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Årsregnskab for moderselskabet/
primære opgørelser

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

arla foods amba driver sammen med selskabets datterselskaber mejerivirksomhed baseret  
på mælk indvejet af ejere i danmark, sverige, tyskland,  storbritannien, belgien og luxembourg.

Årets udvikling
aktivitetsniveauet i arla foods amba steg yderligere 
i 2013. omsætningen steg med 9,0 mia. kr. til i alt 
46,7 mia. kr., især som følge af prisstigninger og 
den fulde effekt af fusionerne med Milk Link og 
milch-Union Hocheifel (mUH) i 2012.

landmændene i arla foods milk partnership (afmp) 
er pr. 31. december 2013 blevet medejere af arla 
foods amba. de har bidraget med en indskuds-
kapital på 0,5 mia. kr. og skaber en stabil og sikker 
forsyning af rå mælk i storbritannien.

Årets resultat udgør 2,2 mia. kr. mod 2,0 mia. kr. 
i 2012. modtaget udbytte fra datterselskaber og 
associerede virksomheder på 0,6 mia. kr. (0,2 mia. kr. 
i 2012) er indregnet i resultatopgørelsen som følge 
af, at kapitalandele i datterselskaber og associerede 
virksomheder måles til kostpris i arla foods amba.

Forventninger
resultatet for 2014 forventes at være på niveau 
med 2013.

for yderligere oplysninger henvises til ledelses-
beretningen i koncernårsregnskabet.
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Årsregnskab for moderselskabet/
primære opgørelser

(mio. dkk) note 2013 2012

omsætning  46.758  37.741 

produktionsomkostninger 1.1-1.3  -41.679  -32.326 

Bruttoresultat  5.079  5.415 

forsknings- og udviklingsomkostninger 1.1-1.3  -138  -118 

salgs- og distributionsomkostninger 1.1-1.3  -2.455  -2.790 

administrationsomkostninger 1.1-1.3  -990  -915 

Andre driftsindtægter  213  161 

Andre driftsomkostninger  -62  -88 

avance ved salg af virksomheder  -    66 

eBIt (resultat før renter og skat) 1.647  1.731 

Specifikation:

ebitda (resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger) 2.424  2.481 

af- og nedskrivninger 1.3  -777  -750 

eBIt (resultat før renter og skat) 1.647  1.731 

finansielle indtægter og omkostninger 4.1  638  342 

Resultat før skat 2.285  2.073 

  

skat 5.1  -66  -54 

Årets resultat 2.219  2.019 

 

Resultatopgørelse for moderselskabet 1. januar - 31. december
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(mio. dkk) note 2013 2012

Årets resultat 2.219  2.019 

Anden totalindkomst

Poster, der efterfølgende kan overføres til resultatopgørelsen:

Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter  152  27 

øvrige værdireguleringer 16  -47 

Anden totalindkomst  168  -20 

totalindkomst i alt 2.387  1.999 
 

Totalindkomstopgørelse for moderselskabet 1. januar - 31. december
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Årsregnskab for moderselskabet/
primære opgørelser

(mio. dkk) note 2013 2012

AKtIVeR

Langfristede aktiver

immaterielle aktiver 3.1  435  352 

materielle aktiver 3.2  4.539  4.156 

kapitalandele i dattervirksomheder 6.125 2.774

kapitalandele i associerede virksomheder 1.867 1.823

andre langfristede aktiver 3.3 4.652 6.717

Langfristede aktiver i alt 17.618  15.822 

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 2.1  2.168  1.885 

tilgodehavender fra salg 2.2  1.450  1.446 

tilgodehavender hos dattervirksomheder 5.838  5.749 

tilgodehavender hos associerede virksomheder  16 -

Afledte finansielle instrumenter  161  230 

tilgodehavende for ikke-betalte egenkapitalinstrumenter 111 -

andre tilgodehavender  272  233 

Værdipapirer  1.242  1.239 

likvide beholdninger  52  39 

Kortfristede aktiver i alt 11.310  10.821 

    

AKtIVeR I ALt 28.928  26.643 

Balance for moderselskabet 31. december
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(mio. dkk) note 2013 2012

PASSIVeR

eGenKAPItAL

Egenkapital før foreslået efterbetaling til ejere 13.245  11.281 

Foreslået efterbetaling til ejere 900  1.112 

egenkapital i alt 14.145  12.393 

FoRPLIGteLSeR

Langfristede forpligtelser

lån 4.2 3.912  4.959 

Langfristede forpligtelser i alt 3.912  4.959 

Kortfristede forpligtelser

lån 4.2 3.023  2.132 

leverandørgæld 3.615  3.012 

gæld til dattervirksomheder 3.098  2.881 

Hensatte forpligtelser 3.5  15  22 

Afledte finansielle instrumenter  218  265 

aktuel skat  23  6 

anden gæld  698  850 

periodeafgrænsningsposter  181  123 

Kortfristede forpligtelser i alt 10.871  9.291 

  

