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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2009/10 for 3-S Danske Svineproducenters
Serviceselskab A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 2. november 2010

Direktion

Anders Bundgaard
direktør

Bestyrelse

Per Bach Laursen Erling Groth Zeerow Jens Peter Ravn
formand næstformand

Kristian Sejersbøl Paul Bonde Christiansen
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Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i 3-S Danske Svineproducenters Serviceselskab A/S
Vi har revideret årsregnskabet for 3-S Danske Svineproducenters Serviceselskab A/S for regnskabsåret 1.
oktober 2009 - 30. september 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pen-
gestrømsopgørelse og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges ef-
ter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og oprethold-
else af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvi-
sende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn,
som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesbe-
retning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor re-
vision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder
kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj
grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i års-
regnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlin-
formationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der
er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende bille-
de, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at ud-
trykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stil-
lingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæs-
sige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af års-
regnskabet og ledelsesberetningen.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor kon-
klusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

3-S Danske Svineproducenters Serviceselskab A/S · Årsrapport for 2009/10 2



Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. oktober 2009 - 30. september 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at
ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Horsens, den 2. november 2010
QURIOS
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Claus Olsen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet 3-S Danske Svineproducenters Serviceselskab A/S
Karetmagervej 9
7000 Fredericia

Telefon: 76 20 79 79
Telefax: 76 20 79 99
Hjemmeside: www.3s.dk
E-mail: 3S@3S.dk

CVR-nr.: 12 10 14 49
Stiftet: 1. maj 1988
Hjemsted: Fredericia
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

22. regnskabsår

Bestyrelse Per Bach Laursen
Erling Groth Zeerow
Jens Peter Ravn
Kristian Sejersbøl
Paul Bonde Christiansen

Direktion Anders Bundgaard

Revision QURIOS
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12
8700 Horsens

Statsautoriseret revisor Claus Olsen
Revisor Trine Ørbech, HD

Bankforbindelse Jyske Bank
Mageløs 8
5100 Odense C
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Selskabsoplysninger

Advokatforbindelser Ret & Råd Sundhuset
Clarasvej 2
8700 Horsens

Advokatanpartsselskabet John Peter Andersen
Vesterbro 1, 3. tv.
9000 Aalborg

Homann Advokater
Amagertorv 11
1160 København K

Modervirksomhed Danske Svineproducenter Holding A/S, Fredericia
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Hovedtal og nøgletal                     

2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Resultatopgørelse:

Bruttofortjeneste 7.704 6.628 6.855 4.313 4.081
Resultat af primær drift 1.889 1.528 2.026 141 194
Finansielle poster, netto 890 468 -821 602 318
Årets resultat 2.052 1.486 902 518 338

Balance:

Balancesum 69.911 49.096 50.691 50.160 43.518
Egenkapital 11.832 9.780 8.294 7.392 6.874

Pengestrømme:

Driftsaktivitet 8.297 -564 201 1.631 7.655
Investeringsaktivitet 3.876 195 -280 -630 -402

Medarbejdere:

Gennemsnitligt antal heltidsansatte
medarbejdere 11 10 10 10 8

Nøgletal i %: *)

Egenkapitalandel 16,9 19,9 16,4 14,7 15,8
Forrentning af egenkapitalen 19,0 16,4 11,5 7,3 5,0

*) Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet. Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt
regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været handel med varer til danske husdyrs-
producenter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets ledelse har i regnskabsåret sikret en fastholdelse af omsætnings- og indtjeningsniveauet fra
sidste år. Den igangsatte udvidelse af kundesegmentet til også at omfatte kvægbruget har haft en positiv
effekt på selskabets indtjening.

Selskabets resultat og økonomiske udvikling overgik forventningerne og anses som tilfredsstillende. 

Særlige risici
Prisrisici
Med henblik på at eliminere prisrisici indgås købs- og salgskontrakter.

Miljøforhold
Selskabet har ikke udarbejdet en samlet strategi for virksomhedens miljøarbejde, idet selskabets samlede
miljøpåvirkning er meget lille.

Videnressourcer
Det er ledelsens hensigt til stadighed at sikre den fornødne viden inden for virksomhedens kerneområder.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Der er ikke iværksat forsknings- og udviklingsaktiviteter, men selskabets ledelse har til stadighed fokus
på nye produkter og ydelser inden for husdyr- og markbrugene.

Den forventede udvikling
Det er ledelsens forventning, at det kommende regnskabsår kan gennemføres med et positivt resultat. 

Selskabet forventer fortsat at have en positiv likviditet i 2010/11.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets
finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 3-S Danske Svineproducenters Serviceselskab A/S er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdire-
guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost-
ninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af
ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og
nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnska-
bet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balance-
dagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på
tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle
indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling,
arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne
omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med
salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved
skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dat-
tervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager
virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet
anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver
Software
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi,
såfremt denne er lavere.
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Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris, fordeles lineært over den forventede økonomiske
levetid, dog maksimalt 3 år. 

