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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. oktober 2011 - 30. september 2012 for 3S A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
og pengestrømme for  regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørel-
se for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for
selskabets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 5. november 2012
Direktion:

Anders Bundgaard

Bestyrelse:

Per Bach Laursen
formand

Erling Groth Zeerow Jens Peter Ravn

Kristian Sejersbøl Claus Bruun Jørgensen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i 3S A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for 3S A/S for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012. Årsregnskabet
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisio-
nen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgiv-
ning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af
sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væ-
sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvi-
sende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er
rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
oktober 2011 - 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-
ger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Horsens, den 5. november 2012
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Claus Olsen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

3S A/S
Karetmagervej 9
7000 Fredericia

Telefon: 76207979
Telefax: 76207999
Hjemmeside: www.3s.dk
E-mail: 3S@3S.dk

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

Bestyrelse

Per Bach Laursen (formand)
Erling Groth Zeerow 
Jens Peter Ravn 
Kristian Sejersbøl 
Claus Bruun Jørgensen 

Direktion

Anders Bundgaard 

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12
8700 Horsens

Bank

Jyske Bank
Mageløs 8
5100 Odense C

Advokat

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

Selskabsoplysninger

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes  på selskabets adresse.

126527 / 2123069 / CW 5

KOPI



 ABCD
3S A/S

Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 12 10 14 49

Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal

t. kr. 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Hovedtal
Nettoomsætning 489.679 501.360 418.287 419.042 485.717
Bruttoresultat 6.733 7.592 7.704 6.628 6.855
Resultat af ordinær primær drift 336 1.413 1.888 1.528 2.026
Resultat af finansielle poster 1.665 -287 891 468 -821
Årets resultat 1.507 835 2.052 1.486 902

Aktiver 70.145 61.162 69.842 49.096 50.691

Aktiver i alt 70.145 61.162 69.842 49.096 50.691

Egenkapital 14.067 12.564 11.762 9.780 8.294

Pengestrøm fra driftsaktiviteten 7.811 -2.715 8.297 -564 201
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten 6.607 -6.812 3.876 195 -280
Pengestrøm i alt 14.418 -9.527 12.173 -369 -79

Nøgletal
Overskudsgrad 0,1 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %
Bruttomargin 1,4 % 1,5 % 1,8 % 1,6 % 1,4 %
Soliditetsgrad 20,1 % 20,5 % 16,8 % 19,9 % 16,4 %
Egenkapitalforrentning 11,3 % 6,9 % 19,0 % 16,4 % 11,5 %
Soliditetsgrad korrigeret for afdækkede udeståender 39,6 % 45,9 % 32,2 % 71,0 % 81,0 %
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Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år været handel med varer til danske
husdyrsproducenter.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets ledelse har i regnskabsåret sikret en fastholdelse af omsætnings- og
indtjeningsniveauet fra sidste år.

Regnskabsåret har været præget af stigende råvarepriser. Trods denne stigning, har selskabet
ved indkøb på gunstige tidspunkter, formået at have et mindre fald i råvareindkøbet og
dermed også i omsætningen.

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede op til forventningerne og anses som
tilfredsstillende. 

Prisrisici

Med henblik på at eliminere prisrisici indgåes købs- og salgskontrakter.

Miljøforhold

Selskabet har ikke udarbejdet en samlet strategi for virksomhedens miljøarbejde, idet
selskabets 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 husdyrs- og markbrugerne.

Samfundsansvar

Selskabet har ikke nedskrevne politikker for samfundsansvar.

Virksomhedens 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 2012/13.
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 3S A/S for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse C-virksomheder. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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 og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering
af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets
indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til
køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter op-
krævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

126527 / 2123069 / CW 8

KOPI



 ABCD
3S A/S

Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 12 10 14 49

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, admini-
stration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre om-
kostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fra-
trukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing,
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg
og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resul-
tatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med
den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der
indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres her-
til, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og
de danske dattervirksomheder.

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).
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Anvendt regnskabspraksis

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre
driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Software

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

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris, fordeles lineært over den vurderede
økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af-
og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet
restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 

Afskrivningsgrundlaget afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende
vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-
lem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele består af børsnoterede aktier og andelskapitaler, der af
ledelsen anses som anlægsbeholdning. Aktierne måles til dagsværdi. Andelskapitalerne
måles til seneste offentliggjorte værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
indregnes i resultatopgørelsen.
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. 

