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Áritun óháðra endurskoðenda

Til stjórnar og eigenda Sláturfélags Suðurlands svf.

Við höfum kannað meðfylgjandi samandreginn árshlutareikning samstæðu Sláturfélags Suðurlands svf. fyrir
tímabilið 1. janúar til 30. júní 2019. Árshlutareikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning og
yfirlit um heildarafkomu, efnahagsreikning, yfirlit um breytingu á eigin fé, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um
mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnar og forstjóra á árshlutareikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu árshlutareikningsins í samræmi við alþjóðlegan
reikningsskilastaðal um árshlutauppgjör, IAS 34 eins og hann hefur verið samþykktur af Evrópusambandinu.

Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í ályktun okkar um árshlutareikninginn sem byggir á könnuninni.

Umfang könnunar
Könnun okkar var unnin í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2410, sem fjallar um könnun óháðs
endurskoðanda á árshlutareikningum. Slík könnun felur í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir
fyrir fjármálum og reikningsskilum samstæðunnar ásamt greiningum á hinum ýmsu liðum reikningsskilanna og
öðrum könnunaraðgerðum. Könnun felur ekki í sér jafn viðtækar aðgerðir og endurskoðun sem unnin er í
samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og er því ekki víst að við fáum vitneskju um öll mikilvæg atriði sem
gætu komið í ljós við endurskoðun. Þar af leiðandi látum við álit um endurskoðun ekki í ljós.

Ályktun
Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til annars en að árshlutareikningurinn gefi glögga mynd af afkomu 
samstæðurnar á tímabilinu 1. janúar - 30. júní 2019, efnahag hennar 30. júní 2019 og breytingu á handbæru fé á 
tímabilinu, í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IAS 34, eins og hann hefur verið samþykktur af 
Evrópusambandinu.  

Kópavogur, 22. ágúst 2019

Deloitte ehf.

Halldór Arason
endurskoðandi

Árni Þór Vilhelmsson
endurskoðandi
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Reykjavík, 22. ágúst 2019

Í stjórn

Hallfreður Vilhjálmsson,

formaður

Kristinn Jónsson Ingibjörg Daníelsdóttir

Guðrún S. Magnúsdóttir Sverrir Gíslason

Forstjóri

Steinþór Skúlason

Skýrsla stjórnar

Samandreginn árshlutareikningur samstæðu Sláturfélags Suðurlands svf. fyrir tímabilið 1. janúar - 30. júní 2019 er
gerður í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34, sem fjallar um árshlutauppgjör, eins og hann hefur
verið samþykktur af Evrópusambandinu. Árshlutareikningurinn hefur að geyma samstæðuársreikning
Sláturfélags Suðurlands svf. og dótturfélaga þess, Reykjagarð hf. og Hollt og gott ehf. sem Sláturfélag Suðurlands
á að fullu. Fjárhæðir í árshlutareikningnum eru í þús.kr.

Samkvæmt rekstrarreikningi nemur hagnaður samstæðunnar á tímabilinu 1. janúar - 30. júní 2019 57,5 millj.kr.
Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir samstæðunnar í lok júní 2019 10.217 millj.kr., bókfært eigið fé í lok
júní 2019 er 5.311 millj.kr. og er eiginfjárhlutfall samstæðunnar 52%.

Að áliti stjórnar og forstjóra Sláturfélags Suðurlands svf. koma fram í árshlutareikningi þessum allar upplýsingar
sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu samstæðunnar í lok júní 2019, rekstrarárangri og fjárhagslegri
þróun á tímabilinu 1. janúar - 30. júní 2019. Einnig að árshlutareikningurinn geymi yfirlit yfir þróun og árangur í
rekstri samstæðunnar, stöðu hennar og lýsi helstu áhættuþáttum og óvissu sem samstæðan stendur frammi fyrir.

Stjórn og forstjóri Sláturfélags Suðurlands svf. hafa í dag rætt samandreginn árshlutareikning samstæðu félagsins
fyrir tímabilið 1. janúar - 30. júní 2019 og staðfest hann með undirritun sinni.
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Skýr. 2019 2018

1.1. - 30.6. 1.1. - 30.6.

