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FISJONSPLAN 

Denne fisjonsplanen ("Fisjonsplanen") er vedtatt den 29. september 2020 av styrene i 

(1) Arcus ASA, org. nr. 987 470 569, med registrert adresse i Destilleriveien 11, 1481 Hagan, Norge
(det "Overdragende Selskap")

(2) Arcus NewCo AS, org. nr. 925 510 459, med registrert adresse i Destilleriveien 11, 1481 Hagan,
Norge (det "Overtakende Selskap").

1. INNLEDNING

1.1 Styrene i det Overdragende Selskap og det Overtakende Selskap er blitt enige om å foreslå for
sine respektive generalforsamlinger at det Overdragende Selskapet fisjoneres ved overføring av
de eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som er angitt i punkt 2 til det Overtakende Selskap,
at aksjonærene i det Overdragende Selskap mottar fisjonsvederlag som angitt i punkt 4 og at
aksjekapitalen i det Overdragende Selskapets nedsettes i henhold til punkt 5.1 ("Fisjonen").

1.2 Det Overtakende Selskap er et nylig stiftet selskap og vil ikke ha noen egen virksomhet før
gjennomføringen av Fisjonen.

1.3 Fisjonen gjennomføres som et ledd i å etablere en ny juridisk struktur i Arcus konsernet der de
eksisterende datterselskapene til det Overdragende Selskap vil overføres til et nylig stiftet
datterselskap av det Overdragende Selskap, Arcus Holding AS, org. nr. 925 510 440. For å oppnå
denne strukturen vil det Overtakende Selskapet fusjoneres inn i Arcus Holding AS samtidig med
Fisjonen i en trekantfusjon hvor fusjonsvederlaget vil bestå av en økning av det Overdragende
Selskaps aksjekapital ved en økning av pålydende verdi på aksjene i det Overdragende Selskap
("Fusjonen"). En separat fusjonsplan for Fusjonen vil inngås samtidig med denne Fisjonsplanen.

1.4 Siden det Overdragende Selskap på nåværende tidspunkt eier 100% av aksjene i det
Overtakende Selskap, skal det Overtakende Selskap tilbakebetale sin aksjekapital til det
Overdragende Selskap i sin helhet og tilsvarende innløse eksisterende aksjer forut for
gjennomføring av Fisjonen.

1.5 For å legge til rette for Fisjonen har styret i det Overdragende Selskapet foreslått at
generalforsamlingen i det Overdragende Selskapet godkjenner en økning av aksjekapitalen i det
Overdragende Selskapet ved en fondsemisjon hvor pålydende verdi på det Overdragende
Selskapets aksjer økes fra NOK 0,02 til NOK 5,00 ("Fondsemisjonen"). Fondsemisjonen vil
gjennomføres før Fisjonen.

1.6 Fisjonen skal gjennomføres etter bestemmelsene i allmennaksjeloven kapittel 14.

2. FORDELING AV EIENDELER, RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

2.1 Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal overføres fra det Overdragende Selskap til det
Overtakende Selskap gjennom Fisjonen, med unntak av:

(i) de eksisterende ansettelsesavtalene med henholdsvis daglig leder, Kenneth Hamnes, og
økonomidirektør, Sigmund Toth (de "Ansatte"), herunder enhver forpliktelse og gjeldspost
knyttet til lønn og andre ytelser til de Ansatte;

(ii) alle utestående aksjer i det Overtakende Selskap og Arcus Holding AS;

(iii) alle rettigheter og forpliktelser under styreansvarsforsikringen i det Overdragende Selskap;
og

(iv) fordringene og gjelden som er oppgitt som beholdt av det Overdragende Selskap i
balansen vedlagt denne Fisjonsplanen som Vedlegg H,
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som vil beholdes av det Overdragende Selskap. 

2.2 En fisjonsfordring til det Overdragende Selskapet mot det Overtakende Selskapet pålydende 
totalt NOK 20 000 000 vil også etableres ved gjennomføringen av Fisjonen.  

