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3S A/S

Årsrapport 2015/16

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober
2015 - 30. september 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for ud-
viklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stil-
ling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 15. november 2016
Direktion:

Anders Bundgaard

Bestyrelse:

Per Bach Laursen
formand

Jacob Dalsgaard Justesen Jens Peter Ravn

Claus Bruun Jørgensen Claus Olsen
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3S A/S

Årsrapport 2015/16

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 2015 - 30. september 2016, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen 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 revisio-
nen 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 årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risici for væsentlig 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 udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhe-
dens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabsprak-
sis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af års-
regnskabet.

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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 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 15. november 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Frank Therkildsen
statsaut. revisor

3

KOPI



3S A/S

Årsrapport 2015/16

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn 3S A/S
Adresse, postnr., by Karetmagervej 9, 7000 Fredericia

CVR-nr. 12 10 14 49
Stiftet 1. maj 1988
Hjemstedskommune Fredericia
Regnskabsår 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Hjemmeside www.3s.dk
E-mail 3S@3S.dk

Telefon 76 20 79 79
Telefax 76 20 79 99

Bestyrelse Per Bach Laursen, formand
Jacob Dalsgaard Justesen
Jens Peter Ravn
Claus Bruun Jørgensen
Claus Olsen

Direktion Anders Bundgaard

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12, 8700 Horsens

Bankforbindelse Jyske Bank
Mageløs 8, 5100 Odense C
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3S A/S

Årsrapport 2015/16

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

t.kr. 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12

Hovedtal
Nettoomsætning 425.534 402.046 451.661 529.583 489.679
Bruttoresultat 7.246 6.820 6.877 7.910 6.733
Resultat før finansielle poster 532 223 433 735 336
Årets resultat 2.476 2.257 2.177 1.539 1.507

Balancesum 71.246 71.664 63.344 60.771 70.145
Egenkapital 22.471 20.006 17.763 15.601 14.067

Pengestrømme fra driftsaktiviteten -1.660 2.642 -5.421 -10.228 7.811
Pengestrømme til investerings-

aktiviteten -420 0 1.008 -10.193 6.607

Nøgletal
Overskudsgrad  %0,1  %0,1  %0,1  %0,1  %0,1
Bruttomargin  %1,7  %1,7  %1,5  %1,5  %1,4
Soliditetsgrad  %31,5  %27,9  %28,0  %25,7  %20,1
Egenkapitalforrentning  %11,7  %12,0  %13,0  %10,4  %0,0
Soliditetsgrad korrigeret for

afdækkede udeståender  %53,3  %58,0  %56,4  %56,4  %39,6

Gennemsnitligt antal fuldtidsbe-
skæftigede 13 13 13 13 12
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3S A/S

Årsrapport 2015/16

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år været handel med varer til danske husdyrspro-
ducenter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Virksomhedens omsætning i 2015/16 udgør 425.533.920 kr. mod 402.045.897 kr. sidste år. Resultat-
opgørelsen for 2015/16 udviser et overskud på 2.475.833 kr. og virksomhedens balance pr. 30.
september 2016 udviser en egenkapital på 22.470.951 kr. 

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.

Påvirkning af det eksterne miljø 

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 produkter og ydelser inden for husdyrs- og markbrugerne.

Redegørelse for samfundsansvar

Virksomheden har ikke politikker for samfundsansvar.

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens
finansielle stilling.

Forventet udvikling 

Det er ledelsens forventning, at det kommende regnskabsår kan gennemføres med en omsætning i
niveauet 400-475 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 2016/17.
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3S A/S

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Resultatopgørelse

Note kr. 2015/16 2014/15

Nettoomsætning 425.533.920 402.045.897
Vareforbrug -415.155.841 -392.173.736
Andre driftsindtægter 214.115 323.780
Andre eksterne omkostninger -3.345.731 -3.376.168

Bruttoresultat 7.246.463 6.819.773
2 Personaleomkostninger -6.462.311 -6.338.537

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver -252.325 -258.058

Resultat før finansielle poster 531.827 223.178
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 958.478 455.672

3 Finansielle indtægter 1.430.914 2.145.750
4 Finansielle omkostninger -7.290 -18.356

Resultat før skat 2.913.929 2.806.244
5 Skat af årets resultat 0 0
5 Skat af årets resultat -438.096 -549.079

Årets resultat 2.475.833 2.257.165

Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi 958.478 455.672
Overført resultat 1.517.355 1.801.493

2.475.833 2.257.165
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3S A/S

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Balance

Note kr. 2015/16 2014/15

AKTIVER
Anlægsaktiver

6 Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver 20.809 145.667

20.809 145.667

7 Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 541.333 188.700

541.333 188.700

8 Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 9.938.296 8.979.818
Andre værdipapirer og kapitalandele 4.854.340 3.888.683

