VISION
Vi vil sikre den højest mulige værdi
for vores landmænds mælk og skabe
muligheder for deres vækst.

MISSION
Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe
sundhed og inspiration ud i verden, på
naturlig vis.

En kort præsentation 2014
Arla er et globalt andelsmejeri ejet af europæiske
mælkeproducenter. Vores produkter sælges over
hele kloden.

ET ANDELSSELSKAB

Andelsdemokratiet

Engagerede medarbejdere
Arla har 19.600 medarbejdere i 30 lande verden over.
De seneste år har vi blandt andet haft fokus på mangfoldighed og inklusion, fordi vi mener, at mangfoldighed gavner selskabets udvikling.

12.629 ejere i seks lande
Lokale organisationer
Repræsentantskabet (165 ejere og 12 medarbejdere)
Bestyrelsen (15 ejere og 4 medarbejdere)

Grundlaget for andelsselskabet blev lagt for cirka 100 år siden. Dengang
som nu ser mælkeproducenterne en styrke i selv at eje det mejeriselskab, som forædler deres mælk til produkter. Arla er i dag verdens
sjette største mejeriselskab, og et andelsselskab, som ejes af mere end
12.600 mælkeproducenter i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland,
Belgien og Luxemburg. At Arla er et andelsselskab betyder, at selskabets
overskud går til landmændene.
I starten af 2014 foreslog Arlas bestyrelse en fusion med det belgiske
andelsselskab EGM Walhorn. I maj skal de valgte repræsentanter i henholdsvis Arla og Walhorn stemme om forslaget. EGM Walhorn ejes af cirka
800 mælkeproducenter i Belgien, Tyskland og Nederlandene.

Globalt mejeri med lokal forankring
Arla har produktionsanlæg i 11 lande og salgskontorer i 30. For os er
kvalitet, fødevaresikkerhed og innovation i højsædet. Vores mejeriprodukter sælges over hele verden, primært under vores tre globale
varemærker – Arla®, Castello® og Lurpak®.

Mælkeindvejning

12,7
milliarder kg mælk

Bæredygtig og kvalitetssikret
mælkeproduktion
På gårdene arbejder vores mælkeproducenter efter Arlas eget kvalitetsprogram, Arlagården®, som blev
indført i Danmark og Sverige i 2003.
I 2013 blev Arlagården® også indført
i Tyskland, Belgien og Luxemburg, og
fra 2015 gælder det også hos vores
britiske ejere.
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Landmændene ejer Arla
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Arla arbejder ud fra en
vækststrategi. De seneste år
har vi fået flere ejere, mere
Good
Growth
mælk, flere medarbejdere,
nye
mejerier og etableret os
un
d
på nye markeder. Vi vil fortsætte den lønsomme vækst,
ar
A nsv
og det er vigtigt for os at gøre det på
en ansvarlig måde. Vi kalder det Good
Growth. På baggrund af de seneste års store vækst fik
Arla i 2013 ny mission og ny vision, og vi opdaterede
vores strategi.
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Vi ønsker at vokse
– på en god måde
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3.385 i Sverige (27 %)
3.168 i Danmark (25 %)
2.815 i Storbritannien (22 %)
2.500 i Tyskland (20 % )
529 i Belgien (4 %)
232 i Luxemburg (2 % )

Gennem en demokratisk model vælger ejerne medlemmerne til
Arlas bestyrelse og til repræsentantskabet, som er selskabets øverste
myndighed.
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Arla ejes af 12.629* mælkeproducenter i seks lande:

Vores ansvar – et langsigtigt arbejde
Arla ønsker ansvarlighed i hele værdikæden, fra
gårdene via produktion og distribution til for eksempel genanvendelig emballage. I vores miljøstrategi og
strategi for bæredygtig mælkeproduktion har vi sat
klare mål for at mindske vores klimapåvirkning.

73,6
Nettoomsætning 2013

milliarder DKK, heraf 71 procent
på vores kernemarkeder
Storbritannien, Sverige,
Tyskland, Danmark, Finland og
Nederlandene.
Arlaindtjening* pr. kilo
andelshavermælk 2013

3,05 DKK
Friskvarer og stærke varemærker
I Nordeuropa har vi et bredt sortiment af mejeriprodukter som mælk, smør,
ost, yoghurt med mere. Til øvrige markeder eksporterer vi ost, smør og
mælkepulverprodukter. Vi ønsker hele tiden at udvikle nye produkter, som
inspirerer forbrugerne og bidrager til et sundt liv.

* Arlaindtjeningen er den løbende afregning for mælken plus Arlas
årsresultat fordelt på al andelshavermælk.

PRODUKTION: MICHÉLSEN/WALDTON/FORMALIX. TRYK: ARLA, APRIL 2014.

Arlas kernemarkeder er nordeuropæiske, men vi ønsker også
at blive en større global aktør i takt
med at efterspørgslen vokser på
andre markeder.
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■ Kernemarkeder
■ Produktion og salg
■ Salgskontorer/Pakkeri

Corporate
Responsibility
Rapport

20
13

Arla Foods – Konsolideret årsrapport 2013
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Ledende mejeriselskab
– lokalt og globalt

ORDFORKLARING
Arlaindtjeningen er det samlede resultat pr. kilo mælk i en bestemt periode (normalt et år).
Den beregnes ud fra to hovedfaktorer: den betalte pris for mælken (gennemsnitlig acontopris
standardiseret til 4,2 procent fedt og 3,4 procent protein samt efterbetaling) og samlet
konsolidering – beregnet pr. kilo andelshavermælk. Arlaindtjeningen gør det muligt for Arla og
vores ejere at sammenligne vores indtjening med andre mejeriselskaber.
Arlanoteringen. Arla forsøger at være så åben som muligt med hensyn til mælkeprisen.
Hver måned offentliggøres Arlanoteringen, som angiver Arlas nuværende højeste mælkepris
(baseret på levering af 5.000 tons mælk om året). Den omfatter udover acontoprisen også
efterbetaling og konsolidering. Noteringen oplyses i DKK. pr. kilo mælk (som omregnes til
SEK, EUR og GBP). Arlas mælkepris angives for mælk standardiseret til 4,2 procent fedt og
3,4 procent protein. Der angives en separat notering for økologisk mælk, som prissættes højere.
Arlanoteringen omfatter en række tillæg, som ejerne kan få ud over mælkens basisværdi.

Vores
Ansvar

Acontoprisen. Acontoprisen er den kontantbetaling, landmændene får for den mælk, de leverer
i afregningsperioden. Beløbet beregnes ud fra mælkens kvalitet og sammensætning af fedt og
protein. Betalingen sker hver anden uge til ejerne.

Konsolideret
årsrapport

Vi ønsker at vokse
– på en god måde.

Efterbetaling er den andel af resultatet, der betales til ejerne, når året er omme. Efterbetalingen
beregnes som en procentdel af den enkelte andelshavers efterbetalingsberettigede værdi. Denne
svarer til værdien af den rå mælk samt kvalitetsafregning.
Konsolidering er den andel af resultatet, der bevares i virksomheden til finansiering af Arlas vækst
og fortsatte udvikling. Kan være både individuel og kollektiv (se nedenfor).
Individuel konsolidering på ejerbevis. Før 2010 blev individuel konsolidering indsat på et
leverancebaseret ejerbevis, der repræsenterer den enkelte andelshavers andel af Arlas
egenkapital – en andel, der tilbagebetales over en periode på tre år med én årlig udbetaling,
hvis den pågældende andelshaver beslutter at forlade andelsselskabet. (Skal godkendes af
repræsentantskabet).
Individuel konsolidering på indskudskapital. Ejerbeviset er nu erstattet af en ny ordning kaldet
indskudskapital, der forrentes iht. CIBOR-rentesatsen (Copenhagen Interbank Offered Rate)
+ 1,5 procent. Hvis en andelshaver beslutter at forlade andelsselskabet, udbetales indskudskapitalen
over en periode på tre år med én årlig udbetaling. (Skal godkendes af repræsentantskabet).
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KONCERNÅRSREGNSKAB
Primæreopgørelser
Noter

Viskaber
god vækst
...ogfårfordelene
ivoresmælkud
tilflereforbrugere.
Arla Foods amba
Sønderhøj 14
DK-8260 Viby J.
Danmark
CVR no.: 25 31 37 63
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Strategi
Målrettetindsatsforlangsigtedemål
Udviklekernen
 ConsumerUK
 ConsumerSweden&Finland
 ConsumerDenmark
 ConsumerGermany&theNetherlands
Leverevæksten
 ConsumerInternational
 ArlaFoodsIngredients
 Innovationskaberværdi
Hurtigere,enklereogeffektivt
Arlagården®sikrerkvalitetenafminmælk

Regnskabsberetning
FrederikLotz:Sundtøkonomiskfundament
Fællesinvesteringiudvikling

Kollektiv konsolidering forbliver i virksomheden for at sikre stærke kapitalressourcer til
finansiering af fremtidig vækst.

Forresteindvendigeflapiomslaget

LEDELSESBERETNING
Virksomhedsberetning
2013 i korte træk
Ensolidplatform,derinviterertilvækst
ÅkeHantoft:Sammensættervinyestandarder
PederTuborgh:Påvejmodbæredygtigvækst
Syvessentiellemålfor2013
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KONCERNLEDELSE
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For at gøre denne rapport mere overskuelig og brugervenlig har Arla Foods-koncernen valgt at offentliggøre en
konsolideret årsrapport, som ikke indeholder årsregnskabet for moderselskabet, Arla Foods amba. I overensstemmelse med
årsregnskabslovens §149 udgør denne konsoliderede rapport et uddrag af selskabets komplette årsrapport. Den samlede
rapport, herunder årsrapporten for moderselskabet, er tilgængelig på www.arlafoods.com. Resultatdisponering og
efterbetalinger for moderselskabet er vist under egenkapital i koncernregnskabet. Den konsoliderede årsrapport udgives
på dansk, svensk, tysk og engelsk. Kun den originale danske tekst er juridisk bindende. Oversættelsen er udarbejdet
udelukkende af praktiske årsager.

Telefon +45 89 38 10 00
E-mail arla@arlafoods.com

Nettoomsætning pr produktkategori
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PÅTEGNINGER
Revisionspåtegning
Ledelsespåtegning

www.arla.com

Læs mere om Arla
Hvert år udgiver Arla-koncernen en CSR-rapport, hvor
vi følger op på vores arbejde etisk, socialt og miljømæssigt. Arbejdet baserer sig på vores ansvarlighedspolitik Code of Conduct, som er udgivet på otte sprog.
I årsrapporten beskriver vi udviklingen på vores
markeder, koncernens financielle status, risikohåndtering med mere.

Øvrige produkter 7,9%
Valleprodukter 3,4%
Mælkepulverprodukter 9,5%

Friskvarer
42,8%

Smør og
blandingsprodukter 13,0%
Ost 23,4%

Mælkepulver øgede i 2013 sin andel af Arlas totale
omsætning, hvilket afspejleder udviklingen på det
globale marked for mejeriprodukter.

Økologiske produkter
Arla er verdens største leverandør af økologiske mejeriprodukter. Efterspørgslen vokser
lige nu især i Tyskland og Kina. I 2013 lancerede vi i Tyskland for første gang vores egen
serie af økologiske produkter under navnet Arla BIO®.

Arla Foods amba
Sønderhøj 14
8260 Viby J
Danmark

Arla Foods Danmark
Sønderhøj 46
8260 Viby J
Danmark

Telefon +45 89 38 10 00
arla@arlafoods.com

Telefon +45 89 38 10 00
arla@arlafoods.com

www.arla.com/da

www.arla.dk

Læs mere på
www.arla.dk og www.arla.com/da