2.3 Utkast til en balanse som viser fordeling av det Overdragende Selskaps balanse per 
31. august 2020 mellom det Overdragende Selskap og det Overtakende Selskap er inkludert som
Vedlegg H til Fisjonsplanen.

2.4 Eiendeler, rettigheter eller forpliktelser som erverves eller oppstår mellom Virkningstidspunktet 
(som definert i punkt 3 nedenfor) og Gjennomføringstidspunktet (som definert i punkt 9) skal 
allokeres til den av partene hvis virksomhet de har nærmest tilknytning til. I den grad dette ikke 
kan identifiseres, skal den aktuelle eiendelen, rettigheten og/eller forpliktelsen fordeles mellom 
det Overdragende Selskapet og det Overtakende Selskapet i samme forhold som aksjekapitalen 
er fordelt ved Fisjonen. 

2.5 Dersom noen eiendeler, rettigheter eller forpliktelser som nevnt i punkt 2.1 ikke lar seg overføre 
til det Overtakende Selskap som følge av manglende myndighets- eller tredjepartssamtykker, og 
dette ikke er til hinder for gjennomføring av Fisjonen i henhold til punkt 8, skal partene inngå 
avtaler som gir det Overtakende Selskap tilsvarende rettigheter og forpliktelser overfor det 
Overdragende Selskap som om eiendelen, rettigheten eller forpliktelsen hadde blitt overført til det 
Overtakende Selskap. Dersom det ikke er mulig å overføre de aktuelle eiendelene, rettighetene 
eller forpliktelsene gjennom slike avtaler, skal det Overdragende Selskap kompensere det 
Overtakende Selskap for den verdien den aktuelle eiendelen, rettigheten eller forpliktelsen 
representerer. Dersom den aktuelle eiendelen, rettigheten eller forpliktelsen har en negativ verdi, 
skal det Overtakende Selskap kompensere det Overdragende Selskap for denne verdien. 

3. REGNSKAPSMESSIG VIRKNINGSTIDSPUNKT

3.1 Transaksjoner i det Overdragende Selskap som knytter seg til eiendeler, rettigheter og
forpliktelser som skal overtas av det Overtakende Selskapet skal regnskapsmessig anses å være
foretatt for det Overtakende Selskaps regning fra og med 1. januar 2021
("Virkningstidspunktet").

3.2 Fra og med Virkningstidspunktet skal det føres separate regnskaper for den virksomheten som
skal overføres til det Overtakende Selskap og den virksomheten som skal beholdes i det
Overdragende Selskap. Disse regnskapene skal legges til grunn for fordelingen av eiendeler,
rettigheter og forpliktelser etter punkt 2.4.

4. FISJONSVEDERLAG

Som fisjonsvederlag skal aksjonærene i det Overdragende Selskap per
Gjennomføringstidspunktet motta til sammen 68 023 255 aksjer i det Overtakende Selskap, hver
med pålydende verdi NOK 4,966. Vederlagsaksjene skal fordeles i forhold til hvor mange aksjer
den enkelte aksjonær eide i det Overdragende Selskap per Gjennomføringstidspunktet (som
definert i punkt 9).

5. DELINGSFORHOLD – FORDELING AV AKSJEKAPITAL

5.1 Nominell og innbetalt aksjekapital i det Overdragende Selskap fordeles med 0,68 % på det
Overdragende Selskap og med 99,32 % på det Overtakende Selskap. Aksjekapitalen i det
Overdragende Selskap skal følgelig nedsettes med NOK 337 803 484,33 ved en reduksjon av
pålydende på aksjene fra NOK 5,00 til NOK 0,034.