14.792.636 12.868.501

Anlægsaktiver i alt
15.354.778 13.202.868

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 3.996.922 3.146.951

3.996.922 3.146.951

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 36.829.167 38.737.911
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4.766.470 5.410.460
Andre tilgodehavender 208.890 276.660

9 Periodeafgrænsningsposter 40.563 25.682

41.845.090 44.450.713

Værdipapirer og kapitalandele 3.130.062 0

Likvide beholdninger 6.919.269 10.863.513

Omsætningsaktiver i alt 55.891.343 58.461.177

AKTIVER I ALT 71.246.121 71.664.045
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3S A/S

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Balance

Note kr. 2015/16 2014/15

PASSIVER
Egenkapital

10 Selskabskapital 1.500.000 1.500.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi 1.651.443 692.965
Overført resultat 19.319.508 17.812.553

Egenkapital i alt 22.470.951 20.005.518
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat 1.048.922 839.827

13 Hensatte forpligtelser i alt 1.048.922 839.827
Gældsforpligtelser

12 Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld 2.400.000 3.600.000

2.400.000 3.600.000
Kortfristede gældsforpligtelser

12 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1.200.000 1.200.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 38.291.118 39.981.096
Gæld til tilknyttede virksomheder 2.746.820 2.773.605
Skyldig selskabsskat 144.657 222.552
Anden gæld 2.943.653 3.041.447

45.326.248 47.218.700

Gældsforpligtelser i alt 47.726.248 50.818.700

PASSIVER I ALT 71.246.121 71.664.045

1 Anvendt regnskabspraksis
14 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
15 Sikkerhedsstillelser
16 Nærtstående parter
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3S A/S

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Egenkapitalopgørelse

kr. Selskabskapital

Reserve for
nettoopskrivning
efter indre værdi Overført resultat I alt

Egenkapital 1. oktober 2014 1.500.000 237.293 16.025.360 17.762.653
Årets resultat 0 455.672 1.801.493 2.257.165
Køb af egne kapitalandele 0 0 -17.500 -17.500
Salg af egne kapitalandele 0 0 3.200 3.200

Egenkapital 1. oktober 2015 1.500.000 692.965 17.812.553 20.005.518
Årets resultat 0 958.478 1.517.355 2.475.833
Køb af egne kapitalandele 0 0 -13.700 -13.700
Salg af egne kapitalandele 0 0 3.300 3.300

Egenkapital
30. september 2016 1.500.000 1.651.443 19.319.508 22.470.951
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3S A/S

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Pengestrømsopgørelse

Note kr. 2015/16 2014/15

Årets resultat 2.475.833 2.257.165
17 Reguleringer -1.751.781 -1.775.929

Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 724.052 481.236
18 Ændring i driftskapital -58.905 3.711.448

Pengestrømme fra primær drift 665.147 4.192.684
Renteindbetalinger m.v. 1.430.914 2.145.750
Renteudbetalinger m.v. -7.290 -18.356
Betalt selskabsskat -306.896 -236.917
Andre pengestrømme vedrørende driftsaktivitet -965.657 -1.184.248

Pengestrømme fra driftsaktivitet 816.218 4.898.913

Køb af materielle anlægsaktiver -580.000 0
Salg af materielle anlægsaktiver 160.000 0

Pengestrømme til investeringsaktivitet -420.000 0

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser -1.200.000 -1.200.000
Køb af egne kapitalandele -13.700 -17.500
Salg af egne kapitalandele 3.300 3.200

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten -1.210.400 -1.214.300

Årets pengestrøm -814.182 3.684.613
Likvider 1. oktober 10.863.513 7.178.900

19 Likvider 30. september 10.049.331 10.863.513
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3S A/S

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 3S A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel-
ser for mellemstore klasse C-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskab

I henhold til årsregnskabslovens § 112, stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab. Årsregnskabet
for 3S A/S og dattervirksomheder indgår i koncernregnskabet for Danske Svineproducenter Holding
A/S.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakurs-
differencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resul-
tatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valuta-
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gælds-
forpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finan-
sielle 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 til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på veg-
ne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af langfristede aktiver.

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 mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost-
ninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod-
tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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3S A/S

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Software 3 år

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Posten omfatter virksomhedens forholdsmæssige andel af resultat efter skat i dattervirksomheder efter
eliminering af interne avancer eller tab og fratrukket af- og nedskrivning på goodwill og andre merværdi-
er på erhvervelsestidspunktet. 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse
under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Virksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat forde-
les mellem overskuds-  og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige ind-
komst (fuld fordeling).

