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Koncern

Mio. dKK 2010 2009 2008 2007 2006

Hovedtal

nettoomsætning 49.030 46.230 49.469 47.742 45.491

 heraf uden for dK/Se 30.600 28.374 29.766 29.339 27.393

 procent uden for dK/Se 62%  61% 60% 61% 60%

Resultat af primær drift 1.684 1.412 1.149 1.520 1.161
Finansielle poster, netto –294 –232 –862 –562 –409

Årets resultat 1.268 971 556 938 933

efterbetaling 1.031 660 137 503 336

Konsolidering:
 vedtægtsreguleret genkonsolidering – 0 121 121 122
      Praksisændring – – 0 0 91
      Kapitalkonto 466 0 0 0 0

 leverancebaserede ejerbeviser 0 311 176 174 184

 Indskudskapital 233 – – – –

      Strategifond –462 0 122 140 200

aktiver i alt 30.097 30.094 29.280 30.725 26.611
anlægsaktiver 17.004 16.782 15.205 17.473 15.762

Investering i materielle anlægsaktiver 1.613 1.618 1.447 1.895 1.792

omsætningsaktiver 13.093 13.312 14.075 13.252 10.849

egenkapital 8.580 8.281 7.797 8.145 7.971

langfristet gæld og hensatte forpligtelser 9.341 9.917 9.857 10.369 11.037
Kortfristet gæld 12.060 11.768 11.482 12.064 7.541

Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.552 3.402 1.388 3.285 2.354

Pengestrømme til investeringsaktivitet –1.626 –2.392 –1.082 –4.298 –1.268

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet –2.392 –526 733 2.835 –1.075
Frie pengestrømme 926 1.010 306 –1.013 1.086

Nøgletal
nettorentebær. gæld inkl. pensionsforpl./eBItda 2,7 3,2 3,7 3,2 3,4
Rentedækning 10,0 9,0 3,4 6,3 7,4

Soliditetsgrad procent 29% 28% 27% 27% 30%

Råvaretilførsel 
Indvejet mio. kg mælk i alt i koncernen 8.713 8.660 8.243 8.360 8.592
 andelshavere i dK 4.345 4.253 3.911 3.976 4.047

 andelshavere i Se 1.829 1.894 1.943 1.957 2.067

 øvrige 2.539 2.513 2.389 2.427 2.478

Antal andelshavere pr. 31. december
I dK 3.649 3.838 3.906 4.170 4.591
I Se 3.529 3.787 4.090 4.352 4.817

I alt 7.178 7.625 7.996 8.522 9.408

Arlaindtjening
dKK pr. kg andelshavermælk   2,52 2,14 2,82 2,47 2,27
SeK pr. kg andelshavermælk 3,49 2,91 3,61 3,07 2,81

Medarbejdere
gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 16.215 16.231 16.233 16.559 17.933

hoved-  og nøgletal
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DEN HØJEST MULIGE 
 MÆLKEPRIS
I løbet af året er mælkeprisen til ejerne blevet 
hævet fem gange. Der er flere årsager til den 
løbende stigende mælkepris. Af eksterne faktorer 
vandt Arla på valutakursudsving, og derudover var 
der fremgang på det internationale marked for 
mælkepulver.

V O R E S  V I S I O N

VORES VISION

Vi skal være det førende mejeriselskab i Europa ved at 
skabe merværdi og tage aktivt lederskab på markedet 
for derigennem at opnå den højest mulige mælkepris.”

Løbende forbedringer og forandringer er blandt de drivkræfter, der bidrager 
til Arlas vision og strategi. Nogle eksempler:
■■ NYT SUPERMEJERI I STORBRITANNIEN. Arla har besluttet at investere 
1,4 milliarder danske kroner i verdens mest effektive og miljøvenlige 
mejeri til drikkemælk. Mejeriet er under opførelse uden for London og 
kommer til at stå færdigt i 2012.
■■ SUCCESRIG PRODUKTUDVIKLING. I starten af 2011 lanceres et nyt smørbart 
produkt med kun 43 procent fedt. Det nye blandingsprodukt, der er resul
tatet af seks års innovativt udviklingsarbejde, sælges under navnet Arla 
Kærgården® Fedtreduceret i Danmark, Bregott® Mindre i Sverige og Arla 
Ingmariini® i Finland. Blandingsproduktet fremstilles ved hjælp af en helt 
ny teknologi på Götene Mejeri i Sverige.
■■ INVESTERING I NY VALLETEKNOLOGI. I et nybygget tørretårn ved 
 anlægget i Argentina udvindes permeatpulver fra valle. Investeringen på 
200  millioner danske kroner gør det muligt at omdanne et restprodukt til 
en indtægtskilde.

VÆRDISKABELSE I PRAKSIS

Følg vores udvikling. På vores 
hjem meside publicerer vi nyheder 

om virksomheden. Her finder du også 
en online version af årsrapporten, hvor 
vores administrerende direktør og kon
cernfinansdirektør i korte videoklip sætter 
ord på Arlas resultater for året 2010.150
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Globalt mejeriselskab 

■ Kernemarkeder
■ Vækstmarkeder
■ Værdimarkeder

PRIORITEREDE MARKEDER
Kernemarkeder: Storbritannien, 
Sverige, Danmark, Finland, Holland 
og Tyskland. 
Vækstmarkeder: Rusland, Polen, 
USA, Kina samt Mellemøsten og 
Nordafrika (MENA). 
Værdimarkeder: Canada, Spanien, 
Grækenland, Norge og øvrige eks
portmarkeder. 

Vores tre globale brands 
Siden 2008 har Arla® været vores  fælles 
brand – brandet anvendes både for 
selve virksomheden og på alle produkt
kategorier. Til vores produkter i ’premi
um’klassen bruger vi Castello® til ost og 
Lurpak® til smør og blandings produkter. 
I det forgangne år har vi satset yderli
gere på markedsføringen af disse brands 
samt på innovation og produktionsfor
bedringer. 

Arla ejes af 7.178 danske og sven
ske mælkeproducenter, hvoraf 680 
har økologisk produktion.
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f o r m a n d e n  h a r  o r d e t

Længe ventede forhøjelser af mælkeprisen
det er med lettelse, at jeg ser tilbage på det år, der er gået. Ganske vist blev mine 
forventninger om et turbulent år med kraftige udsving indfriet, men vores vækst-
strategi viste sin styrke ved ikke at være afgrænset til et specifikt marked. ledelsen 
og øvrige medarbejdere har lagt stor energi i at forklare arlas strategi lokalt og 
globalt i dialogen med andelshaverne, ikke mindst i sverige, hvor vi har introduceret 
en ny sverige-strategi.

i arla har vi i 2010 budt velkommen til 36 nye svenske andelshavere, som 
tidligere har leveret deres mælk til andre mejeriselskaber. tendensen er ellers, at 
antallet af mælkeproducenter er faldende i sverige – dette gælder også blandt arlas 
andelshavere.

i 2010 gik det godt for arla på flere markeder. Virksomheden blev effektiviseret, 
og selskabet vandt på valutakursudsving. desuden blev resultatet påvirket i en posi-
tiv retning af fremgangen på de internationale markeder for mælkepulver. Gennem 
en bedre udnyttelse af produktionsanlæggene og fortsat fokus på omkostnings-
besparelser er det lykkedes arla at holde virksomhedens omkostninger nede. det 
fortjener alle medarbejdere en stor tak for.

den positive udvikling i det forgangne år medførte, at vi kunne løfte arlaind-
tjeningen (betalingen til ejerne plus konsolidering) med 38 øre til 252 øre per kg 
mælk (svarende til 349 svenske öre). det skal dog nævnes, at vi indledte året med en 
mælkepris, der var beklagelig lav.

ny kapitalmodel i mål
den måske allervigtigste begivenhed for arla i 2010 var, at andelshaverne, gennem 
repræsentantskabet, viste en stærk støtte til arlas koncernstrategi. konkret indebar 
det opbakning til, at arla skal fortsætte som andelsselskab, og at andelshaverne, 
gennem en øget konsolidering, finansierer en del af arlas vækststrategi som eksem-
pelvis større investeringer.

allerede i slutningen af 2009 vidste vi, at finansieringsspørgsmålet ville komme 
til at spille en central rolle i bestyrelsens arbejde. i bestræbelserne på at finde frem 
til den bedste løsning har engagement og en livlig debat karakteriseret arbejdet i 
bestyrelsen, repræsentantskabet og kredsene.

Jeg føler stor ydmyghed over for den støtte, som vi i bestyrelsen har fået fra 
andelshaverne, der i forvejen er økonomisk hårdt presset. hver eneste andelshaver 
kunne sagtens have brugt pengene hjemme på sin gård, men andelshaverne tror 
på arla og støtter vækststrategien. de har samme forventning som arlas ledelse 
og folkevalgte; at vi ved hjælp af strategien har bedre mulighed for at opnå en høj 
mælkepris også i de kommende år.

andelshaverne investerer  
mere i arlas vækst

andelshaverne har givet arla en stærk opbakning ved at 
bevare ejerstrukturen og samtidig give tilsagn om at øge 
konsolideringen. arla har i løbet af året haft en positiv 
resultatudvikling, der har gjort det muligt at hæve 
mælkeprisen til andelshaverne fem gange. i slutningen af 
året blev et forslag om en fusion med det tyske mejeri 
hansa-milch offentliggjort.

Mælkeprisen til ejerne. diagrammet viser 
den gennemsnitlige udbetalte pris per kilo 
mælk, som arla har betalt til sine ejere i 
løbet af året inklusiv efterbetaling.

Lokal forankring. Vi har arbejdet videre med 
at styrke positionerne for den svenske mælk 
og de svenske landmænd, både over for 
forbrugerne og inden for egne rækker.

Forhøjet mælkepris. i løbet af året er den 
aktuelle mælke pris til ejerne blevet hævet 
fem gange.

arlas udBetalte mælkePris 
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f o r m a n d e n  h a r  o r d e t

den nye kapitalmodel indebærer, at 4,5 procent af den såkaldte arlaindtjening 
investeres i arla, og det er cirka dobbelt så meget som tidligere. konsolideringen 
øger arlas egenkapital med cirka 4-4,5 milliarder danske kroner over en periode på 
seks år. i første omgang skal pengene bruges til investeringer med henblik på fortsat 
vækst, men de vil også gøre det lettere for arla at låne kapital i forbindelse med 
opkøb. den nye konsolideringspolitik ændrer ikke på, at repræsentantskabet stadig 
hvert år i marts skal tage stilling til konsolideringens størrelse.

Vores vej til beslutningen om den nye kapitalmodel har været lang, og den har 
budt på en god debat og dialog blandt andelshaverne. resultatet er ikke alene, at vi 
er nået til enighed i et vigtigt spørgsmål. det har også været nødvendigt at under-
søge fordele og ulemper ved en række forskellige mulige løsninger for arla. det ser 
jeg som en afgørende styrke for andelsselskabet i det lange løb. 

tættere samarbejde med mælkeleverandører i andre lande
Vi har igennem en årrække kunnet konstatere, at vækst er vores vej frem. stordrift 
giver økonomiske fordele, og flere af vores konkurrenter har fusioneret. et nært 
samarbejde og gode relationer med mælkeleverandørerne, også uden for danmark 
og sverige, er vigtigt for at sikre adgangen til rå mælk.

På denne baggrund fremlagde vi i slutningen af 2010 et forslag om fusion med 
det tyske andelsmejeri hansa-milch. andelsmejeriet har en moderne produktion og 
god afsætning for sine friskvareprodukter under varemærket hansano®. hansa-
milch supplerer arla godt, da arla i tyskland sælger mærkevareoste og smørbare 
blandingsprodukter som arla kærgården®. i bestyrelsen ser vi et stort, fælles poten-
tiale i fusionen, som efter vores forventning vil kunne bidrage til en højere mælkepris 
til ejerne. fusionen er desuden et vigtigt skridt i retning mod vores ambition om at 
blive et af de tre største mejeriselskaber i tyskland. repræsentantskabet og hansa-
milchs andelshavere tager stilling til fusionsforslaget i marts 2011.

Britiske mælkeleverandører har siden 2008 ejet 3,2 procent af arlas virksomhed 
i storbritannien via et joint venture med arla foods amba. samarbejdet har udviklet 
sig positivt, og i efteråret 2010 indledte vi en diskussion om øgede investeringer fra 
de britiske mælkeleverandører. Beslutningen forventes truffet i første halvår af 2011. 
Vi ønsker, at de britiske leverandører også fremover skal have medejerskab og være 
med, når vi foretager investeringer i landet.

også i finland er samarbejdet med mælkeleverandørerne blevet intensiveret. 
Vi har holdt flere møder med landmænd og samarbejdsmejerier for i højere grad at 
involvere dem i den løbende udvikling af virksomheden.

Forventninger om en forskelligartet global markedsudvikling
for 2011 får vi både positive og negative signaler fra verdensmarkedet. mange lande 
uden for europa oplever en positiv udvikling og øget købekraft. det er godt for os 
landmænd, når købekraften stiger, men inden for eu er optimismen mere forsigtig. 
særligt i danmark er det vigtigt, at forbrugerne igen får tiltro til økonomien.

med den store globale spredning udnytter vi med arlas koncernstrategi også 
potentialet på udvalgte markeder uden for eu. i det forgangne år er det lykkedes for 
os andelshavere at nå til enighed om flere vigtige beslutninger, og jeg er overbevist 
om, at disse på sigt vil bære frugt i form af en langsigtet god mælkepris. mælkeprisen 
til andelshaverne vil helt sikkert fortsætte med at have udsving, men jeg tror ikke, at 
den kommer til at svinge lige så kraftigt som tidligere. Vores strategi med forædling, 
vækst og fokus på flere udvalgte markeder gør os mindre sårbare over for udsving.

Ove Møberg, bestyrelsesformand

drivhusgasser i fokus. arla uk har sammen 
med de britiske mælkeleverandører i arla 
foods milk Partnership fremlagt en miljø-
strategi, hvor et af målene er at reducere 
udledningen af drivhusgasser på gårdene.
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Arlas ejere. i løbet af 2010 er der blevet 
6 procent færre andelshavere i arla. de 
 danske ejere har dog leveret mere mælk, 
mens mængden af mælk i sverige er faldet.

eJere i  danmark oG sVeriGe



6

d e n  a d m i n i s t r e r e n d e  d i r e k t ø r  h a r  o r d e t

Vækst og lønsomhed går hånd i hånd 
arlas strategi handler om at skabe værdi for vores kunder og ejere gennem innova-
tion og forædling. de seneste par år har koncernen markant øget investeringerne i 
sine vigtigste brands og styrket sine markedspositioner – også på en række vækst-
markeder uden for norden. 

Gevinsten har for alvor vist sig i 2010, hvor arla efter flere år med en flad vækst 
har haft en organisk vækst på 3 procent. der er flere faktorer, der gør sig gældende. 
eksempelvis har vi på vores vækstmarkeder skabt en fremgang på 19 procent. Vores 
globale brands lurpak® og castello® har haft vokseværk – omsætningen på lurpak® 
er steget med 14 procent, mens omsætningen for castello® er steget med 6 procent. 
med blikket vendt mod industrien har vores ingrediensforretning leveret en vækst på 
23 procent og tog i 2010 yderligere markedsandele. derudover har stigende priser 
sammenkoblet med en fordelagtig valutakursudvikling resulteret i en samlet omsæt-
ningsfremgang på 6,1 procent til 49.030 mio. danske kroner. 

På omkostningssiden har fortsat fokus på besparelser resulteret i en næsten flad 
udvikling. totalt set for året har arla løftet arlaindtjeningen (betaling til ejerne plus 
konsolidering) med 38 øre til 252 øre per kg mælk (svarende til 349 svenske öre). 
nettoresultatet på 1.268 mio. danske kroner er en stigning på 297 mio. danske kro-
ner sammenholdt med 2009. det stigende nettoresultat, der svarer til 2,6 procent af 
koncernens omsætning, er en af de positive resultater af det forgangne års arbejde. 
andelshaverne har vist arla stor tillid ved at øge deres investering i selskabet. det 
 giver os et solidt grundlag, hvorfra vi kan gennemføre vores vækststrategi og realise-
re vores indtjeningsmål. derudover vil den øgede egenkapital også give os mulighed 
for i højere grad at foretage låne finansierede opkøb. 

det lykkedes arla at reducere koncernens samlede finansielle gearing i 2010, og 
sammen med et stærkt kapitalberedskab står arla godt rustet til fremtiden.

god udvikling på markederne
når det gælder udvikling, er en af de største begivenheder i det forgangne år vores 
beslutning om at bygge verdens største friskmælksmejeri uden for london. stor-
britannien er vores største marked, og takket være øgede markedsandele er vi nu 
landets næststørste mejerivirksomhed. Vores investering i det nye mejeri vil beløbe 
sig til 1,4 milliarder danske kroner, og anlægget kommer til at stå færdigt i 2012. 
 mejeriet får en kapacitet på en milliard liter mælk om året og forventes at skabe 
700 arbejdspladser.

solidt grundlag for fortsat vækst

arlas omsætning er i 2010 steget med 6,1 procent i 
forhold til det foregående år. fremgangen skyldes  
først og fremmest stigende priser på industriprodukter, 
prisforhøjelser til detailhandlen på alle vores markeder 
og en fordelagtig valutakursudvikling. arla har haft en  
god fremgang på de fleste markeder og har formået at 
holde omkostningerne i skak. 

Arla i rusland. Vi udvikler virksomheden arla 
foods artis i rusland og har nu salgsrepræ-
sentanter og lokale distributører i sammen-
lagt 14 byer.