Rekstrartekjur ................................................................................... 3 6.008.681 5.880.971 

Aðrar tekjur ...................................................................................... 159.587 24.799 

Vöru- og umbúðarnotkun .............................................................. (3.109.708) (2.980.898)

Laun og launatengd gjöld ............................................................... (1.635.255) (1.589.271)

Annar rekstrarkostnaður ................................................................ (1.017.176) (959.215)

Afskriftir ........................................................................................... (235.198) (210.064)

Rekstrarhagnaður 170.931 166.322 

Fjármunatekjur ................................................................................ 12.268 12.348 

Fjármagnsgjöld ................................................................................ (121.258) (76.651)

(108.990) (64.304)

Hagnaður fyrir skatta 61.941 102.019 

Tekjuskattur ..................................................................................... (4.493) (21.182)

Heildarhagnaður tímabilsins 57.448 80.836 

Hagnaður á hlut

Hagnaður á hlut ............................................................................... 0,11 0,15 

Yfirlit um heildarafkomu 1. janúar - 30. júní 2019
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Eignir

Skýr. 30.06.2019 31.12.2018

Fastafjármunir

4 6.099.085 6.154.540 

2 674.581 0 

15.462 15.462 

6.789.127 6.170.002 

Veltufjármunir

5 1.420.202 1.787.913 

1.721.055 1.179.651 

105.561 69.203 

181.554 75.607 

3.428.372 3.112.374 

10.217.499 9.282.375 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

350.380 353.450 

180.074 180.074 

159.111 159.111 

138.363 138.363 

1.272.257 1.341.974 

3.210.616 3.155.946 

5.310.801 5.328.918 

Langtímaskuldir og skuldbindingar

6 1.941.983 1.954.495 

2 716.582 0 

468.233 481.148 

3.126.799 2.435.642 

Skammtímaskuldir

763.850 457.011 

0 24.296 

2 19.891 0 

165.206 300.683 

6 87.977 86.404 

6.180 14.001 

736.796 635.420 

1.779.899 1.517.816 

4.906.698 3.953.458 

10.217.499 9.282.375 

Varanlegir rekstrarfjármunir ..........................................................

Efnahagsreikningur 30. júní 2019

Yfirverðsreikningur hlutafjár .........................................................

Eignir

Eignarhlutar í félögum ....................................................................

Stofnsjóður B-deild .........................................................................

Leigueignir ........................................................................................

Stofnsjóður A-deild .........................................................................

Vörubirgðir .......................................................................................

Viðskiptakröfur ................................................................................

Aðrar skammtímakröfur .................................................................

Annað bundið eigið fé ....................................................................

Eigið fé

Lögbundinn varasjóður ..................................................................

Óráðstafað eigið fé ..........................................................................

Leiguskuldbinding ...........................................................................

Aðrar skammtímaskuldir ................................................................

Skuldir við lánastofnanir ................................................................

Handbært fé .....................................................................................

Leiguskuldbinding ...........................................................................

Viðskiptaskuldir ...............................................................................

Tekjuskattsskuldbinding .................................................................

Skuld vegna fjárfestinga ..................................................................

Næsta árs afborganir langtímaskulda ............................................

Ógreiddir reiknaðir skattar .............................................................

Langtímaskuldir   .............................................................................

Eigið fé og skuldir

Skuldir
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Skýr. 2019 2018

1.1. - 30.6. 1.1. - 30.6.

Rekstrarhreyfingar

Rekstrarhagnaður ............................................................................ 170.931 166.322 

Afskriftir ........................................................................................... 235.198 210.064 

Söluhagnaður fastafjármuna .......................................................... (8.401) (1.738)

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta 397.728 374.649 

Vörubirgðir, lækkun ........................................................................ 5 367.711 286.884 

Aðrar rekstrartengdar eignir, hækkun .......................................... (590.784) (476.789)

Rekstrartengdar skuldir, hækkun  ................................................. 407.868 37.044 

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 582.524 221.788 

Innborgaðir vextir og arður ........................................................... 9.358 9.727 

Greiddir vextir ................................................................................. (72.063) (52.205)

Greiddir skattar ................................................................................ (14.001) (23.477)

Handbært fé frá rekstri 505.817 155.834 

Fjárfestingahreyfingar

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir ............................................. (328.602) (496.149)

Seldir varanlegir rekstrarfjármunir ................................................ 37.150 13.396 

(291.452) (482.753)

Fjármögnunarhreyfingar

Afborganir langtímaskulda ............................................................. (43.855) (396.890)

Afborgun leiguskuldbindingar ....................................................... (9.608) 0 

Nýjar langtímaskuldir ...................................................................... 0 507.000 

Hækkun skammtímaskulda við lánastofnanir ............................. (24.296) 103.241 

(6.780) (6.634)

(23.878) (21.123)

(108.417) 185.594 

Hækkun, (lækkun) handbærs fjár .................................................. 105.948 (141.325)

Handbært fé í upphafi árs .............................................................. 75.607 155.866 

Handbært fé í lok tímabils .............................................................. 181.554 14.541 

Greiddur arður af B-deild stofnsjóðs ...........................................

