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Idag fredag den 25. februar, hvor vi holder vores ordinære generalforsamling i 3S, er 

noteringen på 8,10 kr. pr. kg. I foråret 2021 var noteringen i uge 23 11,90 kr. pr. kg.  

Perioden har budt på en ordentlig rutsjetur på grisenoteringen med en rigtig svær 

og træg afsætning af smågrise til følge, efterhånden som noteringen faldt, og 

ligeledes mange dages udsætninger af slagteklare grise.  

Lige nu ser vi ind i den laveste grisenotering i 18 år. Vi er inde i en særdeles hård og 

vanskelig periode for danske griseproducenter også set i lyset af de meget store 

prisstigninger vi har været vidne til på korn, råvarer, vitaminer, og mineraler til 

foderblandinger.  

Det hele bliver ikke bedre af, at energipriser, gødningspriser og en lang række andre 

forbrugsvarer til landbruget også er eksploderet i pris.  

Jeg har kun et håb for danske griseproducenter, og det er selvfølgelig, at vi meget 

snart får grisenoteringen og smågrisepriserne op på et niveau, så det igen er til at 

holde ud at være griseproducent i Danmark. Lytter man til markedet, analytikerne 

og prognosemagerne ER der lys i mørket – men vi skal nok hen i andet kvartal 2022 

før priserne vil rette sig.  

Det er nu 34. gang vi afholder generalforsamling i 3S. Sidste år - den 9. februar 2021 

- holdt vi en meget anderledes generalforsamling.  På grund af corona og 

forsamlingsforbuddet over 5 personer var vi nødt til at afvikle arrangementet 

virtuelt.  

Fra den 1. februar 2022 blev de fleste restriktioner ophævet, og jeg er rigtig glad for, 

at vi i dag kan mødes fysisk til vores ordinære generalforsamling i 3S A/S. 

På generalforsamlingen i februar 2020 kunne jeg fortælle, at vi havde det bedste 

økonomiske resultat nogensinde i 3S med et overskud på 2,6 mio. kr. Det var et 

supergodt resultat, som vi i bestyrelsen var meget tilfredse med. 

På generalforsamlingen i februar 2021 kunne jeg kippe med flaget og meddele, at vi 

i 3S i det afsluttede regnskabsår havde overgået alle vores forventninger. Vi landede 

et resultat på godt 4,5 mio. kr.  



På generalforsamlingen i dag kan jeg så fortælle, at vi for 3. år i træk har leveret et 

rigtig stærkt regnskab med et resultat der igen, igen, igen er det bedste i 3S´s 34 

årige historie. Resultatet for 2020/2021 blev på knap 5,8 mio. kr.  

Virksomhedens balance pr. 30. september udviser en egenkapital på knap 38,3 mio. 

kr.  

Soliditetsgraden ligger på 31,4 %, og egenkapitalforrentningen er på 16,3 %.  

Nettoomsætningen er steget med 50 mio. kr. til 546 mio. kr. Fremgangen i 

omsætningen skal ses i lyset af markedsprisstigninger på mange af de varer 3S 

handler med samt en nettofremgang i antallet af medlemmer i 3S indkøbsgruppe. 

Af det samlede overskud har 3S Vet - der nu har 8 år på bagen som 100 % ejet 

datterselskab i 3S - bidraget med et overskud på knap 2,6 mio. kr. Vi gjorde en 

fornuftig handel, da vi købte apoteket ud af Hatting tilbage i 2013. År for år 

forbedres resultaterne i selskabet. 

Over de seneste år har vi haft en pæn omsætningsfremgang i 3S Vet.  

For mig viser det, at vi har et konkurrencedygtigt og attraktivt setup i vores salg og 

distribution af medicin og vacciner.  Vores salg foregår primært til vores medlemmer 

i Indkøbsgruppen som står for knap 40 % af vores omsætning. Resten af vores salg 

fra 3S Vet sker til griseproducenter og mælkeproducenter, der geografisk fordeler 

sig over hele Danmark.  

For 3. år i træk leverer også 3S Vet et absolut rekordresultat. Det er vi stolte af i 

bestyrelsen. Ledelse og medarbejdere på kontoret og lageret i Tarm fortjener stor 

ros og anerkendelse for det.  

I det regnskabsår vi er inde i nu, er der lagt op til, at vi i 3S kan nå et resultat på 

niveau med det rekordresultat, vi afleverer her i 2020/2021.  

Men grundet den alvorlige situation med de meget lave grisepriser igennem en alt 

for lang periode, kan det blive svært at nå - ganske enkelt fordi landmænd altid er 

mere tilbageholdende og sparsommelige på deres indkøb i svære tider, og vi må 

desværre også imødese, at der vil opstå konkurser, der kan medføre debitortab.   

Et år med endnu en fremgang på netto 6 nye medlemmer i indkøbsgruppen og 

tilgang af rigtig mange nye kunder i vores tradingforretning tager jeg som et klart 

udtryk for, at 3S er en attraktiv samarbejds- og samhandelspartner for danske 

landmænd.  



Vi har et mål om at få netto 5-8 nye medlemmer pr. år i 3S Indkøbsgruppe. Flere 

medlemmer giver os større indkøbsvolumen, og vi kan opnå endnu bedre priser ude 

hos vore leverandører. Det kommer medlemmer og kunder til gode, når der skal 

handles varer ind til bedriften. 

Det er fortsat sådan, at en række af de nye produkter vi over de seneste år har taget 

ind og handle med bidrager rigtig meget til vores flotte økonomiske resultat. 

 

Lad mig kort nævne nogen få af dem: 

Anolytech vandrensningsanlæg som vi har i eneforhandling i Danmark. Rent 

drikkevand til dyrene er et must, når der skal produceres effektivt. Vi har igen 

oplevet et stort salg af vandrensningsmaskiner til landbruget. 

Der er mange muligheder for at øge salget af Anolytech konceptet også til brancher 

udenfor husdyrproduktionen, og det arbejder vi nu også med. Vi har den seneste tid 

solgt nye anlæg til kunder i fødevareindustrien, der kan opnå fordele i 

produktionsprocessen når der anvendes bakteriefrit rent vand.  

Idal automatsprøjten til nålefri vaccination af grise sælger vi fortsat i stort tal. Det er 

glædeligt, at salget til de andre nordiske lande fortsat vokser.  

Vi har igen i regnskabsåret 2020/2021 øget vores salg af varer indenfor 

Provimibrandet. Det gælder Prestarter, smågrisefoder, koncentrater, mineraler, 

mælk og en række hjælpestoffer og boost produkter.  

Produkterne giver krydret med faglig rådgivning fra vores konsulenter super gode 

produktionsresultater. 

3S salg af mælkeerstatning til pattegrise sælger også fortsat rigtig godt med et 

stærkt salg til både medlemmer og kunder. 

På de traditionelle råvarer har vi set store prisstigninger igennem regnskabsåret. Vi 

har på rigtig mange råvarer dækket kunder og medlemmer på terminer langt ind i 

fremtiden, inden de store prisstigninger satte ind, og det er vi glade for.  Vi håber, at 

priserne igen vil rette sig i nedadgående retning, og vi følger markederne tæt.    

Korn i høst 2021 steg til rekordpriser og over de seneste måneder leveres korn i 

landbruget til plus 200 kroner. Men da vi handlede korn allerede i juni måned 2021 

sikrede vi, at vores medlemmer kan producere grise med basis i særdeles lave 



foderpriser set i forhold til de skyhøje priser vi oplever PT. Dagspriser er lige nu  

vurderet 80 til 100 kroner højere pr 100 kg for en slagtesvineblanding. 

Vi har fortsat et meget stort energisamarbejde med OK på olie og el. Specielt på el 

har vi set voldsomt store prisstigninger, og det ser ikke ud til at ændre sig før måske 

til sommer 2022.  

Som følge af de store stigninger på naturgas og øvrig energi, har vi også set 

voldsomt store prisstigninger på gødning. Også her valgte vi at handle tidligt, og det 

er kommet vore medlemmer til gode. 

Endelig må vi ikke glemme, at bla grundet coronanedlukninger og restriktioner og et 

meget vanskeligt fragtmarked hvor en container fra Kina er steget i nogle tilfælde 

med en faktor 10 har vi igennem regnskabsåret været vidne til voldsomt stigende 

priser på vitaminer, mineraler, aminosyrer og en lang række andre produkter.  

Samtidig har vi kunnet konstatere voldsomt stigende inflationstal.  

Alt sammen gør det, at vi ikke på den korte bane ser ind i, at vi igen skal have 

afgørende lavere priser på produkterne.  

Vores mineralkunder har dog i hele 2021 været begunstiget af meget attraktive 

hjembragte priser på den aftale vi indgik allerede tilbage ultimo 2020.   

I årets løb er der igen kommet en række nye attraktive forhandleraftaler til med 

gode indkøbsbetingelser og skarpe priser. Det gør vores Indkøbsgruppesamarbejde 

endnu mere attraktivt for vores medlemmer. 

På kvægsiden har vi udvidet med en række nye produkter bl.a på mælkeerstatning 

til kalve ligesom der samarbejdes med dygtige leverandørvirksomheder omkring nye 

produkter, der understøtter køernes ydeevne og kalvenes produktivitet. 

Endelig synes jeg, det er på sin plads at nævne, at vi i 3S og 3S Vet i de seneste år har 

investeret rigtig mange penge i nye IT-systemer. I de seneste 2 regnskabsår er der 

brugt knap 5 mio. kr. på et nyt salgssystem (også kaldet CRM system) og et nyt 

økonomistyringssystem (også kaldet ERP system).  

Vi er også rigtig langt med en automatisering af processer, der i dag udføres manuelt 

i vores administration. IT sikkerheden er hævet så vi forhåbentlig kan undgå 

hackerangreb.  



I indeværende regnskabsår arbejder vi på ny hjemmeside og en tilhørende e-

handelsplatform og et effektivt bestillingsmodul. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelse og ledelse i 3S for et rigtig godt samarbejde i 

året, der er gået. Igen har vi klaret os rigtig godt i 3S og 3S Vet, og det er både 

bestyrelsen og jeg som formand glade over - og tilfredse med.   

Kæmpe stor tak til alle medarbejdere i 3S og 3S Vet for indsatsen i året der er gået. 

Fra 3S bestyrelsen takker vi også for det gode og loyale samarbejde med 3S 

Indkøbsgruppemedlemmer og kunder i årets løb.  
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