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en
objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdi-
forringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er
værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau. 

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodeha-
vender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af
eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkost-
ninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt gæld til tilknyttede og
associerede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne
provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles
de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkom-
ster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles ud-
skudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af for-
pligtelsen.
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt un-
derskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i
skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for
samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisations-
værdi.

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. Ænd-
ring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Egenkapital - udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinæ-
re generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vi-
ses som en særskilt post under egenkapitalen.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og fi-
nansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets be-
gyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

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

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af
virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle an-
lægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning
af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på
rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan
omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændrin-
ger.

Nøgletal

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbe-
falinger og Nøgletal 2010". Herudover har ledelsen valgt at tilføje branchespecifikt nøgletal.

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad
Resultat af primær drift x 100

Nettoomsætning

Bruttomargin
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning

Soliditetsgrad
Egenkapital, ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning
Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Soliditetsgrad korrigeret for afdækkede

udeståender

Egenkapital ultimo x 100
Passiver ialt, ultimo - stillede bankgarantier
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Resultatopgørelse

Note 2011/12 2010/11

Nettoomsætning 489.679.156 501.359.639
Lagerændringer 1.150.668 -1.093.520
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 480.673.264 490.060.642
Andre eksterne omkostninger -3.423.078 -2.613.183

Bruttoresultat 6.733.482 7.592.294
Personaleomkostninger 1 -6.162.527 -6.060.022
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle

anlægsaktiver -234.613 -119.004

Resultat af ordinær primær drift 336.342 1.413.268
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 6.038
Andre finansielle indtægter 1.725.606 201.239
Øvrige finansielle omkostninger -60.590 -494.530

Ordinært resultat før skat 2.001.358 1.126.015
Skat af ordinært resultat 2 -494.000 -290.725

Årets resultat 1.507.358 835.290

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 1.507.358 835.290
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Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 12 10 14 49

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Balance

Note 2011/12 2010/11

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver 3
Software 0 0

Materielle anlægsaktiver 4
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 588.300 366.913

Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele 5 653.706 6.735.516

Anlægsaktiver i alt 1.242.006 7.102.429

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede varer og handelsvarer 2.646.847 1.496.179

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 39.953.111 40.557.879
Deposita 208.890 208.890
Udskudt skatteaktiv 6 2.000 120.800
Periodeafgrænsningsposter 59.045 60.302

40.223.046 40.947.871

Likvide beholdninger 26.033.566 11.615.466

Omsætningsaktiver i alt 68.903.459 54.059.516

AKTIVER I ALT 70.145.465 61.161.945
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Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 12 10 14 49

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Balance

Note 2011/12 2010/11

PASSIVER
Egenkapital 7
Virksomhedskapital 1.500.000 1.500.000
Overført resultat 12.566.626 11.064.368

Egenkapital i alt 14.066.626 12.564.368

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 52.942.844 46.504.944
Gæld til tilknyttede virksomheder 317.389 154.744
Selskabsskat 8 375.200 153.745
Anden gæld 2.443.406 1.784.144

56.078.839 48.597.577

PASSIVER I ALT 70.145.465 61.161.945

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 9
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10
Nærtstående parter 11
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Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 12 10 14 49

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Pengestrømsopgørelse

Note 2011/12 2010/11

Resultat før renter 336.342 1.413.269
Afskrivninger 234.613 170.437
Ændring i varebeholdninger -1.150.668 1.093.520
Ændring i tilgodehavender 8.324.559 4.144.096
Ændring i leverandørgæld og anden gæld -458.727 -9.072.674

Pengestrøm fra primær drift 7.286.119 -2.251.352
Renteindbetalinger og lignende 702.278 207.277
Renteudbetalinger og lignende -23.743 -100.615

Pengestrøm fra ordinær drift før skat 7.964.654 -2.144.690
Betalt selskabsskat -153.745 -570.725

Pengestrøm fra driftsaktivitet 7.810.909 -2.715.415

Køb af materielle anlægsaktiver -666.000 0
Salg af materielle anlægsaktiver 210.000 0
Køb af finansielle anlægsaktiver -736.517 -6.977.047
Salg af finansielle anlægsaktiver 7.804.808 250.000
Ændring i beholdning af egne aktier -5.100 -33.400
Mindre nyanskaffelser 0 -51.433