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og
nedskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Aktiver med en kostpris på under 15 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i
resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver
Beholdningen af egne aktier optages til anskaffelsesprisen. Et beløb svarende til den bogførte værdi er
tilsvarende opført under reserver i passiverne.

Andre værdipapirer måles til fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. 

Nedskrivninger til tab opgørelse på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender
samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.

Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået
udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst korrigeret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.

Udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. Udskudt
skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være
gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investerings-
aktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse
og afslutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder
og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.

3-S Danske Svineproducenters Serviceselskab A/S · Årsrapport for 2009/10 11



Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabs-
kapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag
på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes
til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Nøgletal

Hoved- og nøgletallene i oversigten er beregnet således:

Egenkapitalandel
Egenkapital eksklusive minoritetsinteresser ultimo x 100

Passiver i alt ultimo 

Resultat*
Årets resultat 

med fradrag af minoritetsinteressers andel heraf

Egenkapitalforrentning
                                  Resultat* x 100                                  
Gennemsnitlig egenkapital eksklusive minoritetsinteresser
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Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

Note 2009/10 2008/09

Bruttofortjeneste 7.703.512 6.628.372

1 Personaleomkostninger -5.629.453 -4.951.685
Afskrivninger -184.811 -149.177

Resultat af primær drift 1.889.248 1.527.510

Andre finansielle indtægter 974.083 556.918
Andre finansielle omkostninger -84.337 -88.941

Resultat før skat 2.778.994 1.995.487

2 Skat af årets resultat -726.950 -509.325

Årets resultat 2.052.044 1.486.162

Forslag til resultatdisponering:

Årets resultat 2.052.044 1.486.162
Overført fra overført resultat 8.201.735 6.723.372

Til disposition 10.253.779 8.209.534

Reserve for egne aktier -8.700 7.800
Overføres til overført resultat 10.262.479 8.201.734

Disponeret i alt 10.253.779 8.209.534
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Balance 

Aktiver
Note 30/9 2010 30/9 2009

Anlægsaktiver

3 Software 0 5.656
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 5.656

4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 485.917 240.072
Materielle anlægsaktiver i alt 485.917 240.072

5 Andre værdipapirer og kapitalandele 402.385 4.008.216
Egne aktier eller anparter 69.600 78.300
Finansielle anlægsaktiver i alt 471.985 4.086.516

Anlægsaktiver i alt 957.902 4.332.244

Omsætningsaktiver

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 2.589.699 1.206.373
Varebeholdninger i alt 2.589.699 1.206.373

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 44.623.433 33.850.539
Deposita 208.890 208.890
Andre tilgodehavender 0 51.368

9 Udskudt skatteaktiv 249.800 412.000
Periodeafgrænsningsposter 138.843 65.250
Tilgodehavender i alt 45.220.966 34.588.047

Likvide beholdninger 21.142.761 8.969.796

Omsætningsaktiver i alt 68.953.426 44.764.216

Aktiver i alt 69.911.328 49.096.460
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Balance 

Passiver
Note 30/9 2010 30/9 2009

Egenkapital

6 Aktiekapital 1.500.000 1.500.000
7 Reserve for egne aktier 69.600 78.300
8 Overført resultat 10.262.479 8.201.734

Egenkapital i alt 11.832.079 9.780.034

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 55.119.225 35.857.318
Gæld til DSH A/S 441.356 712.196

10 Selskabsskat 562.745 426.243
Anden gæld 1.955.923 2.320.669
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 58.079.249 39.316.426

Gældsforpligtelser i alt 58.079.249 39.316.426

Passiver i alt 69.911.328 49.096.460

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
12 Eventualposter
13 Nærtstående parter
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Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september

Note 2009/10 2008/09

Resultat før renter 1.889.248 1.527.510
Kursreguleringer mv. -40.483 -162.758
Afskrivninger 193.208 171.848
Ændring i varebeholdninger -1.383.326 -154.864
Ændring i tilgodehavender -10.795.119 1.097.689
Ændring i leverandørgæld og anden gæld 18.626.322 -2.828.587

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 8.489.850 -349.162

Renteindbetalinger og lignende 319.416 556.607
Renteudbetalinger og lignende -84.337 -88.941
Betalt selskabsskat -428.248 -682.012

Pengestrømme fra driftsaktivitet 8.296.681 -563.508

Køb af materielle anlægsaktiver -595.000 0
Salg af materielle anlægsaktiver 170.000 0
Køb af finansielle anlægsaktiver -62.200 -12.540
Salg af finansielle anlægsaktiver 4.363.181 238.173
Ændring i beholdning af egne aktier 8.700 -7.800
Mindre nyanskaffelser -8.397 -22.671

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 3.876.284 195.162

Ændring i likvider 12.172.965 -368.346

Likvider 1. oktober 2009 8.969.796 9.338.142

Likvider 30. september 2010 21.142.761 8.969.796

Likvider

Likvide beholdninger 21.142.761 8.969.796

Likvider ultimo 21.142.761 8.969.796
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Noter