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

Balancen

Immaterielle aktiver

Immaterielle anlægsaktiver omfatter software.

Andre immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle aktiver 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.
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3S A/S

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Materielle aktiver

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

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

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles ved første indregning til kostpris
og efterfølgende til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter modervirk-
somhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af resterende værdi af positiv eller negativ good-
will opgjort efter overtagelsesmetoden. Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ
regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder
nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som
uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes
det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller
faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i
dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres til egenkapitalen til reserve for nettoopskriv-
ning efter indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdi-
en.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solg-
te eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Positive forskelsbeløb (Goodwill) mellem kostpris og dagsværdien af identificerbare aktiver og
forpligtelser inklusiv hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under kapitalandele i
tilknyttede virksomheder 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 regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over
resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor den regnskabsmæsige værdi overstiger de forventede fremtidige
nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

3S Vet ApS er anset for en strategisk erhvervelse, da det har styrket positionen på medicinområdet.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele består af andelskapitaler, der af ledelsen anses som
anlægsbeholdning. Andelskapitalerne måles til seneste offentliggjorte værdi. Realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for
indikationer på værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse foretages nedskriv-
ningstest 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 nettosalgsprisen (genvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssi-
ge værdi. Nedskrivning på en gruppe af aktiver fordeles således, at der først nedskrives på goodwill og
derefter forholdsmæssigt på de øvrige aktiver.
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Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere
består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostpri-
sen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgs-
sum 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 nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der forelig-
ger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt
niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres
primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstem-melse med virksomhedens risikosty-
ringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabs-
erfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og
nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sik-
kerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende
eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi
(børskurs) på balancedagen. Kapitalandele, der ikke er optaget til handel på et aktivt marked, måles til
kostpris.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.
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Egenkapital

Egne kapitalandele

Købs- og salgssummer af egne kapitalandele indregnes direkte i egenkapitalen under overført resultat.

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode omfatter nettoopskrivninger af kapitalandele i
dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris. Reserven kan elimineres ved under-
skud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn. Reserven kan ikke indregnes
med et negativt beløb.

Selskabsskat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt
skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill og kontor-
ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstå-
et på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfæl-
de, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt
skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtel-
sen.

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. Udskudte skatteaktiver ind-
regnes 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. Ændring i
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amorti-
seret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle
forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Pengestrømsopgørelsen

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

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

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder
og aktiviteter samt  køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver.
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Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksom-
hedens selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebæren-
de gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld samt kortfristede værdipapirer, som
uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiæn-
dringer.
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Nøgletal

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2015".

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
Årets resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Soliditetsgrad korrigeret for afdækkede
udeståender

Egenkapital ultimo x 100

Passiver i alt - modtagne bankgarantier

18

KOPI



3S A/S

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

kr. 2015/16 2014/15

2 Personaleomkostninger
Lønninger 5.024.314 4.886.638
Pensioner 1.283.823 1.250.190
Andre omkostninger til social sikring 99.867 104.906
Andre personaleomkostninger 54.307 96.803

6.462.311 6.338.537

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 13 13

Vederlag til selskabets bestyrelse og direktion udgør samlet kr. 1.440.255 (2014/15: kr. 1.364.127).

3 Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 149.212 201.706
Andre finansielle indtægter 1.281.702 1.944.044

1.430.914 2.145.750

4 Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 0 1.904
Andre finansielle omkostninger 7.290 16.452

7.290 18.356

5 Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 229.001 324.197
Årets regulering af udskudt skat 209.095 224.882

438.096 549.079
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6 Immaterielle anlægsaktiver

kr.
Immaterielle

anlægsaktiver

Kostpris 1. oktober 2015 733.266

Kostpris 30. september 2016 733.266

Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015 587.599
Årets afskrivninger 124.858

Af- og nedskrivninger 30. september 2016 712.457

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016 20.809

7 Materielle anlægsaktiver

kr.

Andre anlæg,
driftsmateriel og

inventar

Kostpris 1. oktober 2015 682.129
Tilgang i årets løb 580.000
Afgang i årets løb -666.000

Kostpris 30. september 2016 596.129

Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015 493.429
Årets afskrivninger 127.467
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver -566.100

Af- og nedskrivninger 30. september 2016 54.796

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016 541.333

20

KOPI



3S A/S

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

8 Finansielle anlægsaktiver

kr.