Forpligtelser i alt 14.783  14.250 

  

PASSIVeR I ALt 28.928  26.643 

Balance for moderselskabet 31. december
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Årsregnskab for moderselskabet/
primære opgørelser

Egenkapitalopgørelse for moderselskabet 1. januar - 31. december

(mio. dkk)
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egenkapital 1. januar 2013 8.151  835  1.628 969 -  -252  -50  1.112  12.393 

Årets resultat 18 - 323 978 - - - 900 2.219

anden totalindkomst - - - - -  152 16 -  168 

totalindkomst i alt 18  -   323 978 -  152 16  900   2.387

kapital udstedt til nye ejere 41 -  501 - - - - - 542

betalinger til ejere -  -28  -23 - - - - - -51

Efterbetaling til ejere - - - - - - -  -1.126 -1.126

Valutakursreguleringer  19  -11  -22  -   -  -   - 14 -

transaktioner med ejere i alt  60  -39 456  -   -  -   -  -1.112 -635

egenkapital 31. december 2013 8.229  796 2.407 1.947 -  -100  -34 900 14.145

egenkapital 1. januar 2012  7.999  840  682  -    500  -279  -3  491  10.230 

Årets resultat  155 -  283  469  -   - -  1.112  2.019 

anden totalindkomst - - - - -  27  -47 -  -20 

totalindkomst i alt  155  -    283  469  -    27  -47  1.112  1.999 

egenkapital udstedt til nye ejere  14 -  678 - - - - -  692 

betalinger til ejere -  -18  -19 - - - - -  -37 

overførsel - - -  500  -500 - - - -

Efterbetaling til ejere - - - - - - -  -491  -491 

Valutakursreguleringer  -17  13  4 - - - - -  -   

transaktioner med ejere i alt  -3  -5  663  500  -500  -    -    -491  164 

egenkapital 31. december 2012  8.151  835  1.628  969  -    -252  -50  1.112  12.393 

Resultatdisponering 2013 2012

(mio. dkk)

Årets resultat 2.219  2.019 

Forslag til resultatdisponering

Efterbetaling for mælk 882  1.096 

rente af indskudskapital 18  16 

Efterbetaling i alt 900  1.112 

Overført til egenkapital:

kapitalkonto 18  155 

Henlæggelse til særlige formål 978  469 

indskudskapital 323  283 

overført til egenkapital i alt 1.319  907 

Resultatdisponering i alt 2.219  2.019 
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(mio. dkk) note 2013 2012

ebit (resultat før renter og skat) 2.219  2.019 

af- og nedskrivninger 777  750 

ændring i arbejdskapital -216 1.074

Øvrige driftsposter uden likviditetsmæssig effekt 139  -2 

modtaget udbytte 606  212 

betalte renter -344  -259 

modtagne renter 376  419 

betalt skat -49  -62 

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt 3.508  4.151 

investering i immaterielle aktiver  3.1 -202  -79 

investering i materielle aktiver  3.2 -1.048  -827 

salg af materielle aktiver  3.2 25 -

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt -1.225  -906 

investering andre langfristede aktiver -1.330  -883 

salg af andre langfristede aktiver 0  97 

køb af virksomheder  3.4 0  -2.176 

Pengestrømme fra finansielle investeringsaktiviteter i alt -1.330  -3.868 

Frie pengestrømme i alt 953  283 

 

Efterbetaling vedrørende forudgående regnskabsår -1.126  -491 

Udbetaling fra egenkapital vedr. udtrådte andelshavere -51  -37 

indbetalt kapital fra nye ejere 396 -

lån optaget, netto -1.047  428 

ændring i kortfristede forpligtelser  891  -154 

nettoændring i omsættelige værdipapirer -3  10 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt -940  -244 

likvide beholdninger 1. januar 39  -   

Valutakursreguleringer af likvide beholdninger -  -   

Likvide beholdninger 31. januar 52    39 

Pengestrømsopgørelse for moderselskabet 1. januar - 31. december
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Årsregnskab for moderselskabet/
noter

Noteoversigt og anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis
I forhold til den konsoliderede årsrapport 
supplerer moderselskabet koncernens 
regnskabspraksis på følgende områder. 

Udbytte fra datterselskaber og  
associerede virksomheder
Udbytte fra datterselskaber og associerede 
virksomheder indregnes i resultatopgørelsen. 

