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Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Adresse, postnr., by Karetmagervej 9, 7000 Fredericia

CVR-nr. 12 10 14 49

Hjemmeside www.3s.dk

Mail@adresse 3S@3S.dk

Telefon +45 76 20 79 79
Telefax +45 76 20 79 99

Bestyrelse Per Bach Laursen, formand
Erling Groth Zeerow
Jens Peter Ravn
Claus Bruun Jørgensen

Direktion Anders Bundgaard

Revision Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12, 8700 Horsens
Telefon   +45 73 23 30 00
Telefax   +45 72 29 30 30

Bankforbindelse Jyske Bank
Mageløs 8
5100 Odense C
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fortsat - Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Selskabets udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således:

2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

Hovedtal (kr.)
Nettoomsætning 451.660.990 529.583.303 489.679.156 501.359.639 418.287.179
Bruttofortjeneste 6.881.567 7.910.199 6.733.482 7.592.294 7.703.512
Resultat af ordinær primær drift 432.695 735.108 336.342 1.413.268 1.889.248
Finansielle poster 2.045.204 1.274.664 1.665.016 -287.253 889.746
Årets resultat 2.177.306 1.539.422 1.507.358 835.290 2.052.044
Balancesum 63.343.948 60.771.181 70.145.465 61.161.945 69.911.328
Egenkapital 17.762.653 15.601.047 14.066.626 12.564.368 11.832.079
Pengestrømme fra driftsaktivitet -5.421.400 -10.227.990 7.810.909 -2.715.415 8.296.681
Pengestrømme fra investeringsaktivitet 1.008.478 -10.193.054 6.607.191 -6.811.880 3.876.284
Gennemsnitligt antal ansatte 13 13 12 12 11
Nøgletal i %
Bruttomargin 1,5 1,5 1,4 1,5 1,8
Overskudsgrad 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5
Soliditetsgrad 28,0 25,7 20,1 20,5 16,9
Forrentning af egenkapitalen 13,1 10,4 11,3 6,8 19,0
Soliditetsgrad korrigeret for afdækkede
udeståender 58,0 56,4 39,6 45,9 32,2
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fortsat - Ledelsesberetning

Beretning

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets omsætning udgør i 2013/14 kr. 451.660.990 mod kr. 529.583.303 sidste år.Resultatopgørelsen for
2013/14 udviser et overskud på kr. 2.177.306 mod kr. 1.539.422 sidste år, og selskabets balance pr. 30.
september 2014 udviser en egenkapital på kr. 17.762.653.

Regnskabsåret har været præget af købet af datterselskabet 3S Vet ApS. Årets udvikling i omsætnings- og indtje-
ningsniveauet i forhold til seneste aflagte årsrapport, skal ses i sammenhæng med at selskabets aktivitet vedrør-
ende medicin i løbet af året er overgået til datterselskabet 3S Vet ApS, således at der fremover kan skabes en for-
bedret drift i dette forretningsområde.

3S Vet ApS indgår i regnskabet som 100% ejet datterselskab.

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

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

Særlige risici
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.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Der er ikke iværksat forsknings- og udviklingsaktiviteter, men selskabets ledelse har til stadighed fokus på nye pro-
dukter og ydelser inden for husdyrs- og markbrugerne.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar
Virksomheden har ikke politikker for samfundsansvar.

Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

Forventet udvikling
Det er ledelsens forventning, at det kommende regnskabsår kan gennemføres med en omsætning i niveauet 400-
450 mio. kr. samt et positivt resultat i niveauet 1,5-2 mio. kr.

Ledelsen har ikke kendskab til usikre faktorer, der kan påvirke selskabets aktivitet væsentligt.

Selskabet forventer fortsat at have en positiv likviditet i 2014/15.
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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september
2014 for 3S A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
oktober 2013 - 30. september 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-
handler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 14. november 2014

Direktionen:

Anders Bundgaard

Bestyrelsen:

Per Bach Laursen
formand

Erling Groth Zeerow Jens Peter Ravn

Claus Bruun Jørgensen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i 3S A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for 3S A/S for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis. 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
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. 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 årsregn-
skabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsent-
lig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer
revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede.

Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtryk-
ke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en 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 konklu-
sion.

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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
oktober 2013 - 30. september 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger 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 14. november 2014
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

Claus Olsen
statsaut. revisor
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Resultatopgørelse for perioden 1. oktober 2013 - 30. september 2014

Note
2013/14
kr.