5.2 Delingsforholdet som fremgår av punkt 5.1 anses å tilsvare fordelingen av det Overdragende
Selskaps nettoverdi mellom det Overdragende Selskap og det Overtakende Selskap i Fisjonen
jf. skatteloven § 11-8 (1).
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6. GODKJENNELSE AV GENERALFORSAMLINGENE  

6.1 Tidspunktet for generalforsamlingene 

Fisjonsplanen skal fremlegges for ekstraordinære generalforsamlinger i henholdsvis det 
Overdragende Selskap og det Overtakende Selskap på samme dag, foreløpig planlagt å 
avholdes innen utløpet av november 2020.  

6.2 Forslag til generalforsamlingsvedtak i det Overdragende Selskap 

Styret i det Overdragende Selskap skal foreslå at det Overdragende Selskaps generalforsamling 
treffer følgende vedtak: 

"(i)  Forslag til felles fisjonsplan datert 29. september 2020 for fisjon av selskapet med Arcus 
NewCo AS som overtakende selskap, godkjennes. 

(ii) Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 337 803 484,33 ved at pålydende verdi på 
aksjene reduseres fra NOK 5,00 med NOK 4,966 til NOK 0,034.  

(iii) Kapitalnedsettelsen gjennomføres som ledd i fisjonen av selskapet ved at eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser som beskrevet i fisjonsplanen overføres til Arcus NewCo AS og 
at selskapets aksjonærer mottar aksjer i Arcus NewCo AS som fisjonsvederlag. 

(iv) Vedtektenes § 4 endres slik at den angir ny aksjekapital og ny pålydende verdi på aksjene 
etter kapitalnedsettelsen. 

(v) Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen godkjenner vedtak om fondsemisjon i 
selskapet, samt vedtak om trekantfusjon og kapitalforhøyelse i selskapet slik det fremgår 
av fusjonsplanen datert 29. september 2020 mellom selskapet, Arcus NewCo AS og Arcus 
Holding AS." 

6.3 Forslag til generalforsamlingsvedtak i det Overtakende Selskap 

Styret i det Overtakende Selskap skal foreslå at Overtakende Selskaps generalforsamling treffer 
følgende vedtak:  

"(i)  Felles fisjonsplan datert 29. september 2020 for fisjon av Arcus ASA med selskapet som 
overtakende selskap, godkjennes. 

(ii) Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 30 000 fra NOK 30 000 til NOK 0 ved 
innløsning av 3 000 aksjer. 

(iii) Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 337 803 484,33 ved utstedelse av 68 023 
255 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 4,966. Tegningskursen per aksje er 
NOK 8,044 (avrundet).  

(iv) De nye aksjene utstedes som vederlagsaksjer til aksjonærene i Arcus ASA ved 
gjennomføringen av fisjonen i henhold til fisjonsplanens bestemmelser. 

(v) Innskudd for de nye aksjene består i de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som skal 
overføres fra Arcus ASA til selskapet i henhold til fisjonsplanen. Innskuddet overdras til 
selskapet på tidspunktet for gjennomføring av fisjonen. 

(vi) De nye aksjene anses tegnet når generalforsamlingen i Arcus ASA har godkjent 
fisjonsplanen. 

(vii) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i 
Foretaksregisteret.  

(viii) Vedtektenes § 3 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter 
kapitalforhøyelsen. 
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(ix) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 50 000." 

6.4 Tegning av vederlagsaksjene 

Vederlagsaksjene som det Overtakende Selskap skal utstede, anses tegnet når 
generalforsamlingen i det Overdragende Selskap har godkjent Fisjonsplanen. 

7. MELDINGER TIL FORETAKSREGISTERET 

7.1 Partene skal så snart som mulig melde Fisjonsplanen til Foretaksregisteret i henhold til 
allmennaksjeloven § 14-4 jf. § 13-13.  

7.2 Godkjennelsen av Fisjonsplanen av de respektive generalforsamlingene i det Overdragende 
Selskap og det Overtakende Selskap skal meldes til Foretaksregisteret så snart som mulig etter 
at generalforsamlingene er avholdt i henhold til allmennaksjeloven § 14-7 jf. § 13-14.  