Kapitalandele i
tilknyttede

virksomheder 

Andre
værdipapirer og

kapitalandele I alt

Kostpris 1. oktober 2015 8.286.853 217.652 8.504.505

Kostpris 30. september 2016 8.286.853 217.652 8.504.505

Værdireguleringer 1. oktober 2015 692.965 3.671.031 4.363.996
Andel af årets resultat 1.274.220 0 1.274.220
Årets opskrivninger 0 965.657 965.657
Afskrivning goodwill kapitalandele -315.742 0 -315.742

Værdireguleringer 30. september 2016 1.651.443 4.636.688 6.288.131

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016 9.938.296 4.854.340 14.792.636

I regnskabsposten indgår koncerngoodwill med en bogført værdi på t.kr. 5.367.

kr. Retsform Hjemsted Ejerandel Egenkapital Resultat

Dattervirksomheder

3S Vet ApS Fredericia  %100,00 4.570.678 1.274.220

9 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter periodisering af omkostninger, der først vedrører efterfølgende
år, herunder serviceaftale IT med t.kr. 22 og forsikringer med t.kr. 19.

kr. 2015/16 2014/15

10 Selskabskapital

Selskabskapitalen er fordelt således:

A-aktier, 3.000 stk. a nom. 100,00 kr. 300.000 300.000
B-aktier, 12.000 stk. a nom. 100,00 kr. 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

Virksomhedens aktiekapital har uændret været 1.500.000 kr. de seneste 5 år.

11 Egne kapitalandele

Aktieklasse B Antal stk. Nominel værdi
Andel af

selskabskapital
Købs-/

salgssum

kr. kr.

Saldo 1. oktober 2015 1.431 143.100  %9,54
Køb i årets løb 137 13.700  %0,91 13.700
Salg i årets løb -33 -3.300  %-0,22 -3.300

Saldo 30. september 2016 1.535 153.500  %10,23

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

21

KOPI



3S A/S

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

12 Langfristede gældsforpligtelser

kr.
Gæld i alt

30/9 2016
Afdrag

næste år
Langfristet

andel
Restgæld
efter 5 år

Anden gæld 3.600.000 1.200.000 2.400.000 0

3.600.000 1.200.000 2.400.000 0

13 Hensatte forpligtelser

Hensættelse til udskudt skat vedrører væsentligst tidsmæssige forskelle på immaterielle og materielle
anlægsaktiver.

14 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Kautions- og garantiforpligtelser består af en selvskyldnerkaution for et bankengagement i
datterselskabet. Kautionsforpligtelsen udgør pr. 30. september 2016 kr. 0, men vil naturligvis være
afhængig af det løbende træk på selskabets kreditter.

Andre økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Kontrakter:
Selskabet har pr. 30. september 2016 indgået kontrakt om varekøb på termin for ca. 93 mio kr., der
modsvares af tilsvarende kontrakter om salg på termin på ca. 90 mio. kr.

Verserende retssager:
Selskabet er ikke involveret i retssager.

Betalingsgarantier:
Selskabet har stillet en betalingsgaranti på vegne af medlemmerne overfor finansieringsselskab
vedrørende leasingengagementer. Garantibeløbet udgør pr. 30 september 2016 769 t.kr

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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15 Sikkerhedsstillelser

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

Værdipapirdepot til bogført værdi på t.kr. 3.130.
Formueplejekonto med indestående på t.kr. 2.355.

Til sikkerhed for datterselskabets mellemværende med pengeinstitut har selskabet stillet sikkerhed i
følgende aktiver:

Værdipapirdepot til bogført værdi på t.kr. 3.130.
Formueplejekonto med indestående på t.kr. 2.355.

Der er på balancetidspunktet ingen forpligtelse overfor datterselskabets bank, men dette vil være
afhængig af det løbende træk på selskabets kreditter.

16 Nærtstående parter

3S A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

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

Ejerforhold

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

Navn Bopæl/Hjemsted

Danske Svineproducenter Holding A/S Karetmagervej 9, 7000 Fredericia
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kr. 2015/16 2014/15

17 Reguleringer
Af- og nedskrivninger 252.325 258.058
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver -60.100 0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -958.478 -455.672
Finansielle indtægter -1.430.914 -2.145.750
Finansielle omkostninger 7.290 18.356
Skat af årets resultat 438.096 549.079

-1.751.781 -1.775.929

18 Ændring i arbejdskapital
Ændring i varebeholdninger -849.971 -46.550
Ændring i tilgodehavender 2.605.623 -3.207.072
Ændring i leverandørgæld m.v. -1.814.557 6.965.070

-58.905 3.711.448

19 Likvider, ultimo
Likvide beholdninger ifølge balancen 6.919.269 10.863.513
Værdipapirer medtaget som likvider 3.130.062 0

10.049.331 10.863.513
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