2009/10 2008/09

1. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 4.447.734 3.820.046
Pensioner 1.181.719 1.131.639

5.629.453 4.951.685

Direktion og bestyrelse 1.368.665 1.273.853

1.368.665 1.273.853

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 11 10

2. Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets resultat 564.750 430.325
Regulering af udskudt skat 162.200 79.000

726.950 509.325

3. Immaterielle anlægsaktiver
Software

Kostpris 1. oktober 2009 358.690
Tilgang 0
Afgang 0

Kostpris 30. september 2010 358.690

Af- og nedskrivninger 1. oktober 2009 353.034
Årets af- og nedskrivninger 5.656
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0

Af- og nedskrivninger 30. september 2010 358.690

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2010 0
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Noter

4. Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris 1. oktober 2009 576.174
Tilgang 595.000
Afgang -576.174

Kostpris 30. september 2010 595.000

Af- og nedskrivninger 1. oktober 2009 336.102
Årets afskrivninger 118.685
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver -345.704

Af- og nedskrivninger 30. september 2010 109.083

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2010 485.917

5. Andre værdipapirer og kapitalandele

Kostpris 1. oktober 2009 5.042.795 5.268.116
Tilgang i årets løb 62.200 12.540
Afgang i årets løb -4.731.092 -237.861

Kostpris 30. september 2010 373.903 5.042.795

Værdireguleringer 1. oktober 2009 -1.034.579 -1.197.337
Årets kursregulering 40.483 162.758
Tilbageførte kursreguleringer ved årets afgang 1.022.578 0

Nedskrivninger 30. september 2010 28.482 -1.034.579

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2010 402.385 4.008.216
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Noter

30/9 2010 30/9 2009

6. Aktiekapital

Aktiekapital 1. oktober 2009 1.500.000 1.500.000

1.500.000 1.500.000

Selskabskapitalen består af nom. 300.000 kr. A-aktier á 100 kr.
og multipla heraf samt nom. 1.200.000 kr. B-aktier á 100 kr. og
multipla heraf.

Nominel 100 kr. A-aktier giver 10 stemmer
Nominel 100 kr. B-aktier giver 1 stemme

7. Reserve for egne aktier

Reserve for egne aktier 1. oktober 2009 78.300 70.500
Henlagt af årets resultat -8.700 0
Tilbageførte reserver 0 7.800

69.600 78.300

8. Overført resultat

Overført resultat 1. oktober 2009 8.201.735 6.723.372
Overført til resultatdisponering -8.201.735 -6.723.372
Overført fra resultatdisponering 10.262.479 8.201.734

10.262.479 8.201.734

9. Udskudt skatteaktiv

Hensættelser til udskudt skat 1. oktober 2009 -412.000 -491.000
Udskudt skat af årets resultat 162.200 79.000

-249.800 -412.000
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Noter

30/9 2010 30/9 2009

10. Skyldig selskabsskat

Skyldig selskabsskat 1. oktober 2009 426.243 677.930
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år -426.243 -677.930

Skyldig skat vedrørende tidligere år 0 0

Beregnet selskabsskat for indeværende år 564.750 430.325
Betalt acontoskat for indeværende år -2.005 -4.082

562.745 426.243

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende er deponeret værdipapirer til bogført værdi 245 t.kr.

12. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har 30. september 2010 indgået kontrakt om varekøb på termin for ca. 33,8 mio. kr., der
modsvares af tilsvarende kontrakter om salg på termin på ca. 32,7 mio. kr.

Kontraktlige forpligtelser

Der er indgået huslejekontrakt med et opsigelsesvarsel på 6 måneder, hvilket svarer til en husleje-
forpligtelse på 255 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i sambeskatning med de øvrige koncernselskaber.

13. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Danske Svineproducenter Holding A/S Hovedaktionær          

Karetmagervej 9

7000 Fredericia
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Noter

13. Nærtstående parter (fortsat)

Øvrige nærtstående parter

Landsforeningen af Danske Svineproducenter Tilknyttet virksomhed

Anders Bundgaard Direktør               

Per Bach Laursen Formand              

Erling Zeerow Bestyrelsesmedlem

Paul B. Christiansen Bestyrelsesmedlem

Jens Peter Ravn Bestyrelsesmedlem

Kristian Sejrsbøl Bestyrelsesmedlem

Transaktioner

Bortset fra lejeaftaler, køb og salg af tjenesteydelser, der er indgået på markedsvilkår med øvrige
selskaber i koncernen og bestyrelsesmedlemmer samt normalt ledelsesvederlag, har der ikke i årets
løb været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, aktionærer og tilknyttede
virksomheder.

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5% af stemmerne eller minimum
5% af selskabskapitalen:

Danske Svineproducenter Holding A/S, Karetmagervej 9, 7000 Fredericia
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