7.3 Gjennomføring av Fisjonen skal meldes til Foretaksregisteret i henhold til punkt 9 i Fisjonsplanen.  

8. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV FISJONEN 

Gjennomføring av Fisjonen er betinget av at: 

(i) det Overdragende Selskap har gjennomført Fondsemisjonen som beskrevet i punkt 1.5;  

(ii) generalforsamlingen i det Overdragende Selskap har godkjent Fisjonen i tråd med punkt 
6.2; 

(iii) generalforsamlingen i det Overtakende Selskap har godkjent Fisjonen i tråd med punkt 6.3;  

(iv) fristen for innsigelser etter allmennaksjeloven § 14-7 jf. § 13-15 er utløpt;   

(v) det ikke er fremsatt innsigelser fra kreditorer eller at eventuelle innsigelser fra kreditorer er 
avgjort eller endelig avvist;  

(vi) det Overdragende Selskap ikke eier noen egne aksjer; og  

(vii) generalforsamlingen til henholdsvis det Overdragende Selskap, det Overtakende Selskap 
og Arcus Holding AS har godkjent fusjonsplanen for Fusjonen og alle betingelser for 
gjennomføring av Fusjonen er oppfylt eller frafalt (der vilkåret er mulig å frafalle).  

9. GJENNOMFØRING AV FISJONEN 

9.1 Når betingelsene i punkt 8 er oppfylt skal det Overtakende Selskap melde gjennomføringen av 
Fisjonen til Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven § 14-8 jf. § 13-17 (1).  

9.2 På det tidspunktet gjennomføring av Fisjonen registreres i Foretaksregisteret 
("Gjennomføringstidspunktet") skal de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som er angitt i 
punkt 2.1 anses overdratt til det Overtakende Selskap, og forhøyelsen av aksjekapitalen i det 
Overtakende Selskap og nedsettelsen av aksjekapitalen i det Overdragende Selskap skal 
gjennomføres, jfr. allmennaksjeloven § 14-8.  

10. SKATTEMESSIG BEHANDLING 

10.1 Fisjonen vil bli gjennomført som en skattefri fisjon i henhold til skatteloven kapittel 11. 

10.2 Skatteposisjoner i det Overdragende Selskapet som ikke knytter seg til særskilt 
forretningsvirksomhet, eiendeler eller forpliktelser i det Overdragende Selskapet skal fordeles i 
henhold til skatteloven § 11-8 (3) annet punktum. Skatteposisjoner knyttet til særskilte eiendeler 
og forpliktelser i det Overdragende Selskapet samt samlesaldo i det Overdragende Selskapet 
fordeles i henhold til skatteloven § 11-8 (4). 
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10.3 Skattemessig overskudd eller underskudd i perioden fra Virkningstidspunktet frem til 
Gjennomføringstidspunktet skal så langt som mulig fordeles på det Overdragende Selskap og det 
Overtakende Selskap i forhold til den virksomhet som hver part vil fortsette å utøve. 

11. OMKOSTNINGER

Omkostninger pådratt i forbindelse med Fisjonen skal dekkes av det Overtakende Selskap.

12. VILKÅR FOR AKSJONÆRRETTIGHETER

Det gjelder ingen særskilte vilkår for utøvelse av aksjonærrettigheter i det Overtakende Selskap
eller for registrering i aksjeeierregisteret til det Overtakende Selskap.

13. AKSJONÆRER MED SÆRLIGE RETTIGHETER OG INNEHAVERE AV TEGNINGSRETTER

13.1 Det er ingen aksjeeiere i det Overdragende Selskap som har særlige rettigheter som nevnt i
allmennaksjeloven § 14-4 jf. 13-6 (1) nr. 5.

13.2 Det foreligger ikke tegningsretter som nevnt i allmennaksjeloven §§ 11-1, 11-10 eller 11-12 eller
andre særlige rettigheter i det Overdragende Selskapet.