Købestærk målgruppe. arlas kvalitetsoste 
er især populære blandt veluddannede 
amerikanere. af de oste, der sælges i usa, 
fremstilles 70 procent på arlas to anlæg i 
landet og 30 procent i danmark.

net toomsætninG
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omsætningsfremgang. i løbet af 2010 øgede 
arla omsætningen med 6,1 procent til 
49.030 mio. danske kroner.
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d e n  a d m i n i s t r e r e n d e  d i r e k t ø r  h a r  o r d e t

også i sverige er der store muligheder for at udvikle virksomheden. Vi har derfor 
præsenteret en national strategi, der beskriver, hvordan vi vil gennemføre den am-
bitiøse vækst, der ligger inden for rammerne af strategi 2015. Væksten skal blandt 
andet skabes gennem et øget salg af værdiforædlede produkter – for eksempel 
økologiske og laktosefri produkter – og ved yderligere satsninger på innovation og 
madinspiration. 

i det forgangne år har det svenske konkurrensverket besluttet at indstille sine 
undersøgelser af arlas aftaler med de svenske detailhandelskæder. Begrundelsen 
er, at man ikke har fundet noget, der tyder på, at arla skulle have misbrugt reglerne, 
hvilket vi også hele tiden har fastholdt.

udviklingen på vores vækstmarkeder – usa, rusland, Polen, mellemøsten/nord-
afrika og kina – har været god. På sigt vil en større del af indtjeningen komme fra 
disse markeder, der har et stort vækstpotentiale. i mellemøsten har arla genvundet 
salget hurtigere end forventet, og salget er tilbage på samme niveau som før forbru-
gerboykotten.

Vækst på flere kernemarkeder
trods hård konkurrence har vi øget salget i storbritannien, sverige og tyskland, 
hvor arlas mærkevarer har vundet markedsandele. hvis forslaget om en fusion 
med det tyske andelsmejeri hansa-milch vedtages, bliver vores vækst i tyskland 
yderligere styrket. også i holland har vi oplevet vækst. her har vi lanceret arla® 
som brand for friskvarer, ligesom vores nye serie af økologiske produkter har været 
en succes.

det danske marked er desværre stadig præget af den økonomiske krises 
eftervirkninger, og forbrugerne vælger til en vis grad fortsat lavprisprodukter. Vi må 
desværre også konstatere, at lønsomheden i finland ikke har været tilfredsstillende. 
her har der været priskrig på mælk og ost, men vi har alligevel nået vores målsæt-
ning om en markedsandel på 30 procent.

Forhøjet effektivitet i produktionen
når det kommer til fortsat effektivisering af virksomheden, har vi i det forgangne år 
truffet en række beslutninger. eksempelvis samles produktion og pakning af britiske 
detailkæders egne smørmærker på Westbury dairies, som arla blev medejer af i 
2010. effektiviseringen påvirker den hidtidige produktion i danmark og sverige samt 
kan berøre produktionen i storbritannien.

et andet effektiviseringstilag er, at fremstillingen af skiveskåret ost samles på 
i alt tre anlæg i danmark, sverige og Polen. i den forbindelse investerer vi i nye 
maskiner. internationalt satser arla inden for kategorien gul ost på havarti – derfor 
har vi i 2010 valgt at udvide kapaciteten af netop denne ost på nr. Vium mejeri i 
danmark. mængden af valle, som er et lønsomt forretningsområde for os, øges, 
mens vores nuværende produktionskapacitet er fuldt udnyttet. for at få mere 
kapacitet er vi gået i gang med at bygge et nyt tørretårn på vores danske ingrediens-
fabrik i Videbæk.

Ved hjælp af lean-metoden har vi desuden opnået effektiviseringer på 10-30 
procent på de mejerier, der har taget metoden i brug – vel at mærke uden at øge 
investeringerne. På baggrund af de imponerende resultater fremskynder vi udrulnin-
gen af lean på arlas øvrige mejerier.

Lurpak på toppen. udviklingen for arlas 
tre globale brands har været positiv i det 
forgangne år. især lurpak® har udmærket sig 
ekstraordinært.

tættere på naturen™. i det forgangne år ud-
rullede vi de første reklamefilm med budska-
bet tættere på naturen™. hos arla arbejder 
vi på alle områder på at komme endnu tæt-
tere på naturen, og vi skal også blive endnu 
bedre til at fortælle om vores tiltag.

gode resultater. i løbet af det seneste år er 
lean blevet præsenteret for medarbejderne 
på flere store danske og engelske mejerier. 
takket være de gode erfaringer går vi nu 
også i gang med at indføre forbedringsmeto-
den på alle øvrige mejerier.
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Hurtig vækst for valle
i argentina har vi sammen med vores joint venture-partner indviet et nyt tørretårn, 
der skal bane vej for salget af permeat. Permeat er et proteinfrit sukkerstof, der 
blandt andet anvendes i is, chokolade og kiks. investeringen har beløbet sig til over 
200 millioner danske kroner.

Fokus på tre brands
2010 har båret præg af en øget markedsføring, der har været centreret om vores tre 
globale brands arla®, lurpak® og castello®. dette er en milepæl for arla, der tidligere 
har fordelt ressourcerne på flere brands, og effekten har ikke ladet vente på sig. især 
udviklingen for castello® og lurpak® har været yderst tilfredsstillende.

Vi har arbejdet videre med budskabet tættere på naturen™ på alle markeder. i 
det forgangne år blev de første reklamefilm med temaet tættere på naturen™ udrul-
let på sammenlagt tolv markeder. 

reduceret miljø- og klimapåvirkning
et eksempel på tættere på naturen™ er, når vi koncentrerer produktionen på færre 
og mere moderne anlæg, idet det oftest fører til en reduceret miljø- og klimapåvirk-
ning. Vi undersøger også mulighederne for i endnu højere grad at udnytte staldgød-
ning og restprodukter fra mejerierne til biogas som erstatning for fossile brændstof-
fer. målet er at reducere klimapåvirkningen fra vores anlæg.

i løbet af 2010 var målet at reducere energi- og vandforbruget med 5 procent 
i  forhold til niveauet i 2005. Vi oversteg målet og arbejder nu videre for at nå vores 
totale klimamål, som er, at vi fra niveauet i 2005 og frem til 2020 skal nedbringe den 
direkte og indirekte udledning af drivhusgasser med 25 procent inden for produkti-
on, transport og emballage. du kan læse mere om miljø og klima i vores csr  rapport, 
som netop er udgivet og er tilgængelig på vores hjemmeside.

Flere innovative produkter fremover
i 2010 har arla lanceret mange nye produkter, eksempelvis inden for de laktosefri og 
økologiske sortimenter. yoghurten arla yoggi® fri, der er helt fri for tilsætningsstoffer 
og aromaer, er et andet eksempel. desuden har flere års produktudviklingsarbejde 
ført til, at vi i starten af 2011 kan lancere et nyt smørbart produkt med kun 43 pro-
cent fedt. det nye blandingsprodukt fremstilles på Götene mejeri i sverige ved hjælp 
af en helt ny teknik. Vores strategiske målsætning er fortsat at fordoble satsningerne 
på innovative produkter frem mod år 2015. der er endnu et stykke vej til, at vi når 
dette mål.

Medarbejderudvikling i fokus
hos arla arbejder vi hele tiden på at blive bedre, både på det overordnede strategi-
ske plan, og hvad angår den enkelte medarbejder og afdeling. Gennem tydelige mål, 
der tager udgangspunkt i vores strategiske ambitioner, følger vi op på resultaterne, 
og via arlas bonusprogram opmuntrer vi vores ledere til at levere gode resultater.

mejeribranchen er en industri med lange traditioner, men også med en hurtig 
teknologisk udvikling. for at sikre at arla også i fremtiden kan få dygtige medarbej-
dere, har arla – drevet af en udbredt mangel på kvalificeret arbejdskraft – i 2008 
taget initiativ til at samle en lang række britiske mejeriselskaber om en ny mejeritek-
nikeruddannelse. her godt to år senere er anden årgang startet på uddannelsen, der 
blandt andet foregår i et nybygget træningsmejeri. 

d e n  a d m i n i s t r e r e n d e  d i r e k t ø r  h a r  o r d e t

Ansvarlig udvikling. hos arla er vi stolte 
over arbejdet med vores code of conduct 
og csr (corporate social responsibility), der 
er blevet meget mere struktureret – men 
vi kan naturligvis blive endnu bedre. i det 
forgangne år er vores adfærdskodeks blevet 
opdateret og oversat til flere sprog.

Vores ansvar. Vores beslutning om udeluk-
kende at købe certificeret soja, kakao og 
palme olie, så snart det er praktisk muligt, ser 
vi som et af årets største fremskridt inden 
for bæredygtighed.

nyt træningsmejeri til mejeriteknikere. 
ansvarlig for erhvervsfaglige uddannelser i 
storbritannien, John hayes, besøger her de 
nye faciliteter i det veludrustede trænings-
mejeri for kommende mejeriteknikere i 
storbritannien. 
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internt i arla har vi i 2010 lanceret lederuddannelsen arla leadership Pro-
gramme (alP) for mellemledere og linjeledere i danmark, sverige og storbritannien. 
formålet har været at tydeliggøre koblingen mellem ledernes ansvarsområder og 
virksomhedens ambitiøse vækststrategi. uddannelsen er blandt andet baseret på 
vores fælles værdigrundlag one.

årets medarbejderundersøgelse
arlas medarbejderundersøgelse Barometer blev i 2010 gennemført af 12.650 
medarbejdere i 26 lande. undersøgelsen måler medarbejdernes engagement, samt 
hvordan de opfatter virksomhedens målsætning, fokus og lederskab. På grund af 
besparelser blev undersøgelsen ikke gennemført i 2009. resultatet for 2010 viser en 
fortsat positiv udvikling i medarbejdernes tilfredshed med arbejdet og deres forank-
ring i virksomhedens kultur.

indekset for medarbejdernes overordnede engagement i virksomheden ligger på 
77 ud af 100, hvilket ifølge leverandøren af undersøgelsen er 10 procent over gen-
nemsnittet for globale virksomheder. medarbejdernes engagement afspejles også i 
den høje svarfrekvens på 86 procent. i forhold til undersøgelsen i 2008 viser resulta-
tet en klar forbedring, når det gælder videndeling mellem virksomhedens forskellige 
afdelinger samt virksomhedens evne til at forebygge fejl. derudover viser rapporten, 
at arla er en populær arbejdsplads – 75 procent angiver, at de gerne anbefaler arla 
som arbejdsplads til venner og bekendte.

Kommende aktiviteter
i det kommende år skal vi satse mere på markedsføring og udvikling af nye produk-
ter. Vores budskab tættere på naturen™ vil blive endnu tydeligere udadtil, og det 
kommer samtidig til at gennemsyre virksomheden indadtil. 

allerede i marts træffer arlas repræsentantskab og andelshaverne i hansa-milch 
beslutning om den foreslåede fusion mellem arla og det tyske andelsmejeri. Virk-
somhederne supplerer hinanden godt, og forslaget understøtter vores ambition om 
at blive en af de tre førende mejerivirksomheder i tyskland. fusionen forudsætter en 
godkendelse fra eu‘s konkurrencemyndigheder.

det bliver interessant at følge med i byggeriet af verdens største og mest klima-
venlige mejeri til produktion af friskmælk uden for london. det er noget, alle hos 
arla kan føle sig stolte over.

Vi har et nyt, spændende år foran os. Vi kan være sikre på én ting – vi skal fortsat 
være forberedt på hurtige ændringer på markedet, som vi er nødt til at tilpasse os. 
med stærk støtte fra vores andelshavere arbejder vi ihærdigt på at realisere strategi 
2015 med fokus på organisk vækst, opkøb og nye partnerskaber. det overordnede 
mål er hele tiden at optimere virksomheden for at skabe de bedste betingelser for at 
nå vores vision – at give vores andelshavere den højest mulige mælkepris.

Peder Tuborgh, administrerende direktør

d e n  a d m i n i s t r e r e n d e  d i r e k t ø r  h a r  o r d e t

nyt supermejeri. det nye friskmælks-
mejeri, der skal bygges uden for london, 
bliver verdens største og teknologisk mest 
avancerede.

Mejeriernes samlede energiforbrug. i årets 
løb har vi gennemført en række energi-
besparende tiltag, eksempelvis på vores 
mælkepulveranlæg. arlas totale energi-
forbrug er reduceret med 8 procent siden 
2005.
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den HØJest MULige 
 MÆLKePris
i løbet af året er mælkeprisen til ejerne blevet 
hævet fem gange. der er flere årsager til den 
løbende stigende mælkepris. af eksterne faktorer 
vandt arla på valutakursudsving, og derudover var 
der fremgang på det internationale marked for 
mælkepulver.

V o r e s  V i s i o n

Vores Vision

Vi skal være det førende mejeriselskab i europa ved at 
skabe merværdi og tage aktivt lederskab på markedet 
for derigennem at opnå den højest mulige mælkepris.”

løbende forbedringer og forandringer er blandt de drivkræfter, der bidrager 
til arlas vision og strategi. nogle eksempler:
■■ nyt sUPerMeJeri i storbritAnnien. arla har besluttet at investere 
1,4 milliarder danske kroner i verdens mest effektive og miljøvenlige me-
jeri til drikkemælk. det er intentionen, at mejeriet skal opføres uden for 
london og at den første produktionen vil finde sted i 2012.
■■ sUCCesrig ProdUKtUdViKLing. i starten af 2011 lanceres et nyt smørbart 
produkt med kun 43 procent fedt. det nye blandingsprodukt, der er resul-
tatet af seks års innovativt udviklingsarbejde, sælges under navnet arla 
kærgården® fedtreduceret i danmark, Bregott® mindre i sverige og arla 
ingmariini® i finland. Blandingsproduktet fremstilles ved hjælp af en helt 
ny teknologi på Götene mejeri i sverige.
■■ inVestering i ny VALLeteKnoLogi. i et nybygget tørretårn ved 
 anlægget i argentina udvindes permeatpulver fra valle. investeringen på 
200  millioner danske kroner gør det muligt at omdanne et restprodukt til 
en indtægtskilde.

VÆrdisKAbeLse i PrAKsis

Følg vores udvikling. På vores 
hjem meside publicerer vi nyheder 

om virksomheden. her finder du også 
en online version af årsrapporten, hvor 
vores administrerende direktør og kon-
cernfinansdirektør i korte videoklip sætter 
ord på arlas resultater for året 2010.150
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globalt mejeriselskab 

■ kernemarkeder
■ Vækstmarkeder
■ Værdimarkeder

Prioriterede MArKeder
Kernemarkeder: storbritannien, 
sverige, danmark, finland, holland 
og tyskland. 
Vækstmarkeder: rusland, Polen, 
usa, kina samt mellemøsten og 
nordafrika (mena). 
Værdimarkeder: canada, spanien, 
Grækenland, norge og øvrige eks-
portmarkeder. 

Vores tre globale brands 
siden 2008 har arla® været vores  fælles 
brand – brandet anvendes både for 
selve virksomheden og på alle produkt-
kategorier. til vores produkter i ’premi-
um’-klassen bruger vi castello® til ost og 
lurpak® til smør og blandings produkter. 
i det forgangne år har vi satset yderli-
gere på markedsføringen af disse brands 
samt på innovation og produktionsfor-
bedringer. 

arla ejes af 7.178 danske og sven-
ske mælkeproducenter, hvoraf 680 
har økologisk produktion.
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V o r e s  m i s s i o n

Vores mission

Prisbelønnet 
madinspiration
arla vandt den svenske udmærkelse 
retail award for applikationen arla 
köket® til iPhone, der blev udråbt som 
årets markedsføringside. Via koge bøger 
og  opskrifter til både smartphones og 
almindelige mobiltelefoner når arlas 
madinspiration ud til flere forbrugere. 
der findes nu lignende applikationer 
til en række forskellige smartphones i 
både danmark og sverige.

Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere 
 naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber  
 inspiration, tryghed og velvære.”

tydelige retningslinjer for socialt ansvar
arlas retningslinjer for, hvordan vi arbejder med etisk, social og miljømæssig ansvarlighed, 
er samlet i publikationen Vores ansvar – arla foods’ code of conduct. dette adfærds-
kodeks er en rettesnor for os i det daglige arbejde, når vi skal tage stilling til forskellige 
spørgsmål, foretage afvejninger og træffe beslutninger. i løbet af året har vi opdateret 
kodekset.

Høje krav til mælkekvaliteten
arlas kvalitetsprogrammer opdateres løbende, så 
de bliver lettere at arbejde med og er tilpasset æn-
drede forudsætninger på markedet. det dansk-svenske 
 kvalitetsprogram arlagården findes nu i version 3.0.

Mere information? På www.arla.dk kan du downloade både
kvalitetsprogrammet arlagården og den seneste version af 

vores code of conduct. 
Arla i nye medier. Vi er der, hvor vores forbrugere er. Besøg os på 
facebook og twitter.

Mere nAtUrLige ProdUKter FrA Jord tiL bord

Affald. i storbritannien anvendes i 
stigende grad genbrugsplast i embal-
lagen, og plasticflaskerne til mælk er 
blevet tyndere. et andet eksempel er 
bægeret til arla yoggi® i danmark og 
sverige, der har fået en udvendig em-
ballage af pap, hvilket har gjort det 
muligt at reducere klimapåvirkningen 
med 40 procent.

For Arla har det altid været en selv-
følge at tilbyde produkter, der er så 
naturlige som muligt. På hvert eneste 
trin i produktionen stræber vi efter 
at forårsage mindst mulig miljø- og 
klimapåvirkning, og vi arbejder hele 
tiden på at blive endnu bedre. nogle 
aktuelle eksempler: Mejeri. i danmark overvejer arla at 

 opføre et nyt, stort biogasanlæg til stald-
gødning fra arlagårde og restprodukter 
fra mejerier. anlægget skal erstatte fossile 
brændstoffer og producere  energi til to 
mejerier. i sverige og danmark findes der 
allerede lignende anlæg.

transport. Vi uddanner vores chauffører 
i danmark, sverige og storbritannien i 
miljøvenlig kørsel, anvender brændstof 
med biobrændsel og planlægger nøje 
ruterne.

indkøb. arla har besluttet at anvende cer-
tificeret kakao, soja og palmeolie, hvilket 
giver en mere bæredygtig produktion.

Forbruger. Vi har ændret opskrif-
ten på en række produkter, så 
de nu indeholder et minimum af 
tilsætningsstoffer – eller ingen 
overhovedet. eksempler herpå er 
yoghurten arla yoggi® fri, det syr-
nede mælkeprodukt arla cultura® 
og osten arla havarti®. i løbet 
af året blev de første reklame-
film med budskabet tættere på 
naturen™ vist på  sammenlagt 
tolv markeder.

gården. i storbritannien har 
arla præsenteret en miljø-
strategi, der også omfatter de 
britiske mælkeproducenter.  
et af målene er via forskellige  
effektiviseringstiltag at støtte  
mælke producenterne i at 
 mindske udledningen af 
drivhus gasser på gårdene.
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ArLAs strAtegi 2015

V o r e s  s t r at e G i

Vores strateGi

Vi vil være det bedste mejeriselskab for mere end 250 
millioner forbrugere i nordeuropa og storbritannien.”

2008 2009

UdViKLing

VÆKst

eFFeKtiVisering

Arla lancerer en ny offensiv 
vækststrategi (se ovenfor).

Køb af hele arla ingman 
i finland (det vil sige de 
resterende 70 procent af 
aktierne) så selskabet bliver 
et helejet datterselskab.

Køb af mejeriet friesland foods fresh nijkerk i holland 
med 500 medarbejdere og en årlig omsætning på cirka 1,6 
milliarder danske kroner. friesland foods fresh nijkerk er 
markedsledende inden for friske mejeriprodukter under 
detailkædernes egne varemærker.

rettighederne til smørvaremærket anchor® i stor-
britannien erhverves fra fonterra.

beslutning om at flytte 
140 regnskabsstillinger til 
Gdansk i Polen.

Jo bolaget opløses. arla 
og skånemejerier deler 
varemærkerne. arla får God 
morgon®, Jo® og beholder 
salgsansvaret for tropi-
cana®. skånemejerier får 
varemærket Bravo®.

den globale økonomiske krise medfører, at målene i 
 strategien  udskydes fra år 2013 til år 2015.

Holland bliver et nyt kernemarked, da arla får mulighed for 
at købe friskmælksmejeriet friesland foods fresh nijkerk.

tættere på naturen™ introduceres.

Applikationscenter sønderhøj i danmark indvies og  tilbyder 
innovativ produktudvikling og et nært samarbejde med 
fødevareproducenter, der ønsker individuelt tilpassede 
ingredienser.

sparepakke på 1 milliard danske kroner indføres for 
at afværge den økonomiske krise. På hoved- og lande-
kontorer over hele verden bliver antallet af medarbej-
dere reduceret med i alt 350.

Lean intensiveres som metode til at effektivisere virk-
somheden. målet er at øge kapacitetsudnyttelsen med 
10-20 procent uden investeringer, at øge produktiviteten 
med 10-30 procent og øge driftsstedernes fleksibilitet. 
derudover er det også et mål at reducere kompleksiteten.

12

■■ nye KerneMArKeder. til vores kernemarkeder regnes 
nu også holland og tyskland.
■■ tre gLobALe brAnds. arla®, lurpak® og castello® er 
vores tre globale produkt brands. arla® er desuden 
virksomhedens brand.
■■ ProdUKtUdViKLing. Vi skal øge antallet af nye, spæn-
dende produkter ved at fordoble udviklingsbudgettet.

■■ sAtsning På VALLeProtein. Vi skal fordoble salget af 
valleprotein og være verdens førende producent inden 
for området.
■■ redUCeret KLiMAPåVirKning. frem til år 2020 skal vi 
reducere udledningen af drivhusgasser med 25 pro-
cent inden for transport, produktion og emballage.

arlas vækststrategi blev præsenteret i 2008 og omfatter et omsætningsmål for 2015 på  
75 milliarder danske kroner. strategien bygger på tre grundsten – udvikling, vækst og 
 effektivisering – og målet skal nås gennem følgende strategiske satsninger:
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V o r e s  s t r at e G i

2010

et intensivt arbejde igangsættes 
omkring arlas kapitalstruktur. målet 
er at skabe gode forudsætninger for 
fremtidige investeringer.

organisationsændring berører 
forretningsområderne consumer 
 international og Global ingredi-
ents og resulterer i det nye forret-
ningsområde Global categories & 
operations og den nu selvstændige 
forretningsenhed for valle.

global markedsføring indledes. trin 
to i kommunikationen af tættere 
på naturen™ omfatter annoncer, 
brochurer og reklamefilm.

Arlas sverigestrategi præsenteres. 
arla skal være hele sveriges mad-
inspirator. Vores ambition er, at 
flere skal synes om – og købe – arlas 
produkter.

i Argentina indvier arla, sammen 
med sin joint venture-partner, et nyt 
pulvertårn – en investering på over 
200 millioner danske kroner. 

Arla beslutter at investere 1,4 
milliarder danske kroner i verdens 
mest effektive mejeri. mejeriet skal 
forsyne godt 11 millioner mennesker 
med mælk og ligge uden for london.

Arlas bestyrelse foreslår en fu-
sion med det tyske andelsmejeri 
hansa-milch. selskabernes produk-
ter supplerer hinanden godt, og 
selskaberne er overbeviste om, at 
de tilsammen kan vokse på det tyske 

marked. fusionsforslaget behandles 
den 2. marts 2011 af arlas repræsen-
tantskab og hansa-milchs medlem-
mer og forudsætter godkendelse fra 
eu’s konkurrencemyndigheder.

Arla køber en andel i det britiske 
mejeri Westbury dairies, hvilket 
 giver mulighed for at udnytte 
overskud af rå mælk. det betyder 
også, at produktion og pakning af 
britiske detailkæders egne smør-
mærker samles på Westbury dairies. 
effektiviseringen påvirker den 
hidtidige produktion i danmark og 
sverige samt kan berøre produktio-
nen i storbritannien. På stourton-
mejeriet i storbritannien øges 

produktionen, blandt andet med 
7.000 tons  hytteost, mens mejeriet i 
 northallerton lukkes.

Arla investerer i nye slice-maskiner 
til gul ost og samler aktiviteten på i 
alt tre steder i danmark, sverige og 
Polen. rationaliseringsbeslutningen 
påvirker mindst 60 stillinger.

efter planen. Vi er på vej til at nå vores salgsmål 
for valleprotein til fødevareindustrien.

satsning på vækst. i 2009 købte arla det 
hollandske mejeri friesland foods fresh 
nijkerk, og i 2010 blev et forslag om en fusion 
mellem arla og det tyske mejeri hansa-milch 
præsenteret.

Mere information. 
Vi publicerer nyheder på 
www.arla.dk.

2010: status på strategien.

Klimastrategi. udledningen fra vores mejerier, 
 transport og emballage skal reduceres med 25 pro-
cent frem mod år 2020 i forhold til niveauet i 2005.

Produktudvikling 2010. Billederne viser 
 eksempler fra danmark, storbritannien, 
 sverige, tyskland, finland, Polen og holland.

organisk vækst. castello®og lurpak® har 
udviklet sig positivt, mens arla® er gået tilbage, 
blandt andet på grund af, at mange forbrugere 
vælger lavprisprodukter frem for mærkevarer.
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Vores karakter

Arlas virksomhedskultur – vores karakter – er kendetegnet 
ved ordene Lead, sense, Create; Vi stræber efter at tage 
 lederskab, vi har fornemmelse for omverdenen, og vi har 
en innovativ kultur. ’be a force of nature’ er vores opford-
ring til nuværende og fremtidige medarbejdere.”

årets medarbejderundersøgelse Barometer blev besvaret af 12.650 medar-
bejdere i 26 lande på 16 forskellige sprog. Generelt viser resultatet en fortsat 
positiv udvikling i medarbejdernes tilfredshed med arbejdet og deres forank-
ring i virksomhedens kultur. nogle eksempler:
■■ stÆrKt engAgeMent. medarbejdernes overordnede engagement i 
virksomheden ligger på indeks 77 ud af 100, hvilket ifølge leverandøren af 
undersøgelsen er 10 procent over gennemsnittet for globale virksomheder. 
medarbejdernes engagement afspejles også i den høje svarfrekvens på 86 
procent.
■■ tydeLige Forbedringer. i forhold til den seneste undersøgelse, som blev 
gennemført i 2008, viser resultatet en klar forbedring, når det gælder 
videndeling mellem virksomhedens forskellige afdelinger samt virksomhe-
dens evne til at forebygge fejl.
■■ PoPULÆr ArbeJdsPLAds. 75 procent af medarbejderne angiver, at de 
gerne anbefaler arla som arbejdsplads til venner og bekendte.

MedArbeJderUndersØgeLse 2010

Job hos Arla? På vores hjemmeside 
www.arla.dk finder du ledige stillinger.

one hos Arla
under overskriften ”one” samler 
vi arla i hele verden og tydeliggør 
vores fælles strategi, mission, vision, 
virksomhedskultur og ressourcer, så 
alle medarbejdere ved, hvordan de 
bidrager til den fælles succes.

Udmærkelse for 
 employer branding
Vi har konstant fokus på at tiltrække 
og fastholde talentfulde medarbej-
dere. i kommunikationen har vi valgt 
at arbejde med opfordringen ”Be 
a force of nature”. i sverige er arla 
blevet udmærket som årets arbejds-
giver for vores langsigtede arbejde 
med rekruttering og vores tydelige 
profilering.

Mejeritekniker – 
fremtidens job 
Vi ser løbende på arlas behov for 
kompetencer. eksempelvis har vi 
igangsat uddannelser til mejeritekniker 
i både sverige og storbritannien, hvor 
sådanne uddannelsesforløb ikke tidli-
gere har eksisteret. i storbritannien er 
der blevet bygget et nyt kursuscenter 
til den såkaldte eden-uddannelse. her 
får de studerende en bred mejerifaglig 
uddannelse blandt andet i de pro-
duktionsprocesser, der bruges til at 
fremstille mælk, ost og smør.

Fremtidens ledere i 
Arla
i 2008 startede arlas trainee-
program – the future fifteen 
Graduate Programme® (f15).  
i efteråret 2010 rekrutterede vi 
tredje årgang med elleve delta-
gere fra syv forskellige lande. 
f15-programmet kommer ind 
på en tredjeplads, når danske 
elitestuderende rangordner 
de mest eftertragtede trainee-
programmer.

F15 arkitekturen på arlas nye hovedkontor i Viby, danmark, indbyder til videndeling og kreativitet.
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Lean øger 
 effektiviteten
det danske holstebro smørmejeri har 
med lean øget produktionskapacite-
ten med 25 procent uden ekstra inve-
steringer. derudover er det lykkedes 
mejeriet at opnå færre produktions-
stop og foretage hurtigere omstilling 
mellem de forskellige produktioner. 
arla har siden 2009 anvendt lean til 
at udvikle virksomheden. lean har til 
formål at skabe løbende forbedringer 
ved at involvere alle medarbejderne 
og optimere processerne.

V o r e s  r e s s o u r c e r

Vores ressourcer

Andelshaverne 
bidrager til Arlas 
ekspansion
arlas andelshavere har i det 
forgangne år besluttet at øge 
deres investeringer i selskabet. 
investeringen sker ved, at en 
del af betalingen for mælken til 
ejerne (4,5 procent af den så-
kaldte arlaindtjening) tilbage-
holdes i arla, hvilket er dobbelt 
så meget som tidligere. 

Beslutningen betyder, at 
arla i løbet af de kommende 
seks år vil øge sin egenkapital 
med 4-4,5 milliarder danske 
kroner. andelshavernes ekstra 
konsolidering bidrager væsent-
ligt til finansieringen af arlas 
strategi og udgør samtidig et 
solidt grundlag for fremtidig 
lånefinansiering.

Arla stræber efter at anvende alle ressourcer så 
 effektivt som muligt. desuden er det Arlas mål at drive 
virksomhed på en ansvarlig og bæredygtig måde.” 

Vi værner om vores nøglekompetencer inden for mejeriproduktion for at opnå 
konkurrencemæssige fordele. det gør vi blandt andet på følgende områder:
■■ teKnoLogisKe Visioner. Vi har teknologiske visioner for, hvordan alle 
produktområder skal udvikle sig over de kommende ti år. Både produkt-
udvikling og omkostningsbesparelser er i fokus.
■■ KoMPetenCeUdViKLing. Vi sikrer koblingen mellem forskning, teknologisk 
udvikling og produktudvikling. Vi har desuden fokus på at indgå aftaler om 
intellektuelle ejendomsrettigheder, de såkaldte iP agreements.
■■ netVÆrK. med mejerier i flere lande og på forskellige steder drager vi 
nytte af hinandens erfaringer gennem et  omfattende internt netværks-
arbejde.
■■ MAKsiMeret ProdUKtion. Vi fokuserer på at øge udnyttelsesgraden af 
vores eksisterende produktionsressourcer uden at foretage yderligere 
investeringer.
■■ AdgAng tiL rå MÆLK. arlas indvejede mælk for 2010 udgjorde 8.713 
millioner kg, hvilket er 0,6 procent mere end året før.  Vores  andelshavere 
i danmark og sverige stod for 71 procent af mælken.  andelen er uændret 
siden 2009.

MÆLK og MeJeriUdViKLing

ny Csr rapport
Vores arbejde med etisk, socialt og 
miljømæssigt ansvar (corporate  social 
responsibility, csr) foregår under fæl-
lesbetegnelsen Vores ansvar og er i over-
ensstemmelse med un Global compact. 
årets csr rapport udgives samtidig med 
denne årsrapport.

”Arlas klimamål er frem 
mod år 2020 at nedbringe 
den direkte og indirekte 
udledning af drivhusgasser 
med 25 procent inden 
for produktion, transport 
og emballage i forhold til 
niveauet i 2005.”

Øvrige lande 8 %
Danmark

47 %

Sverige 20 %

Storbritannien 
17 %

Holland 2 %

Finland 3 %

Øvrige Europa 
3 %

 

Arla i verden

arla har 16.215 medarbejdere, heraf cirka 67 
procent i danmark og sverige. Vi arbejder på at øge 
mangfoldigheden hos vores medarbejdere, eksem-
pelvis ved at øge antallet af nationaliteter blandt 
vores medarbejdere i danmark og sverige.

25%
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regnskabsberetning

Generel udvikling 
regnskabsåret 2010 har været præget af økonomisk fremgang 
i forhold til 2009. Det positive billede forstærkes af, at aconto-
prisen til andelshaverne er hævet fem gange i løbet af 2010 
med 7,5 øre i maj, 15,0 øre i juni, 7,5 øre i juli, 7,5 øre i okto-
ber og yderligere 10 øre i november. Dette har været muligt 
som følge af en bedre balance på verdensmarkedet mellem 
udbud og efterspørgsel med deraf afledt positiv prisudvikling 
primært på bulkprægede produkter. Medvirkende årsager 
har desuden været en positiv udvikling i valutakurserne for 
koncernens primære eksportvalutaer samt det omfattende 
spareprogram, der indledtes i forsommeren 2009 og som har 
haft fuld effekt for 2010.

Årets samlede indvejede mælkemængde udgør 8.713 
mio. kg. (8.660 mio. kg. i 2009), hvoraf andelshavermælk 
udgør 6.174 mio. kg. (6.147 mio. kg. i 2009). Hovedparten af 
ikke-andelshavermælk indvejes på mejerier i storbritannien, 
Finland og Holland.

RåvaRetilføRsel pr. lande (mio. kg)

Finland 287

Holland 209Sverige 1.829

Øvrige 214Storbritannien 1.829

Danmark 4.345

Ny konsolideringspolitik
som tidligere nævnt har repræsentantskabet i 2010 vedtaget 
en ny konsolideringspolitik, hvorefter 4,5 procent af årets 
arla indtjening via resultatdisponering skal konsolideres på 
egenkapitalen. Heraf skal 2/3 henlægges til den kollektive 
egenkapital, og 1/3 skal henlægges til et nyt egenkapital-
instrument ”indskudskapital”. 
Det er besluttet, at der fremover skal være et loft på den indi-
viduelle konsolidering. endvidere er det besluttet, at indestå-
ende skal forrentes, og at der skal være en udbetalingsperiode 
ved ophør på 3 år. Forrentning forudsætter myndighedernes 
godkendelse, hvilket endnu ikke er opnået.

Resultatopgørelse 
Årets resultat, efterbetaling og konsolidering
Årets resultat udgør 1.268 mio. Dkk mod 971 mio. Dkk i 2009. 
arla Foods’ indtjening pr. kg. indvejet andelshavermælk udgør 
252 danske øre/349 svenske öre mod 214 danske øre/291 
svenske öre i 2009. 

efterbetalingen ud fra årets resultat udgør 569 mio. Dkk 
mod 660 mio. Dkk året før. Herudover er der stillet forslag om 
udlodning fra strategifonden på 462 mio. Dkk således at den 
samlede efterbetaling for 2010 udgør 1.031 mio. Dkk.

konsolideringen ud fra årets resultat er på 699 mio. Dkk, 
som henlægges på kapitalkonto med 7,5 danske øre/10,2 
svenske öre pr. kg. indvejet andelshavermælk samt 3,8 danske 
øre/5,2 svenske öre pr. kg. indvejet andelshavermælk, der 
henlægges som indskudskapital. Årets samlede netto-konsoli-
dering er på 237 mio. Dkk, når der tages højde for udbetaling 
af strategifonden.

Nettoomsætning
nettoomsætningen udgør i 2010 49.030 mio. Dkk mod 
46.230 mio. Dkk i 2009 svarende til en stigning på 6,1 
 procent. Heraf udgør organisk vækst 3,0 procent mens resten 
kan henføres til ændring i valutakurser (primært sek, gbP  
og UsD).

nettoomsætningens fordeling på varegruppe og marked 
fremgår af følgende diagrammer. 

NettoomsætNiNG pr. varegruppe

Smør og blandings-
produkter 13,5 %

Øvrige 9,0 %

Pulver-
produkter 12,8 %

Ost 24,5 %

Friskmælks-
produkter 40,2 %

NettoomsætNiNG pr. marked

Vækstmarkeder  10,6 %

Værdimarkeder 11,9 %

Tyskland 6,2 %

Holland 4,0 %

Storbritannien 25,3 %

Finland 4,4 %

Danmark 16,8 %

Sverige 20,8 %

Resultat af primær drift og EBITDA
resultat af primær drift udgør 1.684 mio. Dkk i 2010 mod 
1.412 mio. Dkk i 2009. resultat af primær drift er i væsentligt 
omfang påvirket positivt af de højere priser på mejeripro-
dukter, som vurderes at have påvirket resultatet positivt med 
ca. 1,8 mia. Dkk. i produktionsomkostninger indgår aconto-
betaling til andelshavere med 14,9 mia. Dkk mod 12,2 mia. 
Dkk året før. 

andre driftsindtægter og -omkostninger vedrører poster af 
sekundær karakter, herunder bla. indtægter og omkostninger 
i forbindelse med salg af overskudsel fra kondensanlæg. 
Herudover er indeholdt poster af engangskarakter i forbin-
delse med nedlukning og frasalg af anlæg. 

koncernens ebitDa, defineret som resultat af primær 
drift tillagt af- og nedskrivninger på immaterielle og materi-
elle anlægsaktiver, udgør i 2010 3.743 mio. Dkk mod 3.223 
mio. Dkk i 2009. 
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Af- og nedskrivninger 
af- og nedskrivningerne udgør 2.059 mio. Dkk, hvilket er en 
stigning på 248 mio. Dkk. Denne stigning kan henføres til et 
højere investeringsniveau i 2009 og 2010 samt større ned-
skrivninger på materielle anlægsaktiver i 2010.

Finansielle poster
Finansielle poster udgør netto en omkostning på 294 mio. 
Dkk mod 232 mio. Dkk i 2009. i finansielle poster indgår 
koncernens nettorenteomkostninger ekskl. renter vedrøren-
de pensioner med 333 mio. Dkk mod 330 mio. Dkk i 2009. 
stigningen i koncernens finansielle omkostninger kan primært 
henføres til lavere gevinster på værdipapirer og valuta.

Skat 
Den omkostningsførte skat er faldet i forhold til 2009. hvilket 
primært kan henføres til korrektion af tidligere års skat. 

Balance 
Balancesum
balancesummen udgør 30.097 mio. Dkk pr. 31. december 
2010, hvilket er stort set uændret i forhold til 31. december 
2009. effekten af de højere valutakurser på primært gbP og 
sek i forhold til 2009 er en forøgelse af balancesummen på 
1,3 mia. Dkk. Modsat er beholdningen af henholdsvis værdi-
papirer og likvider reduceret med 1,4 mia. Dkk.

Den primære arbejdskapital defineret som summen af 
varebeholdninger og tilgodehavender fra salg fratrukket leve-
randørgæld udgør 4.691 mio. Dkk pr. 31. december 2010.

Anlægsaktiver 
immaterielle anlægsaktiver udgør 4.452 mio. Dkk mod 4.728 
mio. Dkk sidste år og består i det væsentligste af goodwill ved 
erhvervelse af arla Foods Uk, tholstrup Cheese og arla ing-
man samt it-udviklingsprojekter. Årets tilgang på immaterielle 
anlægsaktiver kan henføres til it-udviklingsprojekter.

Materielle anlægsaktiver udgør 11.218 mio. Dkk mod 
10.743 mio. Dkk sidste år. Årets tilgang på i alt 1.613 mio. 
Dkk omfatter primært investeringer i bestående mejerianlæg 
i storbritannien, Danmark og sverige.

Finansielle anlægsaktiver udgør 1.334 mio. Dkk, hvilket er 
på niveau med sidste år.

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger udgør 4.385 mio. Dkk pr. 31. december 
2010 mod 3.614 mio. Dkk året før. stigningen kan primært 
henføres til øget aktivitet samt markant forøgede lagerbe-
holdninger i forhold til 31. december 2009, hvor lagerbehold-
ningerne var ekstraordinært lave. Yderligere har lageret en 
højere værdi som følge af den højere mælkepris ved udgan-
gen af 2010 sammenlignet med 31. december 2009.

tilgodehavender i alt udgør 5.372 mio. Dkk mod 4.981 
mio. Dkk året før. stigningen kan i det væsentligste forklares 
ved den stigende omsætning.

Værdipapirer og likvide beholdninger udgør tilsammen 
3.336 mio. Dkk mod 4.717 mio. Dkk året før. Heri indgår ob-
ligationer udlånt via køb og gensalgsforretninger (repo) med 
2.765 mio. Dkk mod 3.139 mio. Dkk i 2009.

Egenkapital
egenkapitalen pr. 31. december 2010 udgør 8.580 mio. Dkk 
svarende til en stigning på 299 mio. Dkk i forhold til 31. 
december 2009. 

andel af årets resultat anvendt til konsolidering udgør 
699 mio. Dkk. indestående på strategifond på 462 mio. Dkk 
udbetales fra egenkapitalen forudsat repræsentantskabets 
godkendelse. Årets værdireguleringer af sikringsinstrumenter 
udgør –62 mio. Dkk og vedrører primært værdiregulering af 
rentesikringsinstrumenter. Herudover har valutakursregule-
ringer mv. forøget egenkapitalen med 142 mio. Dkk.

soliditeten målt som egenkapital i forhold til balance-
sum er steget til 29 procent pr. 31. december 2010 mod 28 
procent sidste år. 

Hensatte forpligtelser 
Pensionsforpligtelser vedrører storbritannien og sverige 
(ydelsesbaserede pensionsordninger). nettopensionsforplig-
telserne i storbritannien og sverige er indregnet med 1.584 
mio. Dkk mod 1.670 mio. Dkk året før. 

Øvrige hensatte forpligtelser udgør 204 mio. Dkk pr. 31. 
december 2010 og er på samme niveau som sidste år. Øvrige 
hensatte forpligtelser vedrører primært forsikringsmæssige 
hensættelser til f.eks. arbejdsskade.

Gældsforpligtelser 
Hovedparten af koncernens langfristede gældsforpligtelser er 
baseret på danske realkreditlån med en løbetid på op til 20 
år med sikkerhed i koncernens anlæg i Danmark, sverige og 
england. 

Yderligere har koncernen lån fra kreditinstitutter samt et 
 ansvarligt obligationslån på 1 mia. Dkk, der udløber i 2014. 
arla Foods har mulighed for at indfri lånet i 2011.

Pengestrømme
De frie pengestrømme udgør 926 mio. Dkk i 2010. De frie 
pengestrømme opgøres som pengestrømme fra driftsaktivitet 
med fradrag for pengestrømme til investeringsaktivitet.
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PeNGestRømme
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Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 2.552 mio. Dkk i 2010 
mod 3.402 mio. Dkk i 2009. reduktionen i pengestrømme fra 
driftsaktivitet på 850 mio. Dkk kan primært henføres til en 
øget kapitalbinding i koncernens nettoarbejdskapital gennem 
2010, hvor kapitalbindingen i 2009 blev væsentligt reduceret.

Pengestrømme til investeringsaktivitet udgør –1.626 mio. 
Dkk mod –2.392 mio. Dkk i 2009. Årets investeringer i mate-
rielle anlægsaktiver udgør 1.508 mio. Dkk. Der har i 2010 ikke 
været køb af virksomheder.

Begivenheder efter balancedagen 
Den 17. december 2010 offentliggjorde arla Foods en mulig 
fusion med det tyske andelsmejeri Hansa-Milch eg. Forslaget 
om en fusion skal endelig besluttes af såvel arla Foods’ som 
Hansa-Milchs ejerkreds. Fusionen ventes gennemført ved at 
arla Foods overtager Hansa Milch eg‘s driftsaktiviteter mod 
at Hansa Milch eg bliver andelshaver i arla Foods amba. 
beslutningen ventes truffet i marts 2011 og skal godkendes af 
konkurrencemyndighederne.

arla Foods har overtaget boxholm Mejeri ab i sverige i 
februar 2011. endvidere forventer arla Foods den 1. juli 2011 
at overtage et mejeri i sundsvall, sverige fra Milko ekonomisk 
förening. købet skal godkendes af de svenske konkurrence-
myndigheder.

De regnskabsmæssige konsekvenser af ovenstående 
transaktioner vil blive indarbejdet i årsrapporten for 2011.

Den forventede udvikling
arla Foods’ bestyrelse har i januar 2011 godkendt koncernens 
budget for 2011. budgettet indeholder en forventet organisk 
vækst i nettoomsætningen på 5–6 procent. endvidere budget-
teres med en øget arla-indtjening i 2011.

som led i at realisere arla Foods-koncernens vækstmål 
frem til 2015 indeholder koncernens investeringsbudget for 
2011 forventede investeringer på 2 mia. Dkk svarende til 
knap 4 procent af den budgetterede netto-omsætning.

arla Foods har besluttet at have ekstra fokus på at øge 
pengestrømmene fra driftsaktiviteten i 2011. Dette forventes 
at have en positiv effekt på pengebindingen i arbejdskapital.

Udvikling i moderselskabet 
Udviklingen i moderselskabet i 2010 har været præget af øko-
nomisk fremgang i forhold til 2009. Medvirkende årsager har 
været øgede salgspriser samt en positiv udvikling i valutakur-
serne for moderselskabets primære eksportvalutaer.

andelshaverstruktur
Moderselskabet arla Foods amba er organiseret med en filial 
i sverige, som alene forestår indvejningen af leverancer fra 
arla Foods amba’s svenske andelshavere, hvorefter mælken 
videresælges til arla Foods ab. gennem denne konstruktion 
sikres det bl.a., at danske og svenske andelshavere afregnes 
efter fælles retningslinjer, ligesom der sikres indflydelse i det 
folkevalgte system, herunder valg til selskabets øverste organ, 
repræsentantskabet, og bestyrelsen, efter de bestemmelser, 
der er fastlagt i vedtægterne for arla Foods amba. arla Foods’ 
mejeriaktiviteter i Danmark med tilhørende anlægsaktiver 
og ansatte mv. er altovervejende placeret i arla Foods amba, 
mens al mejeriaktivitet i sverige bortset fra indvejningen fra 
de svenske andelshavere er placeret i dattervirksomheden 
arla Foods ab.
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F inansielle ris iCi

Koncernens generelle politik for styring af finansielle 
risici
De overordnede mål og principper for arla Foods’ finansielle 
risikostyring er fastlagt i koncernens finanspolitik, som er 
godkendt af bestyrelsen.

koncernens finansielle risici overvåges og styres centralt 
af Corporate treasury i henhold til finanspolitikken. Finans-
politikken fastlægger rammerne for, hvorledes koncernens 
valuta-, finansierings-, rente-, likviditets- og kreditrisici skal 
håndteres. Desuden angives rammerne for, hvilke finansielle 
instrumenter og modparter, som koncernen kan anvende. 

Valutarisici
Valutakursrisici er en væsentlig faktor for arla Foods, og de 
har en betydelig indvirkning på indtjening og balance. arla 
Foods foretager i vidt omfang afdækning af valutarisici. 

Hovedparten af koncernens nettoomsætning samt 
produktions- og øvrige driftsomkostninger er i gbP, sek, Dkk, 
eUr og UsD. Der er løbende fokus på, at indkøb foretages i 
valutaer, der reducerer koncernens samlede valutaekspone-
ring. Der kan i henhold til finanspolitikken foretages afdæk-
ning af det forventede valutaflow i op til 15 måneder, og 
afdækning sker ved indgåelse af valutatermins- og optionsfor-
retninger. af koncernens samlede nettoomsætning på 49.030 
mio. Dkk er ca. 83 procent i anden valuta end Dkk mod 81 
procent sidste år.

På koncernens egenkapital er der pr. 31. december 2010 
direkte indregnet –5 mio. Dkk (1 mio. Dkk pr. 31. december 
2009), svarende til dagsværdien af finansielle valutainstru-
menter, der anvendes til sikring af pengestrømme efter 
balancedagen.

koncernen er eksponeret for valutakursrisici relateret til 
omregning af investeringer i udenlandske dattervirksomhe-
der. Disse valutarisici afdækkes som hovedregel ikke, dog med 

enkelte konkrete undtagelser. Pr. 31. december 2010 er valu-
tarelateret omregningsrisiko på nettoinvesteringer i Finland 
afdækket med eUr-lån. 

Finansieringsrisici 
Finanspolitikken understøtter koncernens mål og strategier, 
og et af målene er at reducere refinansieringsrisikoen. Der 
tilstræbes en passende lang løbetid på gældsforpligtelser og 
en vis spredning på gældens forfaldstidspunkter.

koncernen er i væsentligt omfang finansieret ved lån med 
lang løbetid. nye lån optages primært med variabel rente, og 
renterisikoen styres efterfølgende ved brug af renteswaps og 
renteoptioner, hvorved der opnås en effektiv rentestyring og 
større fleksibilitet. 

som følge af tilpasning til de internationale standarder 
er der i committede lånefaciliteter accepteret finansielle 
covenants. i de nuværende finansielle covenants måles dog 
udelukkende på soliditet og minimum-egenkapital. Pr. 31. 
december 2010 er alle finansielle covenants overholdt. For at 
reducere renteomkostningerne og opnå større fleksibilitet i 
likviditetsstyringen anvendes koncernens obligationsbehold-
ning aktivt som finansieringskilde via salgs- og genkøbsfor-
retninger (repo). 

Pr. 31. december 2010 udgør den samlede rentebærende 
gæld eksklusiv koncernens pensionsforpligtelser 12.050 mio. 
Dkk (13.565 mio. Dkk pr. 31. december 2009). Den gennem-
snitlige restløbetid på den lange rentebærende gældsfor-
pligtelse er ca. 5,3 år mod ca. 5,4 år pr. 31. december 2009. 
koncernens nettorentebærende gæld inklusiv pensionsfor-
pligtelser udgør 10.041 mio. Dkk pr. 31. december 2010 
(10.257 mio. Dkk pr. 31. december 2009).

Følgende oversigt viser koncernens nettorentebærende 
gæld eksklusiv pensionsforpligtelser fordelt på forfaldstids-
punkter.

Koncernens nettorentebærende gæld ekskl. pensionsforpligtelser

 Forfald (antal år efter regnskabsåret)

Modværdi mio. Dkk total 0–1 1–2 2–3 3–5 5–7 7–10 Over 10

Dkk 5.727 –251 45 92 1.177 351 1.162 3.151

eUr 1.018 69 12 18 570 347 2 0

gbP 42 –46 33 14 29 12 0 0

sek 1.354 1.322 20 0 0 0 0 12

Øvrige 316 4 0 1 309 0 1 1

i alt 2010 8.457 1.098 110 125 2.085 710 1.165 3.164

i alt 2009 8.587 798 866 376 1.337 607 863 3.740
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Renterisici
Ved indgangen til 2010 var en stor del af koncernens gæld 
variabelt forrentet, hvilket har medvirket til at holde ren-
teomkostningerne på et lavt niveau. Under hensyntagen til 
koncernens ekspansive strategi og det lave renteniveau er en 
betydelig del af koncernens finansiering i 2010 omlagt til fast 
rente via rentesikringsinstrumenter. Varighed på rentesikring 
af gælden udgør ca. 4 år mod knap 3 år ved årets begyndelse. 
Dagsværdien af indgåede sikringsinstrumenter til sikring af 
koncernens renteomkostninger udgør –75 mio. Dkk pr. 31. 
december 2010, der er indregnet direkte på egenkapitalen 
(–14 mio. Dkk pr. 31. december 2009).

koncernens resultat påvirkes af udviklingen i renteni-
veauet. en renteændring på 1 procent-point i det kommende 
regnskabsår vurderes pr. 31. december 2010 at påvirke resul-
tatet med ca. 30 mio. Dkk.

Likviditetsrisici
likviditetsrisikoen styres ved, at der til stadighed er tilstræk-
kelig driftslikviditet og kreditfaciliteter til driften. Finansiering 
af køb af virksomheder og væsentlige investeringer vurderes 
særskilt.

styringen af det daglige likviditetsflow foregår i vid 
udstrækning gennem koncernens finansieringsselskab arla 
Foods Finance a/s via cashpool-ordninger hos koncernens 
bankforbindelser. selskaber med overskudslikviditet finansie-
rer selskaber med likviditetsunderskud, hvorved de enkelte 
selskaber og koncernen som helhed opnår en bedre forrent-
ning. i sverige har arla Foods ab og arla Foods amba et fælles 
Commercial Paper-program på 2,5 mia. sek, hvorunder der 
kan udstedes obligationer med en løbetid på op til et år. Pr. 
31. december 2010 er Commercial Paper-programmet udnyt-
tet med 1.203 mio. sek svarende til 995 mio. Dkk.

koncernens likviditetsberedskab er pr. 31. december 
2010 øget med 280 mio. Dkk til 6.364 mio. Dkk i forhold til 
31. december 2009.

Likviditetsberedskab

Mio. Dkk 2010 2009

likvide beholdninger 448 1.397

Værdipapirer (frie) 123 176 

Uudnyttede committede trækningsfaciliteter 1.182 1.191

Uudnyttede trækningsfaciliteter 4.611 3.320

i alt likviditetsberedskab pr. 31. december 6.364 6.084

Hovedparten af de uudnyttede trækningsfaciliteter kan opsi-
ges med kort varsel.

Kreditrisici
arla Foods tilgodehavender fra salg vurderes ikke som 
usædvanligt risikofyldte. tab på debitorer er på trods af den 
økonomiske krise på samme beskedne niveau som tidligere 
år. For at mindske kreditrisikoen arbejdes der løbende med 
kreditstyring i koncernens enheder, og der foretages jævnligt 
kreditvurdering af koncernens kunder og samarbejdspartnere. 

Råvarerisici
tilgang af rå mælk udgør koncernens største råvarerisiko. 
Udover mælk er koncernen eksponeret for en række andre 
råvarerisici. Den største risiko vedrører energi, hvor indkøbet 
afdækkes direkte hos leverandørerne med fastprisaftaler eller 
via finansielle instrumenter. Formålet med afdækningen er at 
sikre forudsigelighed i priserne. Dagsværdien af indgåede sik-
ringsinstrumenter til sikring af koncernens råvarerisici udgør 
9 mio. Dkk pr. 31. december 2010, der er indregnet direkte 
på egenkapitalen
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bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt 
årsrapporten for 2010 for arla Foods amba.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven og selskabets vedtægter. Det er vores opfattelse, 
at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende 
billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af 
koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetnin-
gen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i 
koncernens og selskabets finansielle stilling som helhed og en 
beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, 
som koncernen og selskabet står over for.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets god -
kendelse.

københavn, den 22. februar 2011

Direktion

Peder tuborgh Povl krogsgaard andreas lundby
Adm. direktør Viceadm. direktør Viceadm. direktør

Bestyrelse

Ove Møberg Åke Hantoft  
Formand Næstformand

Viggo Ø. bloch leif eriksson steen nørgaard Madsen gunnar Pleijert

steen bolvig Heléne gunnarson torben Myrup ingela svensson

Palle borgström  björn Jakobsson anne-lie nielsen Pejter søndergaard

bjarne bundesen thomas Johansen Jan toft nørgaard bent Juul sørensen

leDelsesPÅtegning
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Den UaFHængige reVisOrs PÅtegning

københavn, den 22. februar 2011

KPmG  KPmG aB, sverige
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Finn l. Meyer  Carl lindgren 
Statsaut. revisor  Auktoriserad revisor

Til andelshaverne i Arla Foods amba
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for arla 
Foods amba for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010, 
side 23–43. koncernregnskabet og årsregnskabet omfat-
ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 
egenkapital opgørelse og noter for såvel koncernen som sel-
skabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. koncern-
regnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabs-
loven. 

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelses-
beretningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og 
afgivet udtalelse herom.

Ledelsens ansvar
ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et 
koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette 
ansvar omfatter udformning, implementering og oprethol-
delse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde 
og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et 
retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og 
anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændig-
hederne. ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en 
ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregn-
skabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført vores revision i overensstemmelse med danske revisi-
onsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til eti-
ske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik 
på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncern regnskabet og 
årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

en revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis 
for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet 
og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig 
fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset 
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der 
er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et 
koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende bil-
lede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke med det formål 
at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets 
interne kontrol. en revision omfatter endvidere stillingtagen 
til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er pas-
sende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er 
rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af 
koncernregnskabet og årsregnskabet.

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

revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregn-
skabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 
samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og 
koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelses-
beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i 
tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og 
årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at 
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med koncernregnskabet og årsregnskabet.
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anVenDt regnskabsPraksis

Generelt
Årsrapporten for arla Foods amba for 2010 er aflagt i over-
ensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 
store klasse C-virksomheder. 

Den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet neden-
for, er uændret. Der er foretaget enkelte reklassifikationer i 
forhold til tidligere. Disse reklassifikationer påvirker ikke årets 
resultat eller egenkapitalen. 

Årsrapporten præsenteres i danske kroner, som er mo-
derselskabets funktionelle valuta.

Grundlag for udarbejdelse
i resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de 
indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer vedrørende finan-
sielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen 
som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en 
tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles 
pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som 
følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles 
pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 
kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet 
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til oplysninger om 
risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflæg-
ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på 
balance dagen.

Regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder
Ved opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og 
forpligtelser er det nødvendigt at skønne over, hvordan frem-
tidige begivenheder påvirker værdien på balancedagen.

skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, fore-
tages bl.a. i forbindelse med køb af virksomheder, ved opgø-
relse af varelagre, af- og nedskrivninger, pensioner, hensatte 
forpligtelser, eventualaktiver og eventualforpligtelser.

De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, der vur-
deres at være forsvarlige, men som i sagens natur er usikre.

Der henvises i øvrigt til de enkelte afsnit i anvendt regn-
skabspraksis for hvert af de ovenstående regnskabsposter for 
en nærmere gennemgang af de regnskabsmæssige skøn.

Koncernregnskabet
koncernregnskabet omfatter arla Foods amba (moderselska-
bet) og de dattervirksomheder, hvori moderselskabet direkte 
eller indirekte ejer mere end 50 procent af stemmerettig-
hederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. 

Virksomheder, hvori koncernen udøver betydelig, men ikke 
bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virk-
somheder. betydelig indflydelse opnås typisk ved direkte eller 
indirekte at eje eller råde over mere end 20 procent men min-
dre end 50 procent af stemmerettighederne. koncernoversig-
ten fremgår af side 42–43.

koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af 
moderselskabets og de enkelte dattervirksomheders regnska-
ber opgjort efter koncernens regnskabspraksis. Der elimineres 
for koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddel-
ser mv., interne mellemværender og udbytter samt realisere-
de og urealiserede avancer og tab ved transaktioner mellem 
de konsoliderede virksomheder. Urealiserede fortjenester 
ved transaktioner med associerede virksomheder elimineres i 
forhold til koncernens ejerandel i virksomheden. Urealiserede 
tab elimineres på samme måde i det omfang, der ikke er sket 
værdiforringelse.

i koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes 
regnskabsposter 100 procent.

Virksomhedssammenslutninger
Ved køb af virksomheder indregnes disse i det konsoliderede 
regnskab fra overtagelsestidspunktet og for den del af året, 
hvor virksomhederne har været ejet af arla Foods-koncer-
nen. kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den 
forholdsmæssige andel af virksomhedernes nettoaktiver på 
overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. solgte eller af-
viklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultat-
opgørelse frem til afståelsestidspunktet. sammenligningstal 
korrigeres ikke for nyerhvervede og frasolgte virksomheder.

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, 
hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver 
og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunk-
tet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved beslut-
tede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede 
virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til 
skatteeffekten af de foretagne dagsværdireguleringer. 

kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af 
det aftalte vederlag med tillæg af omkostninger, der direkte 
kan henføres til overtagelsen. er dele af vederlaget betinget 
af fremtidige begivenheder, indregnes disse dele af vederla-
get i kostprisen, i det omfang begivenhederne er sandsynlige, 
og vederlaget kan opgøres pålideligt.

Positive forskelsbeløb mellem kostprisen for den erhver-
vede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og 
forpligtelser (goodwill) indregnes under immaterielle anlægs-
aktiver. resulterer dagsværdireguleringerne af den erhver-
vede virksomheds aktiver og forpligtelser i en negativ indre 
værdi i den erhvervede virksomhed, indregnes en eventuel 
minoritetsandel heraf som en del af de positive forskelsbeløb. 
Positive forskelsbeløb afskrives over resultatopgørelsen efter 
en individuel vurdering af brugstiden, dog maksimalt 20 år. 

negative forskelsbeløb (badwill), der modsvarer en 
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forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, 
indregnes under periodeafgrænsningsposter under passiver 
og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige 
udvikling realiseres.

Fortjeneste eller tab ved hel eller delvis afhændelse af 
datter- eller associerede virksomheder opgøres som forskel-
len mellem salgssummen og den regnskabsmæssige værdi af 
nettoaktiverne på salgstidspunktet, inklusive ikke afskrevet 
goodwill samt omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste 
og tab indregnes i resultatopgørelsen under avance ved salg 
af virksomheder mv.

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser måles ved første indregning til den 
forholdsmæssige andel af den overtagne virksomheds identi-
ficerede aktiver og forpligtelser. Minoritetsinteressernes 
forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat 
og egenkapital indregnes som særskilte poster i henholdsvis 
resultatopgørelse og balance.

Omregning af fremmed valuta
For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fast-
sættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den 
valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori 
den enkelte rapporterende virksomhed opererer. transaktio-
ner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktio-
ner i fremmed valuta.

transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første 
indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, 
der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på be-
talingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle 
poster.

tilgodehavender, forpligtelser og andre monetære poster 
i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. For-
skellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet 
for tilgodehavendets eller forpligtelsens opståen, eller kursen 
i den seneste årsrapport, indregnes i resultatopgørelsen 
under finansielle poster.

Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder 
med en anden funktionel valuta end Dkk omregnes resultat-
opgørelserne til gennemsnitlige valutakurser pr. måned i det 
omfang, dette ikke giver et væsentligt anderledes billede end 
ved anvendelse af transaktionsdagens kurs. balanceposterne 
omregnes til balancedagens valutakurser. 

For udenlandske associerede virksomheder indregnes 
resultatandele til gennemsnitlige valutakurser og andele af 
regnskabsmæssig indre værdi til balancedagens valutakurser.

De omregningsdifferencer, der opstår ved omregning af 
de udenlandske virksomheders primoegenkapital til balan-
cedagens valutakurser, samt de omregningsdifferencer, der 
opstår som følge af omregning af de udenlandske virksom-
heders resultatopgørelser til gennemsnitskurser, indregnes 
direkte på egenkapitalen.

kursreguleringer af mellemværender med selvstændige 
udenlandske dattervirksomheder, hvor mellemværendet anses 
for en del af den samlede nettoinvestering i den pågældende 
virksomhed, indregnes direkte på egenkapitalen. tilsvarende 
indregnes valutakursreguleringer af lån og afledte finansielle 
instrumenter indgået til kurssikring af nettoinvesteringer i 
udenlandske virksomheder direkte på egenkapitalen i det 
omfang, de effektivt sikrer imod valutakursrisici på netto-
investeringen.

Afledte finansielle instrumenter
afledte finansielle instrumenter indregnes fra aftaletidspunk-
tet og måles ved første indregning i balancen til kostpris og 
efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier 
af de afledte finansielle instrumenter indregnes under andre 
tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Modregning af 
positive og negative værdier foretages alene, når koncernen 
har ret til og intention om at afregne flere finansielle instru-
menter netto. Dagsværdien opgøres på grundlag af aktuelle 
markedsdata og anerkendte værdiansættelsesmetoder.

Dagsværdisikring
ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, 
der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af 
dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forplig-
telse, indregnes sammen med ændringer i værdien af det 
sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse for så vidt angår 
den del, der er sikret. 

Pengestrømssikring
ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der 
er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af 
fremtidige pengestrømme, indregnes direkte på egenkapi-
talen. indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sik-
ringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation 
af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det 
sikrede. 

Sikring af nettoinvesteringer
ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, 
som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i udenlandske 
dattervirksomheder, og som effektivt sikrer mod valutakurs-
ændringer i disse virksomheder, indregnes direkte på egen-
kapitalen under valutakursregulering.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betin-
gelserne for behandling som sikringsinstrument, indregnes 
ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen under 
finansielle poster.

Offentlige tilskud
Offentlige tilskud omfatter tilskud og finansiering af ud-
viklingsprojekter samt tilskud til investeringer m.v. tilskud 
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indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at de vil blive 
modtaget. tilskud fra eU og andre offentlige myndigheder 
vedrørende aktiver og udviklingsprojekter, der indregnes i 
balancen, fragår i anskaffelsessummen. tilskud til produkt-
udvikling m.v., der indregnes direkte i resultatopgørelsen, 
indregnes under andre driftsindtægter på det tidspunkt, de 
modtages. eftergivelige tilskud indregnes som forpligtelser, 
indtil det er overvejende sandsynligt, at betingelserne for 
eftergivelse opfyldes.

Segmentoplysninger
Der gives oplysninger om forretningssegmenter og geografi-
ske markeder for så vidt angår nettoomsætningens fordeling. 
segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis og 
interne økonomistyring.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, når leve-
ring og risikoovergang til køber har fundet sted, og  omfatter 
årets fakturerede salg med fradrag af salgsreduktioner. 
Modtagne restitutioner og produktionsstøtte fra eU indgår i 
nettoomsætningen.

i nettoomsætningen for moderselskabet arla Foods amba 
indgår herudover deklareret efterbetaling fra andre salgssel-
skaber inden for arla Foods-koncernen.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter varekøb inkl. køb af 
mælk fra andelshaverne samt direkte og indirekte omkost-
ninger, herunder af- og nedskrivninger på produktionsanlæg 
mv. samt lønninger og gager, der afholdes for at opnå årets 
omsætning. køb af mælk fra andelshaverns indregnes til årets 
aconto-priser og omfatter således ikke efterbetaling.

Produktudviklingsomkostninger der ikke opfylder kriteriet 
for aktivering i balancen omkostningsføres løbende i resultat-
opgørelsen.

Salgs- og distributionsomkostninger
i salgs- og distributionsomkostninger indregnes omkostninger 
afholdt til salg og distribution af varer solgt i året samt til 
årets gennemførte salgskampagner mv. endvidere indregnes 
herunder omkostninger til salgspersonale, nedskrivninger på 
tilgodehavender fra salg, sponsor-, reklame- og udstillingsom-
kostninger samt af- og nedskrivninger. 

Administrations- og fællesomkostninger
i administrations- og fællesomkostninger indregnes årets 
omkostninger til ledelse og administration, herunder omkost-
ninger til administrativt personale, kontorlokaler og kontor-
holdsomkostninger samt af- og nedskrivninger.

Andre driftsindtægter og -omkostninger
andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder poster 
af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktivi-
teter. Under disse poster indgår bl.a. avancer/tab ved salg 
af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Fortjeneste og 
tab opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag 
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 
salgstidspunktet.

Resultatandele i dattervirksomheder og associerede 
virksomheder
i moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholds-
mæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat 
efter skat og efter fuld eliminering af interne avancer/tab 
samt efter fradrag af deklarerede efterbetalinger. 

i både moderselskabets og koncernens resultatopgørel-
ser indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede 
virksomheders resultat efter skat og efter eliminering af 
forholdsmæssig andel af interne avancer/tab.

Finansielle poster
renteindtægter og -omkostninger samt kursgevinster og tab 
mv. medtages i resultatopgørelsen med de beløb, der kan 
henføres til regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter herudover realiserede og 
urealiserede kursreguleringer af værdipapirer og udenlandsk 
valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt 
rentedelen af finansielle leasingydelser. endvidere medtages 
realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende 
afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres som 
sikringsaftaler.

Skat
Den skattepligtige indkomst opgøres efter de for virksom-
hederne gældende nationale regler. skatten opgøres på 
baggrund af  kooperationsbeskatning eller selskabsbeskatning. 
Fordeling af  skatten  mellem sambeskattede virksomheder 
sker efter fuld-fordelings metoden. 

Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring i 
udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, 
der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapita-
len med den del, der kan henføres til posteringer direkte på 
egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
immaterielle anlægsaktiver måles til anskaffelses-/kostpris 
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

goodwill indregnes ved første indregning som anført 
under ”Virksomhedssammenslutninger”.

Produktudvikling, der opfylder kriterierne for indregning 
i balancen, måles til kostpris inkl. indirekte afholdte omkost-
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ninger. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes løbende i 
resultatopgørelsen. 

For it-udvikling indregnes alene eksterne omkostninger 
afholdt til etablering af koncernens it-systemer. interne 
systemudviklingsomkostninger indregnes løbende i resultat-
opgørelsen. 

immaterielle aktiver afskrives lineært over den anslåede 
økonomiske levetid som følger:

goodwill  op til 20 år
licenser og varemærker mv.  op til 20 år
Produktudvikling  3 år
it-udvikling  5–8 år

Der afskrives på immaterielle anlægsaktiver fra erhvervelses-/ 
ibrugtagningstidspunktet.

immaterielle anlægsaktiver vurderes løbende og nedskri-
ves til den højeste værdi af kapital- og dagsværdi svarende til 
genindvindingsværdien (nettorealisationsværdi). genindvin-
dingsværdien opgøres som hovedregel som nutidværdien af 
de forventede fremtidige nettopengestrømme fra den virk-
somhed eller aktivitet (pengestrømsfrembringende enhed) 
goodwill er knyttet til.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af ak-
kumulerede af- og nedskrivninger. 

kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger 
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet 
tages i brug. renteudgifter medtages ikke i fremstillingsperioden. 

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært fra anskaf-
felses- eller ibrugtagningstidspunktet ud fra en vurdering af 
brugstiden, der udgør: 

kontorbygninger  50 år
Produktionsbygninger  20 år
tekniske anlæg og maskiner  5–20 år
andre anlæg, driftsmateriel og inventar  3–7 år

aktiverne nedskrives til den højeste værdi af kapital- og dagsvær-
di svarende til genindvindingsværdien (netto realisations værdi). 

Der afskrives ikke på anlæg under opførelse, grunde og 
lukkede anlæg, der er nedskrevet til nettorealisationsværdi.

aktiver med kort levetid, småanskaffelser samt mindre 
forbedringsudgifter, der enkeltvis og samlet er uvæsentlige, 
omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, 
hvor koncernen har alle væsentlige risici og fordele forbundet 
med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første 
indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi eller 
nutidsværdi af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning 
af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod 
som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. 

Finansielt leasede aktiver behandles herefter som koncernens 
øvrige materielle anlægsaktiver. 

Finansielle anlægsaktiver
kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksom-
heder måles i moderselskabet efter den indre værdis metode. 

kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 
virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel 
af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens 
regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af uafskrevet positiv 
eller negativ koncerngoodwill og urealiserede interne avancer 
og tab. 

For de andelsselskaber mv., der indgår i koncernen, er 
ejerandelen, og dermed andel af indre værdi, beregnet ud fra 
de enkelte selskabers vedtægtsbestemmelser. 

Dattervirksomheder og associerede virksomheder med 
negativ indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodeha-
vende hos disse virksomheder nedskrives med koncernens 
andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes 
uerholdeligt. Overstiger den regnskabmæssige negative indre 
værdi tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under 
hensatte forpligtelser i det omfang, koncernen har en retlig 
eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underba-
lance.

nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder 
og associerede virksomheder overføres under egenkapita-
len til nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det 
omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffel-
sesværdien. 

ansvarlige udlån til dattervirksomheder måles til amorti-
seret kostpris. eventuelle valutakursreguleringer til balance-
dagens kurs føres på egenkapitalen.

andre værdipapirer og kapitalandele mv. måles til 
dagsværdi på balancedagen. ændringer i dagsværdien føres 
under finansielle poster.

Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer måles til 
anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 
som anskaffelsespris for andelshaverleveret mælk, der indgår 
i varebeholdningerne, anvendes aconto-prisen tillagt en for-
ventet efterbetaling til arla Foods amba’s andelshavere. 

Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer 
måles til kostpris, bestående af råvarers og hjælpematerialers 
anskaffelsespris med tillæg af forarbejdningsomkostninger og 
andre omkostninger, der direkte eller indirekte kan henføres 
til de enkelte varer. indirekte produktionsomkostninger inde-
holder omkostninger vedrørende indirekte materialer og løn 
samt afskrivninger på produktionsudstyr.

Varebeholdninger måles efter FiFO-metoden. Hvor 
anskaffelses- eller kostprisen overstiger nettorealisations-
værdien, nedskrives der til denne lavere værdi. nettorealisati-
onsværdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdnin-
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gernes omsættelighed, kurans og skøn over salgsprisen med 
fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der 
skal afholdes for at effektuere salget. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris med 
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab opgjort på 
grundlag af en individuel vurdering eller en gruppevis ned-
skrivning på porteføljeniveau. amortiseret kostpris svarer i al 
væsentlighed til nominelle værdier. 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 
omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regn-
skabsår. 

Værdipapirer 
Værdipapirer måles til dagskurser på balancedagen. ændringer 
i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen under finansielle 
poster.

Likvider 
likvider i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs.

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat
Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den 
balanceorienterede gældsmetode som skatteværdien af alle 
midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skatte-
mæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremfør-
selsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den 
værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning 
i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte 
skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske 
skatteenhed og jurisdiktion. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skatte-
satser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning 
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst. 

ændring i udskudte skatteaktiver og forpligtelser som følge 
af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Pensionsforpligtelser
koncernen har indgået pensionsaftaler med en væsentlig 
andel af dens medarbejdere. Pensionsaftalerne omfatter dels 
bidragsbaserede ordninger, dels ydelsesbaserede ordninger. 

i de bidragsbaserede ordninger indbetaler koncernen 
løbende bidrag til uafhængige pensionsselskaber. koncernen 
har ingen forpligtelse til at betale yderligere. 

Ydelsesbaserede ordninger er kendetegnet ved, at 
virksomheden er forpligtet til at betale en bestemt ydelse fra 
pensioneringstidspunktet, afhængig af eksempelvis medar-
bejdernes anciennitet og slutløn. 

Forpligtelsen vedrørende ydelsesbaserede ordninger 

beregnes årligt ved aktuarmæssige opgørelser på grundlag 
af forudsætninger om den fremtidige udvikling i bl.a. rente, 
inflation og gennemsnitlig levetid mv. 

Årets omkostninger vedrørende ydelsesbaserede ordnin-
ger hviler på aktuarmæssige beregninger.

De aktuarmæssigt beregnede nutidsværdier med fradrag 
af dagsværdien af eventuelle aktiver tilknyttet ordningerne 
indregnes i balancen under hensatte pensionsforpligtelser.

ændrer de aktuarmæssige forudsætninger sig, indregnes 
gevinster og tab som følge heraf dog alene i resultatopgørel-
sen, såfremt de overstiger 10 procent af enten nutidsværdien 
af pensionsforpligtelsen eller dagsværdien af pensionsfon-
denes aktiver, og i så fald over de omfattede medarbejderes 
gennemsnitlige forventede tilbageværende antal arbejdsår i 
koncernen (korridormetoden). 

Øvrige hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge 
af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en 
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må 
afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. 

Øvrige hensatte forpligtelser omfatter bl.a. forsikrings-
mæssige hensættelser og forpligtelser i forbindelse med virk-
somhedssammenslutninger, omstruktureringer, tabsgivende 
kontrakter, garantiforpligelser og retssager mv., der måles på 
baggrund af det bedste skøn over de udgifter, der på balance-
dagen er nødvendige for at afvikle forpligtelsen.

Gældsforpligtelser
gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter mv. samt 
ansvarlige lån indregnes ved låneoptagelse til det modtagne 
provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. i 
efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser 
til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive 
rentes metode.

Under gæld til kreditinstitutter mv. indregnes endvidere 
den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle 
leasing kontrakter. leasingydelsens rentedel indregnes over 
kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Efterbetaling til andelshaverne
efterbetaling til andelshaverne indregnes som gæld med den 
del af årets resultat, som bestyrelsen indstiller til repræsen-
tantskabet at udbetale til andelshaverne. beløbet føres via 
resultatdisponeringen.

Aktuelle skatteforpligtelser
aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat 
indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige 
indkomst reguleret for eventuel skat vedrørende tidligere års 
skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-skatter. 
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Øvrige gældsforpligterlser
gæld til leverandører, dattervirksomheder og associerede 
virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kost-
pris, der sædvanligvis svarer til de nominelle beløb.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under gældsforpligtel-
ser omfatter bl.a. modtagne betalinger vedrørende indtægter 
i de efterfølgende år samt badwill. Periodeafgrænsningspo-
ster måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til 
nominelle beløb.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter den 
indirekte metode med udgangspunkt i koncernresultatet. Der 
udarbejdes ikke særskilt pengestrømsopgørelse for moder-
selskabet.

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmene fordelt 
på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet samt hvorle-
des disse pengestrømme har påvirket de likvide midler.

Pengestrømme fra driftsaktiviteter opgøres som koncer-
nens resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter såsom 
af- og nedskrivninger, hensatte forpligtelser samt ændringer i 
arbejdskapitalen mv. 

Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter køb og 
salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. 
likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises 
separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. i 

penge strømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrø-
rende købte virksomheder fra overtagelsestidspunktet, og 
pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes 
frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter 
optagelse og tilbagebetaling af langfristede og kortfristede 
gældsforpligtelser til kreditinstitutter, realkreditinstitutter, 
efterbetaling til andelshaverne vedrørende det forudgående 
regnskabsår og udbetalinger fra egenkapitalen.

De likvide midler udgøres af likvide beholdninger samt 
børsnoterede obligationer, der uden hindring kan omsættes til 
likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for 
værdiændringer. 

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af 
 koncernregnskabet.

Nøgletal
nettorentebærende gæld inklusiv pensionsforpligtelser/
ebitDa beregnes som den nettorentebærende gæld inklusiv 
pensionsforpligtelser i forhold til ebitDa. 
rentedækning beregnes som ebitDa i forhold til renteom-
kostninger, netto.
soliditetsprocenten beregnes som egenkapital i forhold til 
den samlede balancesum. 
arla-indtjeningen beregnes som den gennemsnitlige aconto-
pris udbetalt (standardiseret til 4,2 procent fedt/3,4 procent 
protein) plus årets resultat omregnet til øre pr. kg andels-
havermælk.
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resUltatOPgØrelse

moderselskab Koncern

2009 2010 Mio. Dkk note 2010 2009

24.012 26.804 Nettoomsætning 1 49.030 46.230
–21.296 –23.090 Produktionsomkostninger 2/3 –39.154 –37.052

2.716 3.714 Bruttoresultat 9.876 9.178

–1.388 –1.625 salgs- og distributionsomkostninger 2/3 –5.926 –5.518
–655 –583 administrations- og fællesomkostninger 2/3/4 –2.313 –2.237

32 42 andre driftsindtægter 123 168
–13 –15 andre driftsomkostninger –76 –179

692 1.533 Resultat af primær drift 1.684 1.412

173 –310 resultat i dattervirksomheder 9 – –
0 –4 resultat i associerede virksomheder 9 23 20

336 375 Finansielle indtægter 5 147 267

–193 –270 Finansielle omkostninger 5 –441 –499

1.008 1.324 Resultat før skat 1.413 1.200

–37 –56 skat 6 –160 –229

971 1.268 årets resultat 1.253 971

– – Minoritetsinteresser 10 15 0

971 1.268 arla foods amba’s andel af årets resultat 1.268 971

foreslås fordelt således:

660 569 efterbetaling til arla foods amba’s andelshavere 569 660

overført til egenkapitalen:

– 466 kapitalkonto 466 –
311 0 leverancebaserede ejerbeviser 0 311

– 233 indskudskapital 233 –
311 699 overført til egenkapitalen i alt 699 311

971 1.268 fordelt resultat i alt 1.268 971

indestående på strategifond på 462 mio. Dkk udbetales sammen med efterbetaling forudsat repræsentantskabets godkendelse.  
Den samlede efterbetaling udgør således 1.031 mio. Dkk.
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b a l a n C e

balanCe

moderselskab aktiver Koncern

balance pr. 
31.12.09

balance pr. 
31.12.10

Mio. Dkk note balance pr. 
31.12.10

balance pr. 
31.12.09

anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver 7

0 0 licenser og varemærker mv. 328 360
18 0 goodwill 3.744 3.896
23 0 Produktudvikling 0 33

429 373 it-udvikling 380 439

470 373 immaterielle anlægsaktiver i alt 4.452 4.728

Materielle anlægsaktiver 8

1.530 1.439 grunde og bygninger 4.728 4.583
2.436 2.338 tekniske anlæg og maskiner 5.189 4.972

80 84 andre anlæg, driftsmateriel og inventar 649 272
279 315 anlæg under opførelse 652 916

4.325 4.176 materielle anlægsaktiver i alt 11.218 10.743

Finansielle anlægsaktiver 9

1.970 1.776 kapitalandele i dattervirksomheder – –
5.231 5.407 ansvarlige udlån til dattervirksomheder – –

170 179 kapitalandele i associerede virksomheder 634 585
– – Udskudte skatteaktiver 150 215

122 131 andre værdipapirer mv. 550 511

7.493 7.493 finansielle anlægsaktiver i alt 1.334 1.311
12.288 12.042 anlægsaktiver i alt 17.004 16.782

omsætningsaktiver

Varebeholdninger

518 749 råvarer og hjælpematerialer 1.281 838
650 329 Varer under fremstilling 530 806
277 672 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 2.574 1.970

1.445 1.750 varebeholdninger i alt 4.385 3.614

Tilgodehavender

1.050 1.093 tilgodehavender fra salg 4.781 4.272
3.249 3.684 tilgodehavender hos dattervirksomheder – –

0 0 tilgodehavender hos associerede virksomheder 65 57
51 61 andre tilgodehavender 340 453
86 38 Periodeafgrænsningsposter 186 199

4.436 4.876 tilgodehavender i alt 5.372 4.981
387 0 værdipapirer 2.888 3.320

5 6 likvide beholdninger 448 1.397
6.273 6.632 omsætningsaktiver i alt 13.093 13.312

18.561 18.674 aktiver i alt 30.097 30.094
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b a l a n C e

moderselskab Passiver Koncern

balance pr.
31.12.09

balance pr.
31.12.10

Mio. Dkk note balance pr.
31.12.10

balance pr.
31.12.09

egenkapital

6.452 7.020 kapitalkonto 7.082 6.471
857 838 leverancebaserede ejerbeviser 838 857

– 231 indskudskapital 231 –
462 0 strategifond 0 462
500 500 reservefond b 500 500

10 –9 Værdireguleringer af sikringsinstrumenter –71 –9
8.281 8.580 egenkapital i alt 8.580 8.281

– – minoritetsinteresser 10 116 128

Hensatte forpligtelser

0 0 Udskudt skat 11 194 229
0 0 Pensionsforpligtelser 12 1.584 1.670
1 10 Øvrige hensatte forpligtelser 13 204 202

1 10 Hensatte forpligtelser i alt 1.982 2.101

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser 14
1.000 1.000 ansvarligt obligationslån 1.000 1.000
1.807 1.796 realkreditinstitutter 4.932 5.074

643 634 kreditinstitutter mv. 1.427 1.742

3.450 3.430 langfristede gældsforpligtelser i alt 7.359 7.816

Kortfristede gældsforpligtelser

11 33 kortfristet del af langfristet gæld 104 36
1.220 995 kreditinstitutter mv. 4.587 5.713

660 1.031 efterbetaling til andelshaverne 1.031 660
1.422 1.943 leverandørgæld 4.475 3.340
2.854 1.949 gæld til dattervirksomheder – –

5 0 gæld til associerede virksomheder 1 15
8 27 skat 51 104

635 641 anden gæld 1.630 1.699
14 35 Periodeafgrænsningsposter 181 201

6.829 6.654 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 12.060 11.768
10.279 10.084 Gældsforpligtelser i alt 19.419 19.584

18.561 18.674 Passiver i alt 30.097 30.094

eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 15
Finansielle instrumenter 16
kontraktlige forpligtelser 17
nærtstående parter 18
andelshavernes hæftelse 19
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e g e n k a P i ta l O P g Ø r e l s e

moderselskab

Mio. Dkk saldo pr.
01.01.10

Årets
resultat

Valutakurs- 
reguleringer

Øvrige
reguleringer

Årets
afgang

saldo pr.
31.12.10

kapitalkonto 6.452 466 107 –5 0 7.020
leverancebaserede ejerbeviser 857 0 351) 0 –54 838
indskudskapital – 233 0 0 –2 231
strategifond 462 0 0 0 –462 0
reservefond b 500 0 0 0 0 500
Værdireguleringer af sikringsinstrumenter 10 0 0 –19 0 –9
egenkapital i alt 8.281 699 142 –24 –518 8.580
1) kursregulering pr. 31. december 2010 vedrørende den del af leverancebaserede ejerbeviser, der er registreret i sek, udgør 35 mio. Dkk. 
beløbet er overført fra valutakursregulering under kapitalkontoen.

egenkaPitalOPgØrelse

Kapitalkonto: 
kapitalkontoen omfatter selskabets ufordelte egenkapital.

Leverancebaserede ejerbeviser:
Disse er etableret i overensstemmelse med vedtægternes §19, stk. 
1, ii og et tilhørende regulativ. Den enkelte andelshavers inde stående 
på ejerbeviset vil kunne udbetales ved ophør af medlemskab af arla 
Foods amba i overensstemmelse med regulativets bestemmelser, 
herunder at repræsentantskabet godkender udbetalingen. kontoen 
føres i henholdsvis Dkk og sek. 

Strategifond:
Denne er etableret i overensstemmelse med vedtægternes §19, stk. 
1, vii. strategifonden kan af repræsentantskabet besluttes anvendt 
til likviditetsmæssig udligning af væsentlige og midlertidige negative 
drifts påvirkninger som følge af opkøb og integrering af større virk-
somheder eller strategisk sikring af struktur. et konkret regnskabsårs 
henlæggelse kan dog uanset ovenstående formål besluttes dispo-
neret af repræsen tantskabet efter fem år inklusiv det regnskabsår, 
hvori henlæggelsen er foretaget.

De årlige bevægelser på Strategifonden har været:

Henlagt
anvendt

2006 2007 2008 i alt

200 184 262 646
2007 –44 0 0 –44
2008 –140 0 0 –140
2009 0 0 0 0
2010 –16 –184 –262 –462

saldo 0 0 0 0

saldo på strategifond på 462 mio. Dkk foreslås udbetalt forudsat 
repræsentantskabets godkendelse i overensstemmelse med ved-
tægterne.

Indskudskapital: 
Denne er etableret i 2010 i overensstemmelse med vedtægternes 
§19, stk. 1, iii og et tilhørende regulativ. Den enkelte andelshavers 
inde stående på indskudskapital vil kunne udbetales ved ophør af 
medlemskab af arla Foods amba i overensstemmelse med regula-
tivets bestemmelser, herunder at repræsentantskabet godkender 
udbetalingen.

Reservefond B:
reservefond b omfatter den ved selskabets stiftelse foretagne hen-
læggelse og kan efter bestyrelsens forslag af repræsentantskabet 
besluttes anvendt til dækning af ekstraordinære tab eller ned-
skrivninger, men alene vedrørende sådanne aktiviteter eller virk-
somheder, der ikke primært baserer sig på den fra andelshaverne 
indvejede mælkemængde, og kun såfremt sådanne tab ikke dækkes 
af andre reserver under egenkapitalen.

Værdireguleringer af sikringsinstrumenter:
Posten omfatter dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, 
der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af 
fremtidige pengestrømme.

Nettoopskrivninger efter indre værdis metode:
nettoopskrivning efter indre værdis metode er negativ.

Der kan ikke til Arla Foods amba’s andelshavere ske udbetalinger, 
som forringer summen af selskabets Kapitalkonto og eventuelle 
overførsler fra de årlige resultatdisponeringer til Nettoopskrivning 
efter indre værdis metode. 

Koncern

Mio. Dkk saldo pr.
01.01.10

Årets
resultat

Valutakurs- 
reguleringer

Øvrige
reguleringer

Årets
afgang

saldo pr.
31.12.10

kapitalkonto 6.471 466 107 38 0 7.082
leverancebaserede ejerbeviser 857 0 351) 0 –54 838
indskudskapital – 233 0 0 –2 231
strategifond 462 0 0 0 –462 0
reservefond b 500 0 0 0 0 500
Værdireguleringer af sikringsinstrumenter –9 0 – –62 0 –71
egenkapital i alt 8.281 699 142 –24 –518 8.580
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P e n g e s t r Ø M s O P g Ø r e l s e

PengestrØMsOPgØrelse

Koncern

Mio. Dkk 2010 2009

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Årets resultat 1.268 971
af- og nedskrivninger 2.059 1.811
Øvrige driftsposter uden likviditetsmæssig effekt –285 91
resultatandele i associerede virksomheder –23 –20
avance ved frasalg af virksomheder og ejendomme mv. 0 –8
ændring i udskudte skatter 96 101
ændring i varebeholdninger –618 743
ændring i tilgodehavender –316 931
ændring i hensatte forpligtelser –272 –147
ændring i leverandørgæld og anden gæld mv. 795 –1.030
betalt skat –152 –41
Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.552 3.402

Pengestrømme til investeringsaktivitet

investering i immaterielle anlægsaktiver –110 –303
salg af immaterielle anlægsaktiver 0 24
investering i materielle anlægsaktiver –1.508 –1.618
salg af materielle anlægsaktiver 3 158
nettoinvestering i finansielle anlægsaktiver –11 76
køb af virksomheder 0 –729
salg af virksomheder 0 0
Pengestrømme til investeringsaktivitet –1.626 –2.392

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

efterbetaling vedrørende forudgående regnskabsår –660 –137
Udbetaling fra egenkapitalen vedr. udtrådte andelshavere –34 –32
ændring i langfristede gældsforpligtelser –102 23
ændring i kortfristede gældsforpligtelser –1.596 –380
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet –2.392 –526
ændring i likvide midler og værdipapirer –1.466 484

likvide midler og værdipapirer 1. januar 4.717 4.200
Valutakursregulering af likvider 85 33
likvide midler og værdipapirer 31. december 3.336 4.717
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1  NettoomsætNiNG Koncern

Mio. Dkk 2010 2009

Consumer nordic 19.765 19.353
Consumer Uk 12.184 11.852
Consumer international 10.093 7.840
global Categories & Operations 4.775 –
global ingredients – 6.305
Øvrige 2.213 880
Nettoomsætning i alt 49.030 46.230

Der er i maj 2010 gennemført en organisationsændring som har berørt Consumer international og global ingredients, og hvor det nye 
 forretningsområde global Categories & Operations blev etableret. en stor del af de internationale salgsaktiviteter er samlet i Consumer 
international. Herudover er valleforretningen, der drives som en særskilt forretningsenhed, overført til øvrige forretningsområder. Det har 
ikke været muligt at tilpasse sammenligningstallene. Fordeling af  nettoomsætningen på henholdsvis varegrupper og geografiske markeder 
fremgår af regnskabsberetningen.

nOter

2  PeRsoNaleomKostNiNGeR
moderselskab Koncern

2009 2010 Mio. Dkk 2010 2009

–2.343 –2.312 lønninger og gager –5.411 –5.488
–194 –214 Pensioner –520 –468

–14 –31 andre udgifter til social sikring –623 –437
–2.551 –2.557 Personaleomkostninger i alt –6.554 –6.393

Personaleomkostninger er indeholdt i:

–2.029 –2.002 Produktionsomkostninger –3.780 –3.709
–208 –229 salgs- og distributionsomkostninger –2.006 –1.867
–314 –326 administrations- og fællesomkostninger –768 –817

–2.551 –2.557 Personaleomkostninger i alt –6.554 –6.393
Heraf:

–3 –2 Vederlag til moderselskabets repræsentantskab –3 –3
–4 –5 Vederlag til moderselskabets bestyrelse –5 –5

–17 –18 Vederlag til moderselskabets direktion –18 –17
5.563 5.715 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 16.215 16.231

3  af- oG NeDsKRivNiNGeR
moderselskab Koncern

2009 2010 Mio. Dkk 2010 2009

–176 –196 immaterielle anlægsaktiver –485 –463
–640 –658 Materielle anlægsaktiver –1.574 –1.348
–816 –854 af- og nedskrivninger i alt –2.059 –1.811

Af- og nedskrivninger er indeholdt i følgende regnskabsposter:

–624 –659 Produktionsomkostninger –1.436 –1.247
–25 –43 salgs- og distributionsomkostninger –185 –139

–167 –152 administrations- og fællesomkostninger –438 –425
–816 –854 af- og nedskrivninger i alt –2.059 –1.811

Årets nedskrivninger i koncernen udgør 22 mio. Dkk på immaterielle anlægsaktiver og 113 mio. Dkk på materielle anlægsaktiver.

n O t e r



35

6  sKat
moderselskab Koncern

2009 2010 Mio. Dkk 2010 2009

–37 –56 skat af årets skattepligtige indkomst –182 –130
0 0 regulering, udskudt skat –7 –90
0 0 ændring af skatteprocent –5 0
0 0 korrektion af tidligere års skat 34 –9

–37 –56 skat i alt –160 –229

4  HoNoRaR til RePRæseNtaNtsKaBsvalGt RevisioN
moderselskab Koncern

2009 2010 Mio. Dkk 2010 2009

KPMG:
–4 –4 lovpligtig revision –14 –14
–2 –3 skatte- og momsmæssig rådgivning –5 –4

0 0 andre erklæringsopgaver med sikkerhed 0 0
–4 –1 andre ydelser –4 –5

–10 –8 Honorar i alt –23 –23

andre ydelser omfatter bl.a. honorar vedrørende due diligence i forbindelse med opkøb af virksomheder samt rådgivning om koncernens 
pensionsforpligtelser.

5  fiNaNsielle PosteR
moderselskab Koncern

2009 2010 Mio. Dkk 2010 2009

Finansielle indtægter:

294 369 Fra dattervirksomheder – –
42 6 Øvrige finansieringsindtægter 147 267

336 375 finansielle indtægter i alt 147 267
Finansielle omkostninger:

–8 –22 til dattervirksomheder – –
–185 –248 Øvrige finansieringsomkostninger –441 –499
–193 –270 finansielle omkostninger i alt –441 –499

n O t e r
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7  immateRielle aNlæGsaKtiveR Koncern

Mio. Dkk licenser og  
varemærker  

mv. 

goodwill Produkt- 
udvikling

it- 
udvikling

kostpris 1. januar 2010 548 5.133 111 1.248
Valutakursreguleringer 41 168 5 0
tilgang 0 0 0 110
afgang –2 –231 –30 –320

Kostpris 31. december 2010 587 5.070 86 1.038
af- og nedskrivninger 1. januar 2010 –188 –1.237 –78 –809
Valutakursreguleringer –19 –47 –4 0
afskrivninger –53 –265 –21 –163
nedskrivninger –1 –8 –13 0

af- og nedskrivninger på afgang 2 231 30 314

af- og nedskrivninger 31. december 2010 –259 –1.326 86 –658
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010 328 3.744 0 380

moderselskab

Mio. Dkk licenser og 
 varemærker 

mv. 

goodwill Produkt- 
udvikling 

it- 
udvikling

kostpris 1. januar 2010 0 48 76 1.211
tilgang 0 0 0 96
afgang 0 0 –20 –314

Kostpris 31. december 2010 0 48 56 993
af- og nedskrivninger 1. januar 2010 0 –30 –53 –782
afskrivninger 0 –10 –23 –152
nedskrivninger 0 –8 0 0
af- og nedskrivninger på afgang 0 0 20 314

af- og nedskrivninger 31. december 2010 0 –48 –56 –620
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010 0 0 0 373

8  mateRielle aNlæGsaKtiveR Koncern

Mio. Dkk grunde og  
bygninger 

tekniske  
anlæg og  

 maskiner

andre anlæg, 
driftsmateriel 

og inventar 

anlæg under 
opførelse

kostpris 1. januar 2010 6.395 10.885 1.196 916
Valutakursregulering 268 480 110 41
tilgang 93 535 102 883
Overført fra anlæg under opførelse 267 748 169 –1.184
reklassifikation 30 –895 1.202 0

afgang –7 –491 –127 –4

Kostpris 31. december 2010 7.046 11.262 2.652 652
af- og nedskrivninger 1. januar 2010 –1.812 –5.913 –924 0
Valutakursreguleringer –66 –265 –93 0
afskrivninger –336 –934 –191 0
nedskrivninger –60 –53 0 0
reklassifikation –44 609 –902 0
af- og nedskrivninger på afgang 0 483 107 0
af- og nedskrivninger 31. december 2010 –2.318 –6.073 –2.003 0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010 4.728 5.189 649 652
Heraf finansielt leasede aktiver 46 170 1 0

n O t e r
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8  mateRielle aNlæGsaKtiveR (fortsat) moderselskab

Mio. Dkk grunde og  
bygninger 

tekniske  
anlæg og  
maskiner 

andre anlæg, 
driftsmateriel 

og inventar 

anlæg under  
opførelse

kostpris 1. januar 2010 2.699 5.674 194 279
tilgang 60 100 38 317
Overført fra anlæg under opførelse 0 279 0 –279
afgang –4 –331 –12 –2

Kostpris 31. december 2010 2.755 5.722 220 315
af- og nedskrivninger 1. januar 2010 –1.169 –3.238 –114 0
afskrivninger –132 –460 –34 0
nedskrivninger –15 –17 0 0
af- og nedskrivninger på afgang 0 331 12 0

af- og nedskrivninger 31. december 2010 –1.316 –3.384 –136 0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010 1.439 2.338 84 315
Heraf finansielt leasede aktiver 81 65 2 0

9  fiNaNsielle aNlæGsaKtiveR                     Koncern

Mio. Dkk kapitalandele  
i ass.virksom-

heder

Udskudte 
skatteaktiver

andre værdi-
papirer mv.

kostpris 1. januar 2010 665 815 591
tilgang 2 0 29
afgang 0 0 –10

Kostpris 31. december 2010 667 815 610

reguleringer 1. januar 2010 –80 –600 –80
Udbytte –12 – 0
resultat 23 –75 10
Valutakursregulering 34 11 10
Øvrige reguleringer 2 –1 0

Reguleringer 31. december 2010 –33 –665 –60
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010 634 150 550

Udskudt skatteaktiv vedrører overvejende pensionsforpligtelser i storbritannien.
et udskudt skatteaktiv på 82 mio. Dkk (92 mio. Dkk pr. 31. december 2009) er ikke indregnet, da det ikke forventes at kunne udnyttes.

moderselskab

Mio. Dkk kapitalandele  
i datter-virk-

som heder

ansvarlige  
udlån til datter- 

virksomheder

kapitalandele  
i ass.virksom-

heder

Udskudte 
skatteaktiver

andre værdi-
papirer mv.

kostpris 1. januar 2010 2.667 5.849 279 – 107
tilgang 170 0 0 – 0
afgang 0 0 0 – –4

Kostpris 31. december 2010 2.837 5.849 279 – 103

reguleringer 1. januar 2010 –697 –618 –109 – 15
Udbytte – – –6 0
resultat –224 – –4 – 4
goodwill af- og nedskrivninger –86 – – – –
Forskydning i intern avance 
på varebeholdninger mv. 3  

– –
 

– –

Valutakursregulering –113 176 19 – 9
Øvrige reguleringer 56 0 0 – 0

Reguleringer 31. december 2010 –1.061 –442 –100 – 28
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010 1.776 5.407 179 – 131

n O t e r
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10  miNoRitetsiNteResseR Koncern

Mio. Dkk 2010 2009

Minoritetsinteresser 1. januar 128 144
andel af resultat –15 0
til- og afgange, forskydning i ejerandele mv. 3 –16
minoritetsinteresser 31. december 116 128

12  PeNsioNsfoRPliGtelseR
Hensættelsen omfatter ydelsesbaserede ordninger i storbritannien, sverige og Holland. De ydelsesbaserede ordninger sikrer de omfat-
tede medarbejdere en pension baseret på bl.a. anciennitet og slutløn.

Den opgjorte nettopensionsforpligtelse, der er indregnet i balancen, opgøres således: Koncern

Mio. Dkk 31.12.10 31.12.09
nutidsværdi af ydelsesbaserede ordninger 7.042 6.583
Dagsværdi af ordningernes aktiver –5.218 –4.530
nettopensionsforpligtelse 1.824 2.053
ikke indregnede aktuarmæssige gevinster/tab, netto –240 –383
Nettopensionsforpligtelse indregnet i balancen 1.584 1.670

11  UDsKUDt sKat
moderselskab Koncern

2009 2010 Mio. Dkk 2010 2009

0 0 Udskudt skat 1. januar 229 172
0 0 Valutakursreguleringer 21 6
– – tilkøb af virksomheder 0 5
0 0 ændring i øvrigt –56 46
0 0 Udskudt skat 31. december 194 229

Den udskudte skat vedrører altovervejende materielle anlægsaktiver i sverige og Finland.

storbritannien:
De ydelsesbaserede ordninger i storbritannien administreres af 
 uafhængige pensionsfonde, der investerer de indbetalte beløb til 
dækning af forpligtelserne. Den aktuarmæssigt opgjorte nutids-
værdi af forpligtelserne (5.846 mio. Dkk pr. 31. december 2010 mod 
5.557 mio. Dkk pr. 31. december 2009) med fradrag af markeds-
værdien af aktiverne (5.218 mio. Dkk pr. 31. december 2010 mod 
4.530 mio. Dkk pr. 31. december 2009) udgør 627 mio. Dkk (1.027 
mio. Dkk pr. 31. december 2009). 

 som følge af korridormetoden har aktuarmæssige gevinst på 
51 mio. Dkk (tab på 130 mio. Dkk pr. 31. december 2009) ikke for-
mindsket hensættelsen, hvorfor netto forpligtelsen pr. 31. december 
2010 udgør 679 mio. Dkk (897 mio. Dkk pr. 31. december 2009).

sverige:
De ydelsesbaserede ordninger i sverige er ikke afdækket ved ind-
betalinger til pensionsfonde. 

Den aktuarmæssigt opgjorte nutidsværdi af forpligtelserne 
udgør 1.196 mio. Dkk (1.026 mio. Dkk pr. 31. december 2009). som 
følge af anvendelse af korridor metoden har aktuarmæssige tab 
på 291 mio. Dkk (253 mio. Dkk pr. 31. december 2009) ikke øget 
hensættelsen, hvorfor nettoforpligtelsen pr. 31.  december 2010 
udgør 905 mio. Dkk (773 mio. Dkk pr. 31. december 2009). 

n O t e r
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12  PeNsioNsfoRPliGtelseR (fortsat)

Udviklingen i indregnet nettopensionsforpligtelse:
Koncern

Mio. Dkk 2010 2009

nettopensionsforpligtelse indregnet i balancen 1. januar 1.670 1.719
Valutakursreguleringer 161 125
Omkostningsført i resultatopgørelsen, netto 74 87
koncernens indbetalinger til ordningerne –321 –261
Nettopensionsforpligtelse indregnet i balancen 31. december 1.584 1.670

Aktiver indskudt i pensionsfondene består af: Koncern

Mio. Dkk % 31.12.10 % 31.12.09
aktier 39 2.048 45 2.027
Obligationer 40 2.075 37 1.656
ejendomme 13 653 9 421
Øvrige aktiver 8 442 9 426
Pensionsfondenes aktiver i alt 100 5.218 100 4.530

Afkast af pensionsfondenes aktiver:

Mio. Dkk 2010 2009

Forventet afkast på ordningernes aktiver 327 268
Årets aktuarmæssige gevinst/tab på ordningernes aktiver (ikke indregnet) 110 288

faktisk afkast på ordningernes aktiver 437 556

koncernen forventer at indbetale 315 mio. Dkk til ydelsesbaserede pensionsordninger i 2011.

Forudsætningerne for de aktuarmæssige beregninger pr. balancedagen er:

31.12.10 31.12.09
Diskonteringssats sverige 3,9% 3,9%
Diskonteringssats storbritannien 5,6% 5,7%
Fremtidig lønstigningstakt sverige 3,0% 3,0%
Fremtidig lønstigningstakt storbritannien 4,7% 4,7%
Forventet gennemsnitligt afkast på ordningernes aktiver storbritannien 6,7% 6,6%

Forventet afkast på ordningernes aktiver er fastsat af eksterne aktuarer på grundlag af aktivernes sammensætning og generelle forvent-
ninger til den økonomiske udvikling.

n O t e r
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14  laNGfRisteDe GælDsfoRPliGtelseR
moderselskab Koncern

31.12.09 31.12.10 Mio. Dkk 31.12.10 31.12.09

Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder efter 5 år  
fra regnskabsårets udløb:

1.669 1.611 realkreditinstitutter 4.667 4.823

20 14 kreditinstitutter mv. 372 387

1.689 1.625 langfristede gældsforpligtelser i alt, der forfalder efter 5 år 5.039 5.210

15  eveNtUalfoRPliGtelseR oG siKKeRHeDsstillelseR
til sikkerhed for gæld har koncernen stillet sikkerhed i fast ejendom med en nominel værdi på 5.208 mio.Dkk (5.168 mio. Dkk pr. 
31.december 2009). bogført værdi af fast ejendom udgør 3.054 mio.Dkk (2.870 mio.Dkk pr. 31.12.2009).
i moderselskabet er fast ejendom med en nominel værdi på 1.925 mio. Dkk (1.936 mio. Dkk pr. 31. december 2009) stillet til sikkerhed 
for gæld. bogført værdi af fast ejendom i moderselskabet udgør 1.183 mio.Dkk (1.179 mio.Dkk pr. 31.12.2009).

Vedrørende åbentstående salgs- og genkøbsforretninger pr. 31. december 2010 er obligationer til en værdi af 2.765 mio. Dkk stillet til 
sikkerhed for gæld til kreditinstitutter (3.139 mio. Dkk pr. 31. december 2009.)
i moderselskabet er der ikke åbentstående salgs- og genkøbsforretninger pr. 31. december 2010. Pr. 31. december 2009 var obligationer 
til en værdi af 378 mio. Dkk stillet til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter. 

koncernen og moderselskabet er part i enkelte retssager, tvister mv. Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af disse retssager ikke vil 
have en væsentlig betydning for koncernens finansielle stilling, ud over hvad der er indregnet i balancen og/eller oplyst i årsrapporten.

13  øvRiGe HeNsatte foRPliGtelseR
moderselskab Koncern

2009 2010 Mio. Dkk 2010 2009
14 1 Øvrige hensatte forpligtelser 1. januar 202 173

0 0 Valutakursreguleringer 5 2
0 10 Hensat 66 96

–13 –1 Forbrugt –69 –69
0 0 tilbageført 0 0

1 10 øvrige hensatte forpligtelser 31. december 204 202

31.12.09 31.12.10 Mio. Dkk 31.12.10 31.12.09
0 0 Forsikringsmæssige hensættelser 117 126
1 10 andre hensatte forpligtelser 87 76
1 10 øvrige hensatte forpligtelser i alt 204 202

Forsikringsmæssige hensættelser kan i det væsentligste henføres til arbejdsskade forsikringer mv., mens andre hensatte forpligtelser 
vedrører hensættelser til omstruktureringer og retssager mv.
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18  NæRtståeNDe PaRteR
arla Foods amba har ingen nærtstående parter med bestemmende 
indflydelse.

nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter 
 repræsentantskab, bestyrelse og direktion. 

Herudover er dattervirksomheder og associerede virksom-
heder, jf. koncernoversigten side 42–43, nærtstående parter.

andelshavere, der er medlemmer af repræsentantskabet og/

eller bestyrelsen, afregnes for mælkeleverancer til arla Foods amba 
på lige fod med øvrige andelshavere i selskabet.

Herudover har der ikke i årets løb, bortset fra koncerninterne 
transaktioner, der er elimineret i koncernregnskabet, været transak-
tioner med nærtstående parter.

ledelsesvederlag er særskilt oplyst i note 2 vedrørende 
personale  omkostninger.

19  aNDelsHaveRNes Hæftelse
ingen andelshavere hæfter personligt for moderselskabets 
 forpligtelser.

16  fiNaNsielle iNstRUmeNteR

moderselskab  Koncern

31.12.09 31.12.10 Mio. Dkk 31.12.10 31.12.09

Til afdækning af valuta- og renterisici er indgået  
finansielle instrumenter som følger: 

0 890 Cross currency swaps 867 0
1.756 2.506 renteswaps 5.499 5.373

378 0 Værdipapirer udlånt via salgs- og genkøbsforretning (repo) 2.765 3.139
netto nominelt salg på forward kontrakter og optioner:

3.125 1.304 eUr 1.975 3.572
1.474 817 gbP 1.321 2.552
–724 162 sek 282 –715

1.335 1.444 UsD 1.873 1.599
368 434 Øvrige 453 438

17  KoNtRaKtliGe foRPliGtelseR

moderselskab  Koncern

31.12.09 31.12.10 Mio. Dkk 31.12.10 31.12.09
6.702 5.808 kautions- og garantiforpligtelser 129 178

79 362 Operationelle lejeforpligtelser 532 280
79 117 Operationelle leasingforpligtelser 704 644

190 93
Forpligtelser i henhold til aftale 
om køb af anlægsaktiver

225 310
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Dattervirksomheder 

ejerandel 100%

arla Foods ab, sverige

arla Foods Holding a/s, Danmark

arla Foods as, norge

arla Foods inc., Canada

arla Foods s.r.l., italien

arla Foods inc., Usa

arla Foods s.a.r.l., Frankrig

arla Foods s.a., spanien

arla Foods Hellas s.a., grækenland

arla Foods ingredients amba, Danmark

Cocio Chokolademælk a/s, Danmark 2)

Cocio beverage international P/s

aFF P/s, Danmark

arla Foods sp. Z o.o., Polen

arla Foods sa, Polen

arla Foods Financial services Centre sp.Z.o.o., Polen

aktieselskabet J. Hansen, Danmark

rasmus Hansen eksport k/s, Danmark 3)

Danos eksport k/s, Danmark 3)

Danland Foods export k/s, Danmark 3)

kohave Foods eksport k/s, Danmark 3)

Chesco Cheese eksport k/s, Danmark 3)

rasmus Hansen Oversøisk k/s, Danmark 3)

DOFO Cheese eksport k/s, Danmark 3)

Danske landmænd eksport k/s, Danmark 3)

Oerum Dairies eksport k/s, Danmark 3)

boel Foods eksport k/s, Danmark 3)

Marygold trading k/s, Danmark 3)

enico trading k/s, Danmark 3)

 

ejerandel 99%

andelssmør a.m.b.a., Danmark

 

ejerandel 93%

Mejeriforeningen, Danmark

 

 

kOnCernOVersigt

arla Foods ingredients inc., Usa (100%)
arla Foods ingredients kk, Japan (100%)
arla Foods ingredients ab, sverige (100%)
arla Foods ingredients s.a. de C.V., Mexico (100%)
arla Foods ingredients korea Co. ltd., sydkorea (100%)

l&l international (sweden) ab, sverige (100%)
arla Foods russia Holding ab, sverige (75%)
 arla Foods artis ltd., rusland (100%)
arla ingman Oy ab, Finland (100%)
 ranuan Meijeri Oy, Finland (100%)
 kiteen Meijeri Oy, Finland (100%)
 Halkivahan Meijeri Oy, Finland (100%)
 Massby Facility & services Oy, Finland (60%)
 Jk Juusto kaira Oy, Finland (58%)
Fras integration ab, sverige (69%)
rynkeby Foods Hb, sverige (100%)
rynkeby Foods Förvaltning ab, sverige (100%)
arla Foods Uk Holding ltd, storbritannien (33%) 1)

arla Foods international a/s, Danmark (100%)
 Danya Foods ltd., saudi-arabien (75%)
 arla Foods Holding nl b.V., Holland (100%)
  arla Foods b.V., Holland (100%)
 arla Foods Uk Holding ltd., storbritannien (67%) 1)

  arla Foods Uk Plc., storbritannien (94%) 1)

   arla Foods Finance ltd., storbritannien (100%)
   arla Foods Holdings Co. ltd., storbritannien (100%)
    arla Foods Uk services ltd., storbritannien (100%)
     arla Foods Creamery ltd., storbritannien (100%)
     arla Foods nairn ltd., storbritannien (100%)
   arla Foods ltd., storbritannien (100%)
   arla Foods Uk Property Co. ltd., storbritannien (100%)
aF a/s, Danmark (100%)
 arla Foods Finance a/s, Danmark (100%)
  kingdom Food Products aps, Danmark (100%)
  ejendomsanpartsselskabet st. ravnsbjerg, Danmark (100%)
 rynkeby Foods a/s, Danmark (50%) 1)

 kinmaco aps, Danmark (100%)
  arla Foods energy a/s, Danmark (100%)
  rynkeby Foods a/s, Danmark (50%) 1)

 arla insurance Company (guernsey) ltd., guernsey (100%)
 arla Foods trading a/s, Danmark (100%)
arla Foods Distribution a/s, Danmark (100%)
 Danmark Protein a/s, Danmark (100%)
Medlemsartikler aps, Danmark (100%)
arla Foods ingredients gmbH, tyskland (100%)
Fidan a/s, Danmark (100%)
 Dairy Fruit a/s, Danmark (100%)
Danapak Holding a/s, Danmark (100%)
 Danapak a/s, Danmark (100%)
  Danapak Flexibles a/s (100%)
tholstrup international b.V., Holland (100%)
 tholstrup Cheese Holding a/s, Danmark (100%)
  tholstrup Cheese a/s, Danmark (100%)
   arla Foods gmbH, tyskland (100%)
   tholstrup Cheese Usa inc., Usa (100%)
arla kallassi Foods lebanon s.a.l., libanon (50%)
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Associerede virksomheder

arla Foods ingredients s.a., argentina (ejes via arla Foods ingredients amba, ejerandel 50%) 

arla Foods kuwait Company llC, kuwait (ejes via arla Foods Holding a/s, ejerandel 49%)

arla Foods Qatar Wll, Qatar (ejes via arla Foods Holding a/s, ejerandel 40%)

arla national Food Products llC, Forenede arabiske emirater (ejes af arla Foods amba, ejerandel 40%)

arla Foods Uk Farmers JV Company ltd., storbritannien (ejes via arla Foods Uk Holding ltd., ejerandel 50%) 4)

agri-norcold a/s, Danmark (ejes via Mejeriforeningen, ejerandel 50%)

al berit alban llC, bahrain (ejes via arla Foods Holding a/s, ejerandel 25%)

biolac gmbH & Co. kg, tyskland (ejes via arla Foods ingredients gmbH, ejerandel 50%)

Dan Vigor ltda., brasilien (ejes via arla Foods international a/s, ejerandel 50%) 

Hb grådö Produktion, sverige (ejes via arla Foods ab, ejerandel 50%)

k/s Danske immobilien, Danmark (ejes via arla Foods Finance a/s, ejerandel 35%)

Mengniu arla (inner Mongolia) Dairy Products Co., ltd., Folkerepublikken kina (ejes af arla Foods amba, ejerandel 49%)

restaurangakadamien ab, sverige (ejes via arla Foods ab, ejerandel 50%)

svensk Mjölk ekonomisk förening, sverige (ejes via arla Foods amba, ejerandel 42%)

1) selskabet indgår flere steder i koncernoversigten.
2) selskabet ejes 50% / 50% af arla Foods amba og Danmark Protein a/s.
3) Disse selskaber ejes 50% / 50% af arla Foods amba og arla Foods ingredients amba.
4) Dette selskab ejer 6,3% af aktierne i arla Foods Uk Plc., storbritannien.

Desuden ejes en række selskaber uden væsentlig erhvervsmæssig aktivitet.
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B e s t y r e l s e n

ove Møberg
formand
hejnsvig, danmark. 
født 1948. 
Bestyrelsesmedlem siden 1992.

Viggo Ø. bloch
Varde, danmark.
født 1955. 
Bestyrelsesmedlem siden 2003.

Palle borgström
Älvängen, sverige. 
født 1960. 
Bestyrelsesmedlem siden 2008.

Heléne gunnarson
tvååker, sverige. 
født 1969. 
Bestyrelsesmedlem siden 2008.

åke Hantoft
næstformand
laholm, sverige.
født 1952. 
Bestyrelsesmedlem siden 1998.

björn Jakobsson
norrtälje, sverige 
født 1958. 
Bestyrelsesmedlem siden maj 2010.

steen nørgaard Madsen
silkeborg, danmark.
født 1956. 
Bestyrelsesmedlem siden 2005.

torben Myrup
Gundersted, danmark.
født 1956. 
Bestyrelsesmedlem siden 2006.

F o L K e VA L g t e 

Bestyrelsen består af 14 folkevalgte mælkeproducenter, otte danske og seks svenske. i danmark bliver den, der vælges som formand i hver af 
de fire regioner, automatisk bestyrelsesmedlem. de øvrige fire danske bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet, arlas øverste 
 besluttende organ. i sverige findes et valgudvalg, som foreslår kandidater, og alle seks bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet. 
alle folkevalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige kalenderår.

Bestyrelsen
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B e s t y r e l s e n

steen bolvig
holstebro, danmark. 
ansat på pulverfabrikken hoco.
født 1956. 
Bestyrelsesmedlem siden 2003. 

Jan toft nørgaard
ribe, danmark.
født 1960. 
Bestyrelsesmedlem siden 1998.

gunnar Pleijert
mörlunda, sverige. 
født 1949. 
Bestyrelsesmedlem siden 2003.

ingela svensson
Gamleby, sverige.
født 1957. 
Bestyrelsesmedlem siden 2007.

Pejter søndergaard
Vestervig, danmark.
født 1947. 
Bestyrelsesmedlem siden 2002.

bent Juul sørensen
ærøskøbing, danmark.
født 1958. 
Bestyrelsesmedlem siden 1998.

thomas Johansen
egtved, danmark.
født 1959.  
Bestyrelsesmedlem siden 2002.

Anne-Lie nielsen
linköping, sverige. 
ansat på linköping mejeri.
født 1970. 
Bestyrelsesmedlem siden maj 2010.

bjarne bundesen
christiansfeld, danmark. 
ansat på christiansfeld mejeri center.
født 1958. 
Bestyrelsesmedlem siden 2003.

Leif eriksson
lidköping, sverige. 
ansat på Götene mejeri. 
født 1951. 
Bestyrelsesmedlem siden 1998.

M e d A r b e J d e r r e P r Æ s e n tA n t e r

i arlas bestyrelse sidder fire medarbejderrepræsentanter, to fra danmark og to fra sverige. i danmark vælger medarbejderne med hjælp fra et 
valgudvalg hvilke seks personer, der skal sidde i repræsentantskabet. de seks personer vælger siden, hvilke to af disse der skal repræsentere 
medarbejderne i virksomhedens bestyrelse. i sverige bliver medarbejderrepræsentanterne til bestyrelsen og repræsentantskabet valgt på et 
fælles årsmøde for alle de faglige organisationer. et valgudvalg  kommer med forslag til repræsentanter. de danske medarbejderrepræsentanter 
vælges for to år ad gangen, mens de svenske medarbejderrepræsentanter vælges for tre år ad gangen. alle medarbejderrepræsentanter er på 
valg i 2011 med undtagelse af anne-lie nielsen, der først er på valg i 2013.
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koncernledelse

Consumer nordic har ansva-
ret for salg af friskvarer, ost 
og smør i sverige, danmark, 
finland og norge. consumer 
nordic har også det overord-
nede ansvar for produktion, 
innovation og markedsføring 
af friskvarer.

Medarbejdere: 4.909
omsætning: 19,8 mia. dkk

Consumer UK omfatter dat-
terselskabet arla foods uk 
plc og producerer friskmælk, 
smør og flødeprodukter i 
storbritannien. ud over den 
lokale produktion håndterer 
consumer uk eksporten 
fra danmark og sverige til 
storbritannien.

Medarbejdere: 2.731
omsætning: 12,2 mia. dkk

Consumer international  
fokuserer på salg og 
 markedsføring på alle 
 internationale markeder 
uden for norden og uk. 
herunder også salg og 
 markedsføring af mælke-
pulver til detailhandlen.

Medarbejdere: 2.017
omsætning: 10,1 mia. dkk

global Categories & opera-
tions har ansvaret for strategi, 
innovation og de globale 
varemærker for smør og ost. 
herunder også mælkeind-
samling, planlægning og 
produktion af smør, ost og 
mælkepulver samt arlas salg 
af industriprodukter.

Medarbejdere: 5.196
omsætning: 4,8 mia. dkk

Povl Krogsgaard
Viceadministrerende direktør 

Hans-åke Hammarström
koncerndirektør
ConsUMer nordiC

tim Ørting Jørgensen
koncerndirektør
ConsUMer internAtionAL

Peter Lauritzen
koncerndirektør
ConsUMer UK

Jais Valeur
koncerndirektør
gLobAL CAtegories & oPerAtions

Peder tuborgh
administrerende direktør 

Andreas Lundby
Viceadministrerende direktør 

Frederik Lotz 
koncerndirektør/cfo
CorPorAte FinAnCe & it

ola Arvidsson
koncerndirektør
CorPorAte HUMAn resoUrCes

C o r P o r At e  C e n t r e ,  e x e C U t i V e  M A n A g e M e n t  b o A r d

CorPorAte Centre og gLobAL bUsiness serViCes
Globale opgaver, som vedrører hele organisationen, varetages af fem 
 koncernstabe, som er ansvarlige for både den langsigtede udvikling samt 
støtte til forretningen.
•  corporate affairs omfatter kommunikation og koncernudvikling under 

ledelse af Peder tuborgh.
•  corporate supply chain omfatter medlemsservice, teknik, kvalitet, miljø, 

globalt indkøb og investeringer under ledelse af Povl krogsgaard.
•  corporate commerce omfatter blandt andet koncernmarketing og 

 håndterer national samt international lovgivning under ledelse af  
andreas lundby.

•  corporate human resources håndterer medarbejder- og organisations-
udvikling under ledelse af ola arvidsson.

•  corporate finance & it varetager forhold vedrørende økonomi, it og jura 
under ledelse af frederik lotz. 

bUsiness groUPs
arla har fire forretningsområder for produktion, udvikling og salg: 
• consumer nordic
• consumer uk
• consumer international
• Global categories & operations

Under øvrige aktiviteter indgår valleforretningen som den væsentligste 
selvstændige forretningsenhed.
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førende meJeriselskaB med  
lokal oG GloBal tilstedeVærelse

• ■ kernemarkeder
• ■ Vækstmarkeder
• ■ Værdimarkeder
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