Yfirlit um sjóðstreymi 1. janúar - 30. júní 2019

Stofnsjóðsgreiðslur A-deild ...........................................................
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Eigið fé

Stofnsjóður Stofnsjóður Yfirverðs- Lögbundinn Sérstakur Óráðstafað Samtals

A-deild B-deild reikningur varasjóður endurmatsr. eigið fé eigið fé

Eigið fé 01.01.2018 349.815 180.074 159.111 137.454 1.401.246 2.953.481 5.181.180 

Stofnsjóðsinngreiðslur A-deild .......... 3.152 3.152 

Stofnsjóðsútgreiðslur A-deild ............ (6.750) (6.750)

Vextir v. stofnsjóðs A-deildar ............ 13.803 (13.803) 0 

Fjárm.tekjusk. v. vaxta A-stofnsj. ...... (3.037) (3.037)

Arður v. stofnsjóðs B-deildar ............ (21.123) (21.123)

Sérstakt endurmat millifært ................ (24.349) 24.349 0 

Heildarhagnaður jan. - júní 2018 ....... 80.836 80.836 

Millifært á annað bundið eigið fé ...... (11.955) 11.955 0 

Eigið fé 30.06.2018 356.983 180.074 159.111 137.454 1.364.942 3.035.695 5.234.260 

Stofnsjóðsinngreiðslur A-deild .......... 6.090 6.090 

Stofnsjóðsútgreiðslur A-deild ............ (9.623) (9.623)

Sérstakt endurmat millifært ................ (18.354) 18.354 0 

Heildarhagnaður júlí - des. 2018 ........ 98.191 98.191 

Millifært á annað bundið eigið fé ...... (4.614) 4.614 0 

Tillag í lögbundinn varasjóð ............... 909 (909) 0 

Eigið fé 31.12.2018 353.450 180.074 159.111 138.363 1.341.974 3.155.946 5.328.918 

Stofnsjóðsinngreiðslur A-deild .......... 3.075 3.075 

Stofnsjóðsútgreiðslur A-deild ............ (6.133) (6.133)

Vextir v. stofnsjóðs A-deildar ............ 16.917 (16.917) 0 

Fjárm.tekjusk. v. vaxta A-stofnsj. ...... (3.722) (3.722)

Varasjóður A-deild .............................. (13.207) 13.207 0 

Arður v. stofnsjóðs B-deildar ............ (23.878) (23.878)

Áhrif af IFRS 16 innleiðingu ............. (44.907) (44.907)

Sérstakt endurmat millifært ................ (18.354) 18.354 0 

Heildarhagnaður jan. - júní 2019 ....... 57.448 57.448 

Millifært á annað bundið eigið fé ...... (51.363) 51.363 0 

Eigið fé 30.06.2019 350.380 180.074 159.111 138.363 1.272.257 3.210.616 5.310.801 

Yfirlit yfir eigið fé 1. janúar - 30. júní 2019
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Skýringar

1. Reikningsskilaaðferðir

1.1 Alþjóðlegur reikningsskilastastaðall IAS 34

1.2 Grundvöllur reikningsskila

2. Innleiðing nýrra og endurbættra staðla

3. Rekstrartekjur

1.1. - 30.6.19 1.1. - 30.6.18

Sala innanlands .................................................................................................................................... 5.866.614 5.659.834 

Sala erlendis .......................................................................................................................................... 142.067 221.137 

6.008.681 5.880.971 

Á innleiðingardegi 1. janúar 2019 færði samstæðan leiguskuldbindingu að fjárhæð 732 milljónir og nýtingarétt að fjárhæð 675,8

milljónir í efnahagsreikning.

Samandreginn árshlutareikningur samstæðu Sláturfélags Suðurlands svf. er gerður í samræmi við alþjóðlegan

reikningsskilastaðal um árshlutareikninga, IAS 34, eins og hann hefur verið samþykktur af Evrópusambandinu.

Samandreginn árshlutareikningur samstæðu Sláturfélags Suðurlands svf. inniheldur ekki allar þær upplýsingar sem krafist er í

ársreikningi samstæðunnar og ætti að lesast í samhengi við ársreikning samstæðunnar fyrir árið 2018. Ársreikning samstæðu

Sláturfélags Suðurlands svf. fyrir árið 2018 má finna á heimasíðu félagsins www.ss.is.

Samandreginn árshlutareikningur samstæðunnar er gerður eftir kostnaðarverðsaðferð. Kostnaðarverð byggir almennt á

gangvirði þess sem er greitt fyrir undirliggjandi eignir. Árshlutareikningurinn er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og

árið áður að undanskyldum innleiðingu nýrra og endurbættra staðla sem tóku gildi 1. janúar 2019, sbr. skýring nr. 2.

Árshlutareikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Samstæðan innleiddi í upphafi árs IFRS 16 Leigusamningar í reikningsskil sín. Staðallinn setur fram nýjar kröfur um

reikningsskil vegna leigusamningar. Miklar breytingar eru á reikningsskilaaðferðum leigutaka þar sem ekki er lengur greint á

milli fjármögnunarleigu og rekstrarleigu, heldur er þess krafist að færð verði leiguskuldbinding og nýtingaréttur til eignar vegna

allra leigusamninga. Aðeins eru gerðar undantekningar fyrir skammtímaleigu (til skemmri tíma en 12 mánaða) og fyrir

leigueignir með lágt virði. Áhrifum af innleiðingu IFRS 16 á árshlutareikninginn er lýst hér að neðan.

Samstæðan beitir afturvirkri innleiðingu að hluta, þannig að samanburðartölur eru ekki endurgerðar og uppsöfnuð áhrif vegna

innleiðingarinnar eru færð á eigið fé við innleiðingu 1. janúar 2019. Samstæðan nýtir sér undanþágu staðalsins frá

endurflokkun samninga sem hafa verið skilgreindir sem leigusamningar samkvæmt IAS 17 og IFRC 4 fyrir innleiðingardag.

Kröfum IFRS 16 er þannig við innleiðingu beitt á leigusamninga sem voru flokkaðir sem slíkir á innleiðingardegi.

Með innleiðingu IFRS 16 þá breytist eðli gjalda sem tengjast rekstrarleigusamningum þar sem samstæðan færir nú afskriftir af

nýtingarrétti og vaxtagjöld af leiguskuld, en hafði áður gjaldfært leigugreiðslur á meðal rekstrargjalda línulega á líftíma

samninganna. Áhrif á einstaka liði rekstrarreiknings eru eftirfarandi: Hækkun afskrifta um 15,4 milljónir, hækkun vaxtagjalda

um 17,8 milljónir og lækkun rekstrargjalda um 27,4 milljónir.

Samkvæmt IAS 17 voru allar greiðslur vegna rekstrarleigu sýndar meðal rekstrarhreyfinga í sjóðstreymi. Áhrif innleiðingar

IFRS 16 á sjóðstreymi eru hækkun handbærs fjár frá rekstri um 9,6 milljónir og lækkun á handbæru fé vegna

fjármögnunarhreyfinga um sömu upphæð.
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Skýringar

4. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Fasteignir Vélar og Bifreiðar og Samtals

og lóðir áhöld flutningstæki

Kostnaðarverð

Staða 1. janúar 2018 ........................................................... 6.629.888 3.022.535 405.400 10.057.823 

Eignfært á árinu .................................................................. 477.487 552.887 26.862 1.057.236 

Selt og aflagt á árinu ........................................................... (916) (684.692) (37.970) (723.578)

Staðan 1.janúar 2019 .......................................................... 7.106.459 2.890.730 394.292 10.391.481 

Eignfært á tímabilinu .......................................................... 30.766 153.168 9.190 193.124 

Selt og aflagt á tímabilinu .................................................. (26.953) 0 (11.240) (38.193)

Staðan 30. júní 2019 ........................................................... 7.110.272 3.043.898 392.242 10.546.412 

Afskriftir

2.710.128 1.570.933 237.420 4.518.481 

Afskrift ársins ...................................................................... 167.079 218.852 43.640 429.571 

Selt og aflagt á árinu ........................................................... (916) (684.692) (25.504) (711.112)

Staðan 1.janúar 2019 .......................................................... 2.876.291 1.105.093 255.556 4.236.941 

Afskrift tímabilsins ............................................................. 87.261 111.990 20.579 219.831 

Selt og aflagt á tímabilinu .................................................. (1.006) 0 (8.438) (9.444)

Staðan 30. júní 2019 ........................................................... 2.962.547 1.217.083 267.698 4.447.328 

Bókfært verð

Bókfært verð í ársbyrjun 2019 .......................................... 4.230.168 1.785.637 138.736 6.154.540 

Bókfært verð 30.06.2019 ................................................... 4.147.726 1.826.815 124.544 6.099.085 

Nýtingartími eigna .............................................................. 25-50 ár 5-17 ár 5-8 ár

5. Vörubirgðir

30.06.2019 31.12.2018

Afurðir, vörur í vinnslu og fullunnar vörur........................................................................................ 748.716 1.087.381 

Áburður, fóður og plast......................................................................................................................... 383.363 312.853 

Rekstrarvörur.......................................................................................................................................... 178.533 151.900 

Ýmsar vörur............................................................................................................................................. 109.590 235.780 

1.420.202 1.787.913 

6. Langtímaskuldir

30.06.2019 31.12.2018

Skuldir við lánastofnanir........................................................................................................................ 732.338 750.416 

Skuldir við lífeyrissjóði.......................................................................................................................... 1.286.121 1.289.293 

Skuldir við aðra....................................................................................................................................... 11.502 1.191 

2.029.960 2.040.899 

Næsta árs afborganir.............................................................................................................................. (87.977) (86.404)

 1.941.983 1.954.495 

Staða 1. janúar 2018............................................................
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