13.3 Det Overdragende Selskapet har utstedt aksjeopsjoner i forbindelse med et aksjeincentiv
program for ansatte i det Overdragende Selskapet og dets datterselskapet. Verken
opsjonsprogrammet eller tildelte opsjoner påvirkes av Fisjonen og rettighetshaverne vil ha samme
rettigheter og forpliktelser før og etter gjennomføringen av Fisjonen. Det Overdragende Selskapet
forplikter seg til å sørge for at enhver opsjon som utøves før gjennomføringen av Fisjonen og
Fusjonen gjøres opp i kontanter.

14. SÆRLIGE RETTIGHETER OG FORDELER

Ingen av medlemmene i styrene, daglig leder eller uavhengig sakkyndige mottar noen særlige
rettigheter eller fordeler i forbindelse med Fisjonen jf. allmennaksjeloven 14-4 jf. § 13-6 (1) nr. 6.

15. FULLMAKT TIL Å FORETA ENDRINGER I FISJONSPLANEN

Styrene i det Overdragende Selskap og det Overtakende Selskap kan frem til tidspunktet for
innsendelse av melding til Foretaksregisteret om gjennomføring av Fisjonen avtale og foreta
mindre endringer i Fisjonsplanen dersom dette anses nødvendig eller ønskelig.

[signaturside følger] 
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[signaturside – fisjonsplan mellom Arcus ASA og Arcus NewCo AS] 

Styret i Arcus ASA 

MICHAEL HOLM JOHANSEN 

_____________________________ 

Michael Holm Johansen 
Styreleder 

LEENA MARIA SAARINEN 

_____________________________ 

Leena Maria Saarinen 
Styremedlem 

ANN-BETH NINA JOHANNESEN FREUCHEN 

_____________________________ 

Ann-Beth Nina Johannesen Freuchen 
Styremedlem 

NILS KLOUMANN SELTE 

_____________________________ 

Nils Kloumann Selte 
Board member 

CARL ERIK HAGEN 

_____________________________ 

Carl Erik Hagen 
Styremedlem 

INGEBORG FLØNES 

_____________________________ 

Ingeborg Flønes 
Styremedlem 

KIRSTEN ÆGIDIUS 

_____________________________ 

Kirsten Ægidius 
Styremedlem 

ERIK HAGEN 

_____________________________ 

Erik Hagen 
Styremedlem 

(ansattrepresentant) 

ANN THERESE ELISABETH JACOBSEN 

_____________________________ 

Ann Therese Elisabeth Jacobsen 
Styremedlem 

(ansattrepresentant) 

ANNE-MARIE FLÅTEN 

_____________________________ 

Anne-Marie Flåten 
Styremedlem 

(ansattrepresentant) 
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[signaturside – fisjonsplan mellom Arcus ASA og Arcus NewCo AS] 

 

Styret i Arcus NewCo AS 

 

 

KENNETH HAMNES 

_____________________________ 

Kenneth Hamnes 
Styreleder 
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VEDLEGG 

Som vedlegg til denne Fisjonsplan følger: 

A Vedtekter for det Overdragende Selskap  

B Vedtekter for det Overtakende Selskap 

C Utkast til vedtekter for det Overdragende Selskap etter Fisjonen 

D Utkast til vedtekter for det Overtakende Selskap etter Fisjonen 

E Kopi av det Overdragende Selskaps årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for siste tre 
regnskapsår  

F Halvårsrapport per 30. juni 2020 for det Overdragende Selskap utarbeidet i henhold til 
verdipapirhandelloven § 5-6 

G Mellombalanse per 31. august 2020 for det Overtagende Selskap 

H Utkast til balanse som viser fordelingen av det Overdragende Selskapets balanse per 31. august 
2020 mellom det Overdragende Selskap og det Overtakende Selskap 