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 6.607.191 -6.811.880

Årets pengestrøm 14.418.100 -9.527.295
Likvider, primo 11.615.466 21.142.761

Likvider, ultimo 26.033.566 11.615.466

Pengestrømsopgørelse kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.
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Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 12 10 14 49

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Noter

2011/12 2010/11

1 Personaleomkostninger
Lønninger og gager 4.860.877 4.780.798
Pensioner 1.056.697 1.051.240
Andre omkostninger til social sikring 91.525 86.563
Andre personaleomkostninger 153.428 141.421

 6.162.527 6.060.022

Vederlag til direktion og bestyrelse 1.424.380 1.431.936

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 12 12

2 Skat af ordinært resultat
Skat af årets resultat 375.200 161.725
Regulering af udskudt skat 118.800 129.000

494.000 290.725

3 Immaterielle anlægsaktiver
Software

Kostpris 1. oktober 2011 358.691

Afskrivninger 1. oktober 2011 358.691

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2012 0

Afskrives over 3 år
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Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 12 10 14 49

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Noter

4 Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris 1. oktober 2011 595.000
Årets tilgang 666.000
Årets afgang -595.000

Kostpris 30. september 2012 666.000

Afskrivninger 1. oktober 2011 228.087
Årets afgang -277.672
Årets afskrivninger 127.285

Afskrivninger 30. september 2012 77.700

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2012 588.300

2011/12 2010/11

5 Værdipapirer
Kostpris 1. oktober 7.094.699 373.902
Året tilgang 736.517 6.977.047
Årets afgang -7.713.564 -256.250

Kostpris 30. september 117.652 7.094.699

Værdireguleringer 1. oktober -359.182 28.482
Årets kursregulering 301.843 -398.665
Tilbageførte kursreguleringer ved årets afgang 593.393 11.000

Værdireguleringer 30. september 536.054 -359.183

Regnskabsmæssig værdi 30. september 653.706 6.735.516

6 Hensættelser til udskudt skat
Udskudt skat 1. oktober -120.800 -249.800
Årets udskudte skatter 118.800 129.000

 -2.000 -120.800
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Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 12 10 14 49

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Noter

2011/12 2010/11

7 Egenkapital
Virksomhedskapital
Selskabskapital, primo 1.500.000 1.500.000

Overført resultat
Overført overskud eller underskud, primo 11.064.368 10.262.478
Årets overførte overskud eller underskud 1.507.358 835.290
Tilgang ved salg af egne aktier 10.000 6.100
Afgang ved salg af egne aktier -15.100 -39.500

12.566.626 11.064.368

Egenkapital 30. september 14.066.626 12.564.368

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

8 Selskabsskat
Skyldig selskabsskat 1. oktober 153.745 562.745
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år -153.745 -562.745
Beregnet selskabsskat for indeværende år 375.200 161.725
Betalt acontoskat for indeværende år 0 -7.980

 375.200 153.745
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Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 12 10 14 49

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Noter

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Selskabet har pr. 30. september 2012 indgået kontrakt om varekøb på termin for ca. 80 mio.
kr., der modsvares af tilsvarende kontrakter om salg på termin på ca. 76 mio. kr.

Selskabet er involveret i et par retssager. Disse forventes ikke at på virke regnskabet
væsentligt.

Kontraktlige forpligtelser

Der er indgået huslejekontrakt med et opsigelsesvarsel på 6 måneder, hvilket svarer til en
huslejeforpligtelse på 310 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i sambeskatning med de øvrige koncernselskaber.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut, har selskabet stillet sikkerhed i følgende
aktiver:

Værdipapirdepot til bogført værdi på 0 t.kr.
Sikringskonto med indestående på 7.208 t.kr.
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Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 12 10 14 49

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Noter

11 Nærtstående parter

3S A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Danske Svineproducenter Holding A/S, Karetmagervej 9, 7000 Fredericia, der har
bestemmende indflydelse i selskabet.

Øvrige nærtstående parter

Landsforeningen af Danske Svineproducenter Tilknyttet virksomhed
Anders Bundgaard Direktør 
Per Bach Laursen Bestyrelsesformand
Erling Zeerow Bestyrelsesmedlem
Claus Bruun Jørgensen Bestyrelsesmedlem
Jens Peter Ravn Bestyrelsesmedlem
Kristian Sejersbøl Bestyrelsesmedlem

Selskabets transaktioner med nærtstående parter

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 kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne
eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

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