2012/13
kr.

Nettoomsætning 451.660.990 529.583.303
Vareforbrug -441.508.138 -518.874.882
Andre eksterne omkostninger -3.271.285 -2.798.222

Bruttofortjeneste 6.881.567 7.910.199
2 Personaleomkostninger -6.211.622 -7.041.891

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver -237.250 -133.200

Resultat af ordinær primær drift 432.695 735.108
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 237.293 0

3 Finansielle indtægter 2.068.032 2.332.831
4 Finansielle omkostninger -22.828 -1.058.167

Resultat før skat 2.715.192 2.009.772
5 Skat af årets resultat -537.886 -470.350

Årets resultat 2.177.306 1.539.422

Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 237.293 0
Overført resultat 1.940.013 1.539.422

2.177.306 1.539.422
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Balance pr. 30. september

Note
2014
kr.

2013
kr.

Aktiver
Anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 270.525 0

6 Immaterielle anlægsaktiver 270.525 0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 321.900 455.100
7 Materielle anlægsaktiver 321.900 455.100

8 Andre værdipapirer og kapitalandele 2.704.435 11.361.202
9 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 8.524.146 0

Finansielle anlægsaktiver 11.228.581 11.361.202

Anlægsaktiver i alt 11.821.006 11.816.302

Omsætningsaktiver
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 3.100.401 2.402.139

Varebeholdninger 3.100.401 2.402.139

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 31.750.108 40.613.411
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 9.176.339 0

10 Periodeafgrænsningsposter 108.304 113.157
Andre tilgodehavender 208.890 218.650

11 Tilgodehavender 41.243.641 40.945.218

Andre værdipapirer og kapitalandele 5.104.533 0

Værdipapirer og kapitalandele 5.104.533 0

Likvide beholdninger 2.074.367 5.607.522

Omsætningsaktiver i alt 51.522.942 48.954.879

Aktiver i alt 63.343.948 60.771.181
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Balance pr. 30. september

Note
2014
kr.

2013
kr.

Passiver
Egenkapital

12 Aktiekapital 1.500.000 1.500.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 237.293 0
Overført resultat 16.025.360 14.101.047

Egenkapital i alt 17.762.653 15.601.047

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til udskudt skat 614.945 312.000

14 Hensatte forpligtelser i alt 614.945 312.000

Gældsforpligtelser
Anden gæld 4.800.000 0

15 Langfristede gældsforpligtelser 4.800.000 0

15 Kortfristet del af langfristet gæld 1.200.000 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 33.206.843 41.547.635
Gæld til tilknyttede virksomheder 3.384.595 699.515
Skyldig selskabsskat 135.272 40.913
Anden gæld 2.239.640 2.570.071

Kortfristede gældsforpligtelser 40.166.350 44.858.134

Gældsforpligtelser i alt 44.966.350 44.858.134

Passiver i alt 63.343.948 60.771.181
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Egenkapitalopgørelse

(kr.) Aktiekapital

Reserve for
nettoopskriv-
ning efter in-
dre værdis me-
tode

Overført
resultat I alt

Saldo pr. 1/10 2012 1.500.000 0 12.566.625 14.066.625
Køb af egne kapitalandele -9.500 -9.500
Salg af egne kapitalandele 4.500 4.500
Årets resultat, jf. resultatdisponering 0 1.539.422 1.539.422

Egenkapital pr. 1/10 2013 1.500.000 0 14.101.047 15.601.047
Køb af egne kapitalandele -19.000 -19.000
Salg af egne kapitalandele 3.300 3.300
Årets resultat, jf. resultatdisponering 237.293 1.940.013 2.177.306

Egenkapital pr. 30/9 2014 1.500.000 237.293 16.025.360 17.762.653
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Pengestrømsopgørelse for perioden 1. oktober 2013 - 30. september 2014

Note
2013/14
kr.

2012/13
kr.