I Sakkyndig redegjørelse utarbeidet av KWC AS for det Overdragende Selskap, jfr. allmennaksjeloven 
§ 14-4 jf. § 13-10

J Sakkyndig redegjørelse utarbeidet av KWC AS for det Overtakende Selskap, jfr. allmennaksjeloven 
§ 14-4 jf. § 13-10

K Rapport om Fisjonen fra styrene i det Overdragende Selskapet og det Overtakende Selskap 

L Revisors uttalelse om dekning for bunden egenkapital i det Overdragende Selskap  



  

 

Vedlegg A 

Vedtekter for det Overdragende Selskap



  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

VEDTEKTER

for

Arcus ASA

(sist endret 29. november 2016)

§ 1

Selskapets foretaksnavn er Arcus ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Nittedal kommune. Det er også adgang til å avholde generalforsamlinger 
i Oslo kommune.

§ 3

Selskapets formål er å drive import, eksport, produksjon, lagring og distribusjon av alkoholholdige drikker 
og andre varer, samt virksomhet som står i forbindelse med dette, samt eie andeler i andre selskapet som 
driver slik virksomhet.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 1 360 465,10 fordelt på 68 023 255 aksjer pålydende NOK 0,02. Selskapets 
aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

§ 5

Selskapets styre består av 3 til 8 aksjeeiervalgte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere 
beslutning. I tillegg velges styremedlemmer av og blant de ansatte i samsvar med gjeldende 
aksjelovgivning.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 7

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte

2) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet, er gjort 
tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal 
sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan i så fall kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal 
behandles på generalforsamlingen.

Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i 
selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi 
forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. 
Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan 

1



 2 

fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av 
generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som 
eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning. I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier 
som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke 
utløpe tidligere enn fem dager før møtet. 

§ 8

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer. 

Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomitéens 
medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomitéens 
medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra 
valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i 
det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt 
medlem er valgt. Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen. 

Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver: 

(i) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer

(ii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer

(iii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen

(iv) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid. 



  

 

Vedlegg B 

Vedtekter for det Overtakende Selskap



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

  
  

 
  

 
 

 
 

 

 
  

ENGLISH OFFICE TRANSLATION. THE NORWEGIAN 
VERSION SHALL PREVAIL IN CASE OF DISCREPANSIES.

Vedtekter

ARCUS NEWCO AS

Org.nr. 925 510 459

(Fastsatt 03.09.2020)

Articles of association 

ARCUS NEWCO AS

Business reg. no 925 510 459

(Resolved 03.09.2020)

§ 1 Selskapets navn skal være 
NEWCO AS.

ARCUS § 1 The Company's name shall be ARCUS 
NEWCO AS. 

The Company's business shall be import, 
export, production, storage and distribution 
of alcoholic drinks and other goods, as well 
as business related to this, as well as 
owning shares in other companies carrying 
out such business. 

The Company's share capital shall be 
NOK 30,000 divided on 3,000 ordinary 
shares of NOK 10 each. 

Selskapets virksomhet skal være import, 
eksport, produksjon, lagring og distribusjon 
av alkoholholdige drikker og andre varer, 
samt virksomhet som står i forbindelse 
med dette, samt eie andeler i andre 
selskaper som driver slik virksomhet.

§ 2 § 2

Selskapets aksjekapital skal være § 3 § 3
NOK 30 000 fordelt på 3 000 ordinære 
aksjer á NOK 10.

§ 4 Selskapets aksjer er fritt omsettelige. 
Aksjelovens bestemmelser om forkjøpsrett 
gjelder ikke. Aksjeoverdragelse krever 
imidlertid styresamtykke.

§ 4 The Company's shares are freely 
transferable. The Norwegian Limited 
Liability Companies Act's provisions on 
pre-emptive rights does not apply. 
However, share transfers are subject to 
board approval. 