Kapitalandele i datterselskaber og  
associerede virksomheder
Kapitalandele i datterselskaber og associerede  
virksomheder måles til kostpris. Hvis der er 
indikationer på værdiforringelse foretages 
nedskrivningstest. Overstiger den regnskabs
mæssige værdi genindvindingsværdien, 
nedskrives der til denne lavere værdi. Udlodning  
af optjent overskud i virksomhederne indtægts
føres i resultatopgørelsen. Hvis der udloddes mere 
end virksomhedernes totalindkomst i perioden, 
gennemføres værdiforringelsestest. Ved udlod 
ning af andre reserver end optjent overskud i 
virksomhederne, reducerer udlodningen kapital
andelene, når udlodningen har karakter af 
tilbagebetaling af moderselskabets investering. 

Ansvarlige lån til datterselskaber
Ansvarlige lån til datterselskaber måles til 
amortiseret kostpris. Valutakursreguleringer til 
balancedagens kurs føres på finansielle indtægter 
og omkostninger.

nye IFRS-standarder
En række nye standarder og fortolkningsbidrag, 
der ikke er obligatoriske for Arla Foods amba  
ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2013, er 
udsendt. Ingen af dem forventes at få væsentlig 
indvirkning på regnskabsaflæggelsen for 
moderselskabet.

Note 1. Omkostninger 9
 note 1.1  produktionsomkostninger 9
 note 1.2  personaleomkostninger 9
 note 1.3  af- og nedskrivninger af langfristede aktiver 9
Note 2. Arbejdskapital 10
 note 2.1  Varebeholdninger 10
 note 2.2 tilgodehavender fra salg 10
Note 3. Andre driftsaktiver og andre driftsmæssige forpligtelser 10
 note 3.1  immaterielle aktiver – it-udvikling 10
 note 3.2  materielle aktiver 11
 note 3.3  øvrige langfristede aktiver 11
 note 3.4  Virksomhedssammenlægninger 12
 note 3.5.  Hensættelser 12
Note 4. Finansielle forhold 12
 note 4.1  finansielle poster 12
 note 4.2  nettorentebærende gæld 13
 note 4.2.a  lån 13
 note 4.2.b  nettorentebærende gæld 13
 note 4.2.c  nettorentebærende gæld, forfald 13
 note 4.3  likviditetsreserver 14
 note 4.4  finansielle risici 14
 note 4.4.a  Valutarisici 14
 note 4.4.b  renterisici 14
 note 4.4.c  finansierings- og likviditetsrisici 15
 note 4.4.d  kreditrisici 15
 Note 4.5  Overførsel af finansielle aktiver 16
 note 4.6.a  dagsværdi af sikringsinstrumenter, der ikke  
 opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring 16
 note 4.6.b sikring af fremtidige pengestrømme fra forventede transaktioner 16
 Note 4.6.c  Kategorier af finansielle instrumenter 17
 note 4.6.d  dagsværdihierarki 17
Note 5. Øvrige områder 18
 note 5.1  skat 18
 note 5.2  Honorarer til revisorer valgt af repræsentantskabet 18
 note 5.3  Aflønning af ledelsen og ledelsestransaktioner 18
 Note 5.3.a  Aflønning af ledelsen 18
 note 5.3.b  transaktioner med bestyrelsen 19
 note 5.4  kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser 19
 Note 5.5  Andelshavernes hæftelse 19
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note 1.1  PRodUKtIonSomKoStnInGeR 2013 2012

(mio. dkk)

produktionsomkostninger -41.679 -32.326

forsknings- og udviklingsomkostninger -138 -118

salgs- og distributionsomkostninger -2.455 -2.790

administrationsomkostninger -990 -915

Funktionsomkostninger i alt -45.262 -36.149

heraf:

omkostninger til rå mælk -26.901 -19.127

personaleomkostninger -2.738 -2.607

af- og nedskrivninger -777 -750

andre omkostninger -14.846 -13.665

Funktionsomkostninger i alt -45.262 -36.149

Note 1.  Omkostninger

note 1.2  PeRSonALeomKoStnInGeR 2013 2012

(mio. dkk)

lønninger og vederlag -2.507 -2.360

pensioner -218 -215

andre omkostninger til social sikring -13 -32

Personaleomkostninger i alt -2.738 -2.607

personaleomkostninger vedrører:

produktionsomkostninger -1.905 -1.864

forsknings- og udviklingsomkostninger -40 -34

salgs- og distributionsomkostninger -272 -270

administrationsomkostninger -521 -439

Personaleomkostninger i alt -2.738 -2.607

gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 5.590 5.572

note 1.3  AF- oG nedSKRIVnInGeR AF LAnGFRIStede AKtIVeR 2013 2012

(mio. dkk)

Af- og nedskrivninger

afskrivninger, immaterielle aktiver -119 -119

afskrivninger, materielle aktiver -632 -587

nedskrivninger, materielle aktiver -26 -44

Af- og nedskrivninger i alt -777 -750

af- og nedskrivninger vedrører:

produktionsomkostninger -642 -640

forsknings- og udviklingsomkostninger -5 -4

salgs- og distributionsomkostninger -11 -10

administrationsomkostninger -119 -96

Af- og nedskrivninger i alt -777 -750



10

Årsregnskab for moderselskabet/
noter

Note 2.  Arbejdskapital

note 2.1  VAReBeHoLdnInGeR 2013 2012

(mio. dkk)

Varebeholdninger, brutto 2.243  1.934 

nedskrivninger -75  -49 

Varebeholdninger i alt  2.168  1.885 

råvarer og hjælpematerialer  762  673 

igangværende arbejder  439  323 

fremstillede varer og handelsvarer  967  889 

Varebeholdninger i alt  2.168  1.885 

note 2.2 tILGodeHAVendeR FRA SALG 2013 2012

(mio. dkk)

tilgodehavender fra salg inden hensættelse til dækning af tab  1.476  1.468 

nedskrivning til tab på debitorer  -26  -22 

tilgodehavender fra salg i alt, netto  1.450  1.446 

nedskrivning til tab på debitorer, 1. januar  22  28 

nye hensættelser  4  - 

anvendte nedskrivninger  -    -6   

nedskrivning til tab på debitorer, 31. december  26  22 

Note 3.  Andre driftsaktiver og andre driftsmæssige forpligtelser

note 3.1  ImmAteRIeLLe AKtIVeR – It-UdVIKLInG 2013 2012

(mio. dkk)

kostpris 1. januar  1.171  1.107 

tilgange  202  79 

afgange -261  -15 

Kostpris 31. december 1.112  1.171 

af- og nedskrivninger 1. januar  -819  -730 

Årets afskrivninger  -119  -101 

afskrivning af afgange  261    12 

Af- og nedskrivninger 31. december -677  -819 

Regnskabsmæssig værdi 31. december  435  352 
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note 3.2  mAteRIeLLe AKtIVeR
(mio. dkk) grUnde og 

bygninger
tekniske anlæg 

og maskiner

andre anlæg, 
driftsmateriel 

og inVentar
aktiVer Under 

opførelse i alt

2013   

kostpris 1. januar  2.804  5.947  290  389  9.430 

tilgange  1   58   27    962 1.048

overført fra aktiver under opførelse  135  715  30  -880  -   

afgange  -121   -55  -6  -    -182 

Kostpris 31. december  2.819  6.665  341  471  10.296 

af- og nedskrivninger 1. januar  -1.464  -3.616  -194  -    -5.274 

Årets afskrivninger  -122  -467  -43  -    -632 

Årets nedskrivninger  -1  -25  -    -    -26 

afskrivning af afgange  85    82  8  -    175 

Af- og nedskrivninger 31. december  -1.502  -4.026  -229  -    -5.757 

Regnskabsmæssig værdi 31. december  1.317  2.639  112  471  4.539 

Heraf finansielt leasede aktiver  66  40  -  -    106 

2012

kostpris 1. januar  2.669  5.710  250  356  8.985 

tilgange  -    -    -    827  827 

overført fra aktiver under opførelse  135  617  42  -794  -   

afgange  -    -380  -2  -    -382 

Kostpris 31. december  2.804  5.947  290  389  9.430 

af- og nedskrivninger 1. januar  -1.345  -3.503  -163  -    -5.011 

Årets afskrivninger  -117  -437  -33  -    -587 

Årets nedskrivninger  -2  -42  -    -    -44 

afskrivning af afgange  -    366  2  -    368 

Af- og nedskrivninger 31. december  -1.464  -3.616  -194  -    -5.274 

Regnskabsmæssig værdi 31. december  1.340  2.331  96  389  4.156 

Heraf finansielt leasede aktiver  69  43  -  -    112 

note 3.3 AndRe LAnGFRIStede AKtIVeR 2013 2012

(mio. dkk)

2013

 ansVarlige 
lÅn til 

datterselskaber 

andre 
Værdipapirer 

mV. 

 ansVarlige 
lÅn til 

datterselskaber

andre 
Værdipapirer 

mV. 

kostpris 1. januar  6.893  117  5.724  115 

tilgange  239  1  1.214  16 

afgange  -1.967  -14  -45  -14 

Kostpris 31. december  5.165  104  6.893  117 

reguleringer 1. januar  -320  27  -377  19 

Valutakursreguleringer  -146  -4  57  4 

øvrige værdireguleringer -181  7  -    4 

Reguleringer 31. december -647  30  -320  27 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 4.518  134  6.573  144 
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Årsregnskab for moderselskabet/
noter

note 3.5  HenSAtte FoRPLIGteLSeR 2013 2012

(mio. dkk)

Hensatte forpligtelser 1. januar  22  20 

nye hensættelser i løbet af året  -  10 

tilbageførsler  -  -7 

anvendt i løbet af året  -7  -1 

Hensatte forpligtelser 31. december  15  22 

Note 4.  Finansielle forhold

note 4.1  FInAnSIeLLe PoSteR 2013 2012

(mio. dkk)

Finansielle indtægter:

renter, likvide beholdninger  1  -   

renter, værdipapirer  5  15 

Udbytte fra datterselskaber 606 212

renter fra datterselskaber  363  359 

dagsværdireguleringer  6  2 

Øvrige finansielle indtægter  1 13

Finansielle indtægter i alt 982 601

Finansielle omkostninger:

Finansielle omkostninger til finansielle instrumenter målt til amortiseret kostpris  -173  -179 

Valutakurstab, netto -168  -68 

dagsværdireguleringer  -3  -   

Øvrige finansielle omkostninger  -    -12 

Finansielle omkostninger i alt -344  -259 

note 3.4  VIRKSomHedSSAmmenSLUtnInGeR

der henvises til den konsoliderede årsrapport.



13

note 4.2.b  nettorentebærende gæld 2013 2012

(mio. dkk)

Værdipapirer og likvide beholdninger  -52  -39 

øvrige rentebærende aktiver  -1.242  -1.241 

kortfristede forpligtelser  3.039  1.988 

langfristede forpligtelser  3.965  4.952 

nettorentebærende gæld  5.710  5.660 

note 4.2.a  Låntagning 2013 2012

(mio. dkk)

Langfristede lån:

Udstedte obligationer  1.259  1.309 

realkreditinstitutter  2.577  2.634 

banklån  76  947 

øvrige langfristede lån  53  62 

I alt  3.965  4.952 

Kortfristede lån:

realkreditinstitutter  51  46 

banklån  1.817  1.377 

commercial papers  1.155  549 

øvrige kortfristede lån  16  16 

I alt  3.039  1.988 

Langfristede og kortfristede lån i alt  7.004  6.940 

note 4.2.c  nettorentebærende gæld, forfald

(mio. dkk)

31. december 2013 total 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021

-2023
efter 

2023

dkk  2.736  29  86  150  145  135  125  125  591  1.350 

eUr  560  560 - - - - - - - -

sek  2.414  1.155 -  1.259 - - - - - -

I alt  5.710  1.744  86  1.409  145  135  125  125  591  1.350 

31. december 2012 total 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020

-2022
efter 

2022

dkk  3.244  161  84  230  218  216  124  124  516  1.571 

eUr  560 -  560 - - - - - - -

sek  1.856  549 - -  1.307 - - - - -

I alt  5.660  710  644  230  1.525  216  124  124  516  1.571 

note 4.2  nettoRenteBæRende GæLd
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Årsregnskab for moderselskabet/
noter

Valutarisici vedrører primært transaktionsrisici i 
form af fremtidige kommercielle betalinger. arlas 
politikker for risikostyring beskrives på side 90 i 
koncernens årsrapport.

den samlede valutaeksponering består af alle 
aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, og øko-
nomisk sikrede, projekterede pengestrømme for 
ikke-indregnede faste forpligtelser og forventede 
transaktioner. 

ovennævnte følsomhed viser virkning før skat af 
rimelige ændringer i valutakurserne. følsomheds-
analysen indeholder kun valutaeksponering fra 
finansielle instrumenter, og analysen indeholder 
således ikke sikrede handelstransaktioner. den 
benyttede ændring i valutakursen er baseret på hi-
storiske kursudsving, og der er i følsomhedsanalysen 
forudsat uændrede renteniveauer.

note 4.4.a  Valutarisici

(mio. dkk)

eUr/dkk Usd/dkk* gbp/dkk sek/dkk

Valutarisici 31. december 2013

følsomhed 1% 5% 5% 5%

indvirkning på resultatopgørelsen  -11  -11  16  -6 

indvirkning på egenkapitalen -  -48  -47  -8 

Valutarisici 31. december 2012

følsomhed 1% 5% 5% 5%

indvirkning på resultatopgørelsen  -14  -14  9  -8 

indvirkning på egenkapitalen -  -36  -34  - 

*) inkl. SAR og AED

note 4.4.b Renterisici

arla er eksponeret over for renterisici på låntagning, 
udstedte obligationer og indlån. politikken for 
risikostyring beskrives i koncernens årsrapport på 
side 91.

Dagsværdifølsomhed
en ændring i rentesatserne vil påvirke dagsværdien 
af Arlas afledte renteinstrumenter og gældspapirer 
målt enten til dagsværdi i resultatopgørelsen eller 
anden totalindkomst.

Pengestrømsfølsomhed
en ændring i rentesatserne vil påvirke rentebetalin-
gerne på arlas ikke-sikrede gæld med variabel rente.

note 4.3  LIKVIdItetSReSeRVeR 2013 2012

(mio. dkk)

kontante tilbagebetalinger  52  39 

Værdipapirer (frie pengestrømme)  5  23 

Uudnyttede bindende lånefaciliteter 1.858  2.777 

andre uudnyttede lånefaciliteter  3.513  3.939 

I alt 5.428  6.778 

note 4.4  FInAnSIeLLe RISIcI

Styring af finansielle risici
finansielle risici er en fast bestanddel af arlas 
driftsaktiviteter, og Arlas resultat påvirkes derfor af 
udviklingen i valutaer, rentesatser og visse typer 
af råvarer. Både de globale og nationale finansielle 
markeder og råvaremarkeder er ustabile, og det er 
således afgørende for arla 

at have et veletableret system til håndtering af 
finansielle risici for at beskytte landmændene mod 
udsving på markedet på kort sigt, samtidig med 
at der opnås de højst mulige mælkepriser. arlas 
finansielle styring beskrives i koncernens årsrapport 
på side 87.
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note 4.4.c Finansierings- og likviditetsrisici

arla styrer likviditetsrisikoen ved at sikre tilstedevæ-
relsen af tilstrækkelig driftslikviditet og kreditfacilite-
ter til driften. Eventuelle større køb eller investe-
ringer finansieres separat. Arlas likviditetsstyring 
beskrives i koncernens årsrapport på side 88.

tabellen nedenfor viser en analyse af restløbetiden 
for finansielle forpligtelser indregnet pr. 31. decem-
ber 2013.

Forudsætninger:
de kontraktlige pengestrømme er baseret på

  den tidligst mulige dato, hvor arla kan modtage 
krav om betaling af den finansielle forpligtelse.

  pengestrømme vedrørende renter er baseret på 
den kontraktlige rente. betaling af variabel rente 
er fastsat ud fra den gældende variable rente for 
hvert forhold på balancedagen.

Finansielle forpligtelser, brutto

(mio. dkk) ikke-diskonterede kontraktlige pengestrømme

I alt 31. december 2013
regnskabs-

mæssig Værdi total 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021

-2023
efter

2023

Udstedte obligationer  1.259  1.253  -  -  1.253  -   - - - - -

realkreditinstitutter  2.628  2.688  59  59  126  125 125 125 125 594 1.350

kreditinstitutter  3.048  3.045 2.969  19  16 14   10 9 7 1 -

renteomkostninger 
– rentebærende gæld - 446 113 79 74 20 19 18 16 41 66

leverandørgæld 6.713 6.713 6.713  -    -    -   - - - - -

Afledte finansielle instrumenter  218  390  196  60  46 32 32 22 2 - -

I alt  13.866 14.535 10.050 217 1.515 191 186 174 150 636 1.416

I alt 31. december 2012
regnskabs-

mæssig Værdi total 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020

-2022
efter

2022

Udstedte obligationer  1.310  1.307  - -  -   1.307   - - - - -

realkreditinstitutter  2.680 2.748  54  55  55  124 123 124 126 516 1.571

kreditinstitutter 3.101 2.993 2.045  580  167 14 162 19 6 - -

renteomkostninger 
– rentebærende gæld - 709 117 109 106 96 33 31 28 72 115

leverandørgæld  5.893  5.893  5.893 -  -    -   - - - - -

Afledte finansielle instrumenter  265  462  99  70  59  56   53 60 48 17 -

I alt 13.249 14.112 8.208 814 387  1.599 371 234 208 605 1.686

note 4.4.d Kreditrisici

arlas eksponering over for kreditrisici hidrører fra 
selskabets driftsaktiviteter og finansielle kontrakter 
med finansielle institutioner. Arlas politikker for 
risikostyring beskrives på side 92.

der gives nærmere oplysninger om tilgodehavender 
fra salg i note 2.2. den maksimale kreditrisiko svarer 
omtrent til den regnskabsmæssige værdi pr. 31. 
december 2013 og 2012.
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note 4.5  oVeRFøRSeL AF FInAnSIeLLe AKtIVeR

Salgs- og tilbagekøbsaftaler
pr. 31. december har arla investeret i de realkredit-
obligationer, der ligger til grund for selskabets 
realkreditlån. baggrunden for at investere i real -
kreditobligationerne er, at arla kan opnå en lavere 
rentesats end den gældende markedsrente på 
realkreditlån ved at indgå en salgs- og tilbagekøbs- 
aftale for noterede danske realkreditobligationer.  

Den nettorente, som Arla skal betale ved finansie-
ring via denne type salgs- og tilbagekøbsaftale, er 
salgs- og tilbagekøbsaftalens rente plus bidraget til 
realkreditinstituttet. 

Som følge af tilbagekøbsaftalen har Arla beholdt alle 
risici og fordele forbundet med at eje de overførte 
realkreditobligationer.

det modtagne provenu er indregnet som en 
tilbagekøbsforpligtelse. Hvis arla ikke er i stand til at 
betale tilbagekøbsforpligtelsen, har modparten kun 
sikkerhed i de overførte realkreditobligationer og 
kan således ikke søge nogen anden form for regres 
hos arla.

note 4.6.a  dagsværdi af sikringsinstrumenter, der ikke opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring (økonomisk sikring)

når sikringen af dagsværdien ikke opfylder 
kriterierne for regnskabsmæssig sikring, sker 
indregning til dagsværdi i balancen, og værdiregule-
ringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle 
poster.

arla anvender valutaoptionsstrategier til sikring af 
forventet salg og køb. disse optionsstrategier 
opfylder ikke kriterierne for regnskabsmæssig 
sikring, og dagsværdireguleringen indregnes derfor 
direkte i resultatopgørelsen.

Valutaswaps anvendes som en del af den daglige 
likviditetsstyring. formålet med valutaswaps er at 
matche timingen af indgående og udgående 
pengestrømme i fremmed valuta.

Overførsel af finansielle aktiver 
(mio. dkk)

regnskabsmæssig 
Værdi

teoretisk 
Værdi dagsVærdi

31. december 2013

realkreditobligationer   1.237  1.282  1.237 

tilbagekøbsforpligtelse  1.234  1.282  1.234 

nettoposition  3  -    3

31. december 2012

realkreditobligationer   1.235  1.297  1.235 

tilbagekøbsforpligtelse  -1.243  -1.297  -1.243

nettoposition  -8  -   -8

note 4.6.b Sikring af fremtidige pengestrømme fra forventede transaktioner

koncernen anvender valutaterminskontrakter til 
sikring af valutarisici vedrørende forventede 
fremtidige indtægter og omkostninger.

(mio. dkk)                    forventet indregning

2013
regnskabsmæssig 

Værdi

dagsVærdi 
indregnet i 

egenkapitalen 2014 2015 2016 2017
efter 

2017

Valutaaftaler  14  14  14 - - - -

Renteaftaler -105 -105 -62 -34 -19 -20 -86

Råvareaftaler -11 -9 -6 -2 -1 - -

2012
regnskabsmæssig 

Værdi

dagsVærdi 
indregnet i 

egenkapitalen 2013 2014 2015 2016
efter 

2016

Valutaaftaler 26 26 26  -    -    -    -   

Renteaftaler -265 -265 -55 -55 -46 -23 -86

Råvareaftaler -12 -12 -12 0 - - -
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Note 4.6.c  Kategorier af finansielle instrumenter

Den bogførte værdi af finansielle instrumenter pr. 
kategori er specificeret i tabellen nedenfor.

(mio. dkk) 2013 2012

finansielle aktiver disponible for salg  1.242  1.239 

lån og tilgodehavender  7.339  7.195 

finansielle aktiver målt til dagsværdi via resultatopgørelsen  249  255 

finansielle forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen  218  265 

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris  13.648  12.984 

Dagsværdien af finansielle aktiver og forpligtelser målt til amortiseret kostpris svarer ca. til den regnskabsmæssige værdi.

note 4.6.d  dagsværdihierarki

Tabellen nedenfor viser klassificeringen af finansielle 
instrumenter, som er målt til dagsværdi i henhold til 
følgende dagsværdihierarki:

niveau 1: dagsværdier målt på baggrund af 
ikke-justerede noterede priser på et aktivt marked. 
niveau 2: dagsværdier målt ved hjælp af værdian-
sættelsesmetoder og observerbare markedsdata.

niveau 3: dagsværdier målt ved hjælp af  
vurderingsmetoder og observerbare samt 
væsentlige ikke-observerbare markedsdata.

Benyttede metoder og forudsætninger ved måling af dagsværdien af finansielle instrumenter

Obligationer og aktier
dagsværdien fastsættes på baggrund af noterede 
priser på et aktivt marked.

Afledte finansielle instrumenter, ekskl. optioner
dagsværdien beregnes ved tilbagediskontering af 
pengestrømme og på grundlag af observerbare 
markedsdata. dagsværdien fastsættes som en 
afviklingspris, og værdien justeres således ikke for 
kreditrisici.

Optioner
dagsværdien beregnes ud fra optionsmodeller og 
observerbare markedsdata, bl.a. volatiliteter for 
optioner. dagsværdien fastsættes som en 
afviklingspris, og værdien justeres således ikke for 
kreditrisici.

(mio. dkk) niVeaU 1 niVeaU 2 niVeaU 3 i alt

31. december 2013

Finansielle aktiver

obligationer  1.242 - -  1.242 

aktier  31 - -  31 

Afledte finansielle instrumenter -  161 -  161 

Finansielle aktiver i alt  1.273  161 -  1.434 

Finansielle forpligtelser

Udstedte obligationer -  1.309 -  1.309 

realkreditinstitutter  2.628 - -  2.628 

Afledte finansielle instrumenter  -    218 -  218 

Finansielle forpligtelser i alt  2.628  1.527 -  4.155 

31. december 2012

Finansielle aktiver

obligationer  1.239 - -  1.239 

aktier  23 - -  23 

Afledte finansielle instrumenter -  230 -  230 

Finansielle aktiver i alt  1.262  230 -  1.492 

Finansielle forpligtelser

Udstedte obligationer -  -   -  -   

realkreditinstitutter  2.690 - -  2.690 

Afledte finansielle instrumenter  -    265 -  265 

Finansielle forpligtelser i alt  2.690  265  -    2.955 
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Note 5. Øvrige områder

note 5.1  SKAt 2013 2012

(mio. dkk)

Skat i resultatopgørelsen

skat af skattepligtig formue -66 -49

regulering vedrørende tidligere år, faktisk skat 0 -5

Kooperationsskat i alt -66 -54

Beregning af effektiv skatteprocent

obligatorisk indkomstskatteprocent i danmark 25% 25%

regulering for kooperationsskat -22% -23%

Effektiv skatteprocent 3% 2%

note 5.2  HonoRAReR tIL ReVISoReR VALGt AF RePRæSentAntSKABet 2013 2012

(mio. dkk)

KPmG

lovpligtig revision -3 -3

andre erklæringsopgaver med sikkerhed 0 0

skattemæssig assistance -5 -4

andre ydelser -7 -8

Honorarer til revisorer i alt -15 -15

note 5.3  AFLønnInG AF LedeLSen oG LedeLSeStRAnSAKtIoneR

Aflønning af direktionen foreslås af formandskabet 
og godkendes af bestyrelsen. Aflønning af 
bestyrelsen godkendes af repræsentantskabet. 
Honorarerne forhandles én gang om året.
bestyrelsen og direktionen har en betydelig 

indflydelse. Medlemmer af bestyrelsen betales for 
mælkeleverancer til arla foods amba på samme 
vilkår som andre andelshavere i virksomheden.

Note 5.3.a Aflønning af ledelsen

der henvises til den konsoliderede årsrapport.
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note 5.4  KontRAKtLIGe FoRPLIGteLSeR oG eVentUALFoRPLIGteLSeR 2013 2012

(mio. dkk)

kautions- og garantiforpligtelser  7.784  8.528 

operationelle lejeforpligtelser  268  265 

0-1 år  52  27 

1-5 år  91  86 

over 5 år  126  152 

operationelle leasingforpligtelser  124  141 

0-1 år  54  57 

1-5 år  68  81 

over 5 år  2  3 

Forpligtelser i henhold til aftale om køb af immaterielle aktiver 53 115

Forpligtelser i henhold til aftale om køb af materielle aktiver 444 646

selskabet er part i en række mindre retssager, tvister etc. ledelsen mener ikke, at resultatet af disse retssager vil have en væsentlig  
indflydelse på selskabets økonomiske stilling ud over det, der er indregnet i balancen og/eller oplyst i årsrapporten.

note 5.5  AndeLSHAVeRneS HæFteLSe

Ingen andelshavere hæfter personligt for moderselskabets forpligtelser.

Bestyrelsen 2013 2012

(mio. dkk)

køb af varer 89 85

Modtagne efterbetalinger vedrørende tidligere år 4 2

leverandørgæld 9 7

andelshaverkonti 8 8

note 5.3.b transaktioner med bestyrelsen