Årets resultat 2.177.306 1.539.422
19 Reguleringer -1.507.361 -671.115
20 Ændring i arbejdskapital -6.982.830 -11.372.809

Pengestrømme fra primær drift før finansielle poster -6.312.885 -10.504.502
Renteindbetalinger mv. 2.068.032 1.819.106
Renteudbetalinger mv. -22.828 -14.366
Betalt selskabsskat -140.582 -490.637
Andre pengestrømme vedrørende driftsaktivitet -1.013.137 -1.037.591

Pengestrømme fra driftsaktivitet -5.421.400 -10.227.990

Køb af immaterielle anlægsaktiver -374.575 0
Køb af finansielle anlægsaktiver 0 -11.239.632
Salg af finansielle anlægsaktiver 9.669.906 1.046.578
Køb af virksomheder og aktiviteter -8.286.853 0

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten 1.008.478 -10.193.054

Optagelse af langfristede gældsforpligtelser 6.000.000 0
Køb af egne kapitalandele -19.000 -9.500
Salg af egne kapitalandele 3.300 4.500

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten 5.984.300 -5.000

Årets pengestrøm 1.571.378 -20.426.044

Likvider
21 Likvider pr. 1/10 2013 5.607.522 26.033.566

Årets pengestrøm 1.571.378 -20.426.044

Likvider pr. 30/9 2014 7.178.900 5.607.522

10

KOPI



Noter

1. Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for 3S A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore
klasse C-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner ef-
ter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgø-
relsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Indtægter fra salg af varer, indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang,
såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter
mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter kostprisen på de varer, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt
i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser
på operationelle leasingkontrakter mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til soci-
al sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra of-
fentlige myndigheder.

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget
udgør kostprisen og fradrag af forventet scrapværdi.

Den vurderede brugstid og scrapværdi for immaterielle anlægsaktiver udgør:

Brugstid (år) Scrapværdi kr.

Software 3 0

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget ud-
gør kostprisen og fradrag af forventet scrapværdi.

Aktivernes forventede brugstid og scrapværdi udgør:

Brugstid (år) Scrapværdi kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 0
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Posten omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i dattervirksomheder efter eliminering af
interne avancer eller tab og fratrukket af- og nedskrivning på goodwill og andre merværdier på
erhvervelsestidspunktet.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteord-
ningen mv.

Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af ud-
skudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapi-
talen med den del, som kan henføres transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem
overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for
rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum be-
taler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver omfatter software.

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

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfat-
ter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til
brug.

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af
virksomhedernes egenkapital, med tillæg af koncerngoodwill og koncerninterne tab og fradrag af koncerninterne
avancer og eventuel negativ goodwill. Kapitalandele i virksomheder med negativ indre værdi måles til kr. 0. Virk-
somhedens forholdsmæssige andel af en eventuel negativ egenkapital modregnes i tilgodehavender hos kapitalan-
delen i det omfang det er uerholdeligt. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, i det
omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Nyerhvervede og solgte kapitalandele indregnes i årsregnskabet henholdsvis fra anskaffelsestidspunktet eller
frem til afståelsestidspunktet.
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat
Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden som beskrevet under virksomhedsovertagelser.

Positive forskelsbeløb (Goodwill) mellem kostpris og dagsværdien af identificerbare aktiver og forpligtelser
inklusiv hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under kapitalandele i dattervirksomheder og
afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer indenfor
de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk
erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og lang indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssig værdi af
goodwill vurderes løbende og nedskrives over resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi
overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

Årets anskaffelse af 3S Vet ApS er anset for en strategisk erhvervelse, da det har styrket positionen på medicin-
området.

Andre værdipapirer og kapitalandele
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. Realise-
rede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse foretages ned-
skrivningstest for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver der genererer uafhængige pengestrømme.
Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgspri-
sen (genvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivning på en gruppe af ak-
tiver fordeles således, at der først nedskrives på goodwill og derefter forholdsmæssigt på de øvrige aktiver.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet  eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er
lavere.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af omkostninger, der afholdes
for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet
salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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

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

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgen-
de regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til kursværdien på balancedagen, så-
fremt værdipapirerne er børsnoterede, og en værdi beregnet ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættel-
sesprincipper, såfremt værdipapirerne ikke er børsnoterede.

Likvider
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat
Egenkapital
Egne kapitalandele
Købs- og salgssummer af egne kapitalandele indregnes direkte i egenkapitalen under overført resultat.

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Reserven omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder i forhold til kostpris.

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

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle,
som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den
skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gæl-
dende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi,
som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af
den effektive rente. Låneomkostninger, herunder kurstab indregnes som finansieringsomkostninger i resultatop-
gørelsen over lånets løbetid.