§ 5 For øvrig henvises til den 
gjeldende aksjelovgivning.

enhver tid § 5 Reference is otherwise made to 
company law applicable at all times. 

the 

* * *
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Vedlegg C  

Utkast til vedtekter for det Overdragende Selskap etter Fisjonen 



1 

VEDTEKTER 

for 

Arcus ASA 

(sist endret [   ] 2020) 

§ 1

Selskapets foretaksnavn er Arcus ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Nittedal kommune. Det er også adgang til å avholde generalforsamlinger 
i Oslo kommune. 

§ 3

Selskapets formål er å drive import, eksport, produksjon, lagring og distribusjon av alkoholholdige drikker 
og andre varer, samt virksomhet som står i forbindelse med dette, samt eie andeler i andre selskapet som 
driver slik virksomhet. 

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 2 312 790,67 fordelt på 68 023 255 aksjer pålydende NOK 0,034. 
Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).  

§ 5

Selskapets styre består av 3 til 8 aksjeeiervalgte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere 
beslutning. I tillegg velges styremedlemmer av og blant de ansatte i samsvar med gjeldende 
aksjelovgivning. 

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap. 

§ 7

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker: 

1) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte

2) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet, er gjort 
tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal 
sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan i så fall kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal 
behandles på generalforsamlingen. 

Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne. 

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i 
selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi 
forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. 
Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan 
fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av 



 2 

generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som 
eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning. I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier 
som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke 
utløpe tidligere enn fem dager før møtet. 

§ 8

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer. 

Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomitéens 
medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomitéens 
medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra 
valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i 
det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt 
medlem er valgt. Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen. 

Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver: 

(i) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer

(ii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer

(iii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen

(iv) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.



Vedlegg D 

Utkast til vedtekter for det Overtakende Selskap etter Fisjonen 
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ENGLISH OFFICE TRANSLATION. THE NORWEGIAN 
VERSION SHALL PREVAIL IN CASE OF DISCREPANSIES. 

Vedtekter 

ARCUS NEWCO AS 

Org.nr. 925 510 459 

Articles of association  

ARCUS NEWCO AS 

Business reg. no 925 510 459 

(Fastsatt [  ] 2020) (Resolved [  ] 2020) 

§ 1 Selskapets navn skal være ARCUS 
NEWCO AS. 

§ 1 The Company's name shall be ARCUS 
NEWCO AS.  

§ 2 Selskapets virksomhet skal være import, 
eksport, produksjon, lagring og distribusjon 
av alkoholholdige drikker og andre varer, 
samt virksomhet som står i forbindelse 
med dette, samt eie andeler i andre 
selskaper som driver slik virksomhet. 

§ 2 The Company's business shall be import, 
export, production, storage and distribution 
of alcoholic drinks and other goods, as well 
as business related to this, as well as 
owning shares in other companies carrying 
out such business.  

§ 3 Selskapets aksjekapital skal være 
NOK 337 803 484,33 fordelt på 68 023 
255  ordinære aksjer á NOK 4,966. 

§ 3 The Company's share capital shall be 
NOK 337,803,484.33 divided on 
68,023,255 ordinary shares of NOK 4.966 
each.  

§ 4 Selskapets aksjer er fritt omsettelige. 
Aksjelovens bestemmelser om forkjøpsrett 
gjelder ikke. Aksjeoverdragelse krever 
imidlertid styresamtykke. 

§ 4 The Company's shares are freely 
transferable. The Norwegian Limited 
Liability Companies Act's provisions on 
pre-emptive rights does not apply. 
However, share transfers are subject to 
board approval.  

§ 5 For øvrig henvises til den enhver tid 
gjeldende aksjelovgivning. 

§ 5 Reference is otherwise made to the 
company law applicable at all times.  

* * *



 

 

Vedlegg E

Kopi av det Overdragende Selskaps årsregnskap, årsberetning og revisjons¬beretning for siste tre 
regnskapsår 
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utbytte på ca 50-70 prosent av det årlige 
nettoresultatet.

Konsernregnskapet for Arcus ASA er 
utarbeidet etter IFRS (International Financial 
Reporting Standards). 

ØKONOMISK UTVIKLING
Resultatregnskap
Konsernets samlede driftsinntekter i 2017 var 
2.575 millioner kroner (2.582 millioner kroner i 
2016). Nye kunder hos Vectura og oppkjøp 
bidro positivt til omsetningen, mens salget 
innen vin og brennevin var svakt ned 
 sammenlignet med fjoråret på grunn av lav 
markedsvekst og noe lavere markedsandeler i 
noen markeder.   

Konsernets driftskostnader ble totalt 
2.292 millioner kroner (2.305 millioner kroner). 
Kostnadsnedgangen skyldes i hovedsak lavere 
varekostnader. 

Konsernets driftsresultat før avskrivninger 
(EBITDA) i 2017 ble 348 millioner kroner mot 
290 millioner kroner i 2016. Operativ EBITDA 
(justert for engangsposter) ble 361 millioner 

STRATEGI
Innen brennevin er det fremste målet å skape 
vekst i kjernekategoriene akevitt og bitter. Salg 
i Norden skal utvikles videre, samtidig som det 
tyske markedet skal revitaliseres. Innovasjon er 
viktig, både med tanke på kategorier, 
konsument grupper og anledninger.

For vin er det høy fokus på å vinne tendere, 
samt å tiltrekke komplementerende agenturer. 
Videreutvikling av egne merkevarer, primært 
gjennom selskapet Arcus Wine Brands, er viktig. 
Mulighet for minoritetseierandel skal brukes 
aktivt for å tiltrekke dyktige personer ved 
oppstart av vinselskap.

For distribusjon er det vedvarende fokus på 
kostnadsoptimering, samt å øke omsetningen 
primært ved å tiltrekke nye kunder.

Konsernets økonomiske mål som ble 
fastsatt i forbindelse konsernets børsnotering 
1. desember 2016 står fast. Det innebærer 
organisk vekst på 3-5 prosent per år (inklusive 
mindre bolt-on oppkjøp), og EBITDA-vekst på 
6-9 prosent per år i løpet av de neste 3-5 årene. 
Konsernet har som ambisjon å utbetale et årlig 

kroner mot 335 millioner kroner i 2016. 
Rapportert driftsresultat på 273 millioner kroner 
inkluderer en nedskrivning av goodwill i Excellars, 
overtatt i 2011, med 22,7 millioner kroner.

Konsernets netto finansposter utgjorde  
-15 millioner kroner (-237 millioner kroner). 
Reduksjonen i netto finansposter skyldes først 
og fremst bortfall av fjorårets kostnader ved 
børsnoteringen og utkjøp av tidligere og 
nåværende ansattes syntetiske aksjer og 
opsjoner. I tillegg var selskapets rente-
kostnader vesentlig lavere på grunn av lavere 
gjeldsgrad etter børsnoteringen.

Konsernets ordinære resultat før skatte-
kostnad ble på 259 millioner kroner (2 millioner 
kroner). 

Konsernets årsresultat etter  skattekostnad 
endte på 188 millioner kroner (-24 millioner 
kroner). 

Det er ingen driftsinntekter i morselskapet. 
Resultat før skatt i morselskapet Arcus ASA ble 
på 48 millioner kroner mot -233 millioner kroner 
året før. Økningen skyldes hovedsakelig at 2016 
var belastet med høye kostnader knyttet til 

børsnoteringen som ikke er med i 2017, samt at 
det for 2017 er inntektsført et konsernbidrag  
fra datterselskapet, Arcus-Gruppen AS, på 65 
millioner kroner, som var 0 i 2016.

Balanse, investeringer og likviditet
Ved utgangen av året hadde konsernet 
varemerker og goodwill på 1.862 millioner 
kroner (1.679 millioner kroner). Økningen