operasjonell risiko som en andel av 

opptjent premier eller tekniske avsetning. 

 



S. 21 
 

D. Verdsetting for solvensformål 
   

 

 

 

D. Verdsetting for solvensformål 

D.1 Eiendeler 

Tabellen under er hentet fra selskapets regnskapsmessige balanse per 31.12.2017, og viser 

verdi av selskapets eiendeler.  

Tall i tusen kroner Solvensregnskap Finansregnskap 

   

Sum investeringer 98 545 152 98 545 152 

   

Sum andre eiendeler 935 923 935 923 

   

SUM EIENDELER 99 481 075 99 481 075 

 

 

Pelsdyrtrygdelaget kategoriserer sine investeringer som finansielle eiendeler som verdsettes 

til virkelig verdi over resultatet. Aksjefond, obligasjonsfond og andre finansielle eiendeler er 

derfor bokført til markedsverdi 31.12.2017. I all hovedsak er underliggende investeringer i 

noterte foretak. Alle eiendeler er vurdert til samme verdi i Solvens – og finansregnskapet. 

D.2 Forsikringstekniske avsetninger 

Selskapet har relativt små forsikringstekniske avsetninger. I finansregnskapet står det NOK 

192 632,- som premieavsetninger, og NOK 400.000,- som erstatningsavsetninger. 

Differansen mellom disse beløpene og forsikringstekniske avsetninger i Solvensbalansen er 

diskonteringseffekt og risikomargin. For Pelsdyrtrygdelaget er begge disse beløpene 

beskjedne på grunn av kort avløpsprofil, samt et relativt lavt SCR krav.  

Totale forsikringstekniske avsetninger i solvensbalansen er på NOK 685 000-, herav utgjør 

risikomargin NOK 96 000-, og beste estimat er NOK 640.562,-. 

Historikken viser at det er en svært kort avvikling på de få skadene selskapet har, det 

tilhører unntakene at ikke hele skaden er meldt og oppgjort innen utgangen av skadeåret, i 

de tilfellene det har skjedd har det vært fordi skaden har skjedd tett opptil årsskiftet. 

Selskapet har et lite antall kunder, samt en administrasjon som følger bransjen tett, alle 

skader vil derfor fanges opp raskt.  
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Omfang og kvalitet på historiske skadedata gjør imidlertid bruk av tradisjonelle kvantitative 

aktuarmetoder utfordrende. Beste estimat er derfor i stor grad satt basert på 

ekspertvurderinger hensyntatt endringer i eksponering og dekninger. Usikkerheten forbundet 

med størrelsen på forsikringstekniske avsetninger er liten målt i kroner, men i prosent av 

eksisterende avsetninger kan vi likevel få et avvik på grunn av den beskjedne størrelsen på 

disse. Et eventuelt avviklingsresultat vurderes uansett ikke å kunne komme på et nivå som 

har nevneverdig betydning for selskapets ansvarlige kapital. 

Risikomarginen blir beregnet ved å bruke metode 3. Metoden tar utgangspunkt i å estimere 

hele SCR for hvert fremtidig år frem til selskapets forpliktelser er ferdig avløpt og beregne en 

kostnad for å holde den nødvendige kapitalen per år. Det benyttes en internrente på 6% for 

disse beregningene. Kapitalkostnadene for alle år frem så å diskontere disse beløpene. 

 

D.3 Andre forpliktelser 

Pensjon 

Selskapet har en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Ordningen er ytelsesbasert og forvaltes av Storebrand ASA. Pensjonsforpliktelsene var pr 

31.12.2017 NOK 861 085. 

Skatt 

Selskapet hadde en skatteforpliktelse på NOK 4 826 090. 

Det er ikke avvik mellom verdsettingen i finans- og solvensbalansen på disse postene. 
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E. Kapitalstyring 

E.1 Ansvarlig kapital 

Pelsdyrtrygdelaget har NOK 91,9 mill. i kapital tilgjengelig for å dekke solvenskravet. 

Egenkapitalen i årsregnskapet for 31.12.2017 er NOK 91,9 mill. All tilgjengelig kapital er 

opptjent egenkapital, og tilhører således kapitalgruppe 1, dette kan fullt ut brukes til å dekke 

både solvens- og minstekapitalkravet. 

E.2 Solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav 

Tall i tusen kroner 31.12.2017 

  

Delkapitalkrav:  

Markedsrisiko  10 058 

Skadeforsikringsrisiko  1 542  

Motpartsrisiko  1 035  

Operasjonell risiko  70  

- Diversifiseringseffekt  -1 719 

- Risikoreduserende effekter av utsatt skatt  0  

Sum solvenskapitalkrav  10 986  

   

Minstekapitalkrav    

   

Minstekapitalkrav etter justering  23 810  

   

Basiskapital   

Innskutt egenkapital  -    

Annen opptjent egenkapital  91 940  

- Immaterielle eiendeler  -    

- Verdiforskjeller mellom Solvens II og regnskap  -25  

Kapitalgruppe 1  91 915  

   

Basiskapital 91 915 
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Basiskapital til dekning av solvenskapitalkrav  91 915 

   

Basiskapital til dekning av minstekapitalkrav  91 915 

    

Solvenskapitaldekning i prosent 837 % 

   

Minstekapitaldekning i prosent 386 % 

 

Selskapet benytter ikke foretaksspesifikke parameter I sine beregninger av minste- og 

solvenskapitalkravet. 
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