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansie-
ringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante
driftsposter, ændring i arbejdskapitalen, betalte finansielle poster samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver, værdi-
papirer henført til investeringsaktivitet samt betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktivite-
ter.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betaling af udbytte til kapitalejere, kapitalforhøjelser og -ned-
sættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risi-
ko for værdiændringer.
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat
Nøgletal
Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal
2010 og beregnet således:

Definitioner på nøgletal:
Bruttomargin:
Bruttofortjeneste(Bruttotab) / Nettoomsætning * 100

Overskudsgrad:
Resultat af ordinær primær drift / Nettoomsætning * 100

Soliditetsgrad:
Egenkapital ultimo/ Passiver ultimo * 100

Forrentning af egenkapitalen:
Årets resultat / Gennemsnitlig egenkapital * 100

Soliditetsgrad korrigeret for afdækkede udeståender:
Egenkapital ultimo * 100 / Passiver i alt - modtagne bankgarantier
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Noter

2013/14
kr.

2012/13
kr.

2. Personaleomkostninger
Personaleomkostninger er opgjort således:
Lønninger 4.787.921 5.683.248
Pensioner 1.209.303 1.156.856
Andre omkostninger til social sikring 104.543 100.528
Andre personaleomkostninger 109.855 101.259

6.211.622 7.041.891

Antal Antal

Gennemsnitligt antal medarbejdere 13 13

Vederlag til selskabets ledelse udgør samlet kr. 1.481.804 (2012/13: kr. 1.474.969).

3. Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 128.486 0
Andre finansielle indtægter 1.939.546 2.332.831

2.068.032 2.332.831

4. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 22.734 6.926
Andre finansielle omkostninger 94 1.051.241

22.828 1.058.167

5. Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 234.941 156.350
Årets regulering af udskudt skat 302.945 314.000

537.886 470.350
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Noter

6. Immaterielle anlægsaktiver

(kr.)

Erhvervede
immaterielle
anlægsaktiver

Kostpris
Saldo pr. 1/10 2013 358.691
Tilgang i årets løb 374.575

Kostpris pr. 30/9 2014 733.266

Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/10 2013 358.691
Årets afskrivninger 104.050

Af- og nedskrivninger pr. 30/9 2014 462.741

Regnskabsmæssig værdi pr. 30/9 2014 270.525
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Noter

7. Materielle anlægsaktiver

(kr.)

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris
Saldo pr. 1/10 2013 682.129
Kostpris pr. 30/9 2014 682.129

Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/10 2013 227.029
Årets afskrivninger 133.200
Af- og nedskrivninger pr. 30/9 2014 360.229

Regnskabsmæssig værdi pr. 30/9 2014 321.900

8. Andre værdipapirer

(kr.)

Andre vær-
dipapirer og
kapitalandele

Kostpris
Saldo pr. 1/10 2013 10.216.000
Afgang i årets løb -10.098.347
Kostpris pr. 30/9 2014 117.653

Opskrivninger
Saldo pr. 1/10 2013 1.145.202
Årets opskrivning 1.013.137
Øvrige reguleringer 428.443
Opskrivninger pr. 30/9 2014 2.586.782

Regnskabsmæssig værdi pr. 30/9 2014 2.704.435
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Noter

9. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

(kr.)

Kapitalandele i
tilknyttede
virksomheder

Kostpris
Tilgang i årets løb 8.286.853
Kostpris pr. 30/9 2014 8.286.853

Opskrivninger
Andel af årets resultat 553.035
Opskrivninger pr. 30/9 2014 553.035

Nedskrivninger
Afskrivning af goodwill vedr. kapitalandele 315.742
Nedskrivninger pr. 30/9 2014 315.742

Regnskabsmæssig værdi pr. 30/9 2014 8.524.146

I regnskabsposten indgår koncerngoodwill med en bogført værdi på t.kr. 5.999.

Retsform Hjemsted Ejerandel %
Egenkapital
kr.

Resultat
kr.

Dattervirksomheder
3S Vet ApS Fredericia 100,00 2.525.045 553.035

10. Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter periodisering af omkostninger, der først vedrører efterfølgende år, herunder
serviceaftale IT med t.kr. 86, forsikringer med t.kr. 20 og renter med t.kr. 2.

11. Tilgodehavender
Der er i regnskabsåret foretaget tilbageførsel af nedskrivning af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser med
t.kr. 100. Tilbageførslen skyldes, at ledelsen har vurderet, at nedskrivningen ikke længere var nødvendig som
følge af en bedre betalingsevne hos selskabets debitorer.
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Noter

30/9 2014
kr.

30/9 2013
kr.

12. Aktiekapital
Aktiekapitalen kr. 1.500.000, sammensættes således:
3.000 A-aktie(r) a kr. 100,00 300.000 300.000
12.000 B-aktie(r) a kr. 100,00 1.200.000 1.200.000

1.500.000 1.500.000

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

13. Egne kapitalandele

Aktieklasse B
Antal stk.

Nominel værdi
kr.

Andel af
selskabskapital
%

Købs-/
Salgssum
kr.

Egne kapitalandele
Pr. 1/10 2013 1.131 113.100 9,43
Køb i årets løb 190 19.000 1,58 19.000
Salg i årets løb 33 3.300 0,28 3.300
Egne kapitalandele pr. 30/9 2014 1.288 128.800 10,73

Egne aktier erhverves bl.a. med henblik på at kunne anvendes i incitamentsprogrammet for selskabets kunder.

14. Hensatte forpligtelser
Hensættelse til udskudt skat vedrører væsentligst tidsmæssige forskelle på immaterielle og materielle anlægs-
aktiver.

15. Langfristede gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser kan specificeres således:

Forfalder
mellem
1 og 5 år
kr.

Forfalder
ud over
5 år
kr.

Langfristede
gældsforplig-
telser i alt
pr. 30/9 2014
kr.

Kortfristet del
af langfristet
gæld
kr.

Anden gæld 4.800.000 0 4.800.000 1.200.000
4.800.000 0 4.800.000 1.200.000
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Noter

16. Sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut har selskabet stillet sikkerhed i følgende aktiver:

Værdipapirdepot til bogført værdi på t.kt. 5.105.
Sikringskonto med indestående på t.kr. 168.

17. Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser
Eventualforpligtelser overfor modervirksomhed og dennes øvrige dattervirk-
somheder:
Kautions- og garantiforpligtelser består af en selvskyldnerkaution for et bankengagement i en søstervirksomhed.
Kautionsforpligtelsen udgør pr. 30. september 2014 kr. 0, men vil naturligvis være afhængig af det løbende træk
på selskabets kreditter.

Andre økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Kontrakter:
Selskabet har pr. 30. september 2014 indgået kontrakt om varekøb på termin for ca. 61 mio kr., der modsvares af
tilsvarende kontrakter om salg på termin på ca. 59 mio. kr.

Verserende retssager:
Selskabet er involveret i en retssag. Denne forventes ikke at påvirke regnskabet væsentligt.

Betalingsgarantier:
Selskabet har stillet betalingsgaranti på 2 mio. kr. på vegne af medlemmerne overfor Jyske Finans A/S
vedrørende leasingengagementer.

Indskudskapital:
Selskabet har i forbindelse med erhvervelse af andelskapital, bundet t.kr. 100 af første års henlæggelse som
kapitalindskud. Såfremt andelskapitalen skal realiseres, er selskabet forpligtet til at foretage en indbetaling
svarende til kapitalindskuddet.

Sambeskatning:
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Danske Svineproducenter Holding A/S som administrationsselskab
og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskabet for betaling af selskabsskat.
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Noter

18. Nærtstående parter
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse:

Nærtstående part Bopæl/Hjemsted
Grundlag for
bestemmende indflydelse

Danske Svineproducenter Holding A/S Karetmagervej 9, 7000
Fredericia

Kapitalbesiddelse

Oplysning om koncernregnskaber:

Modervirksomhed Hjemsted
Rekvirering af modervirksom-
hedens koncernregnskab

Danske Svineproducenter Holding A/S Karetmagervej 9, 7000
Fredericia

Erhvervsstyrelsen

Oplysning om aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne

Navn Bopæl/Hjemsted

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

2013/14
kr.

2012/13
kr.

19. Reguleringer, pengestrømsopgørelsen
Af- og nedskrivninger 237.250 133.200
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -237.293 0
Finansielle indtægter -2.068.032 -1.390.663
Finansielle omkostninger 22.828 115.998
Skat af årets resultat 537.886 470.350

-1.507.361 -671.115

20. Ændring i arbejdskapital, pengestrømsopgørelsen
Ændring i varebeholdninger -698.262 244.707
Ændring i tilgodehavender -298.423 -724.172
Ændringer i gæld til leverandører mv. -5.986.145 -10.893.344

-6.982.830 -11.372.809

21. Likvide beholdninger, pengestrømsopgørelsen
Likvide beholdninger ifølge balancen 2.074.367 5.607.522
Værdipapirer medtaget som likvider 5.104.533 0

7.178.900 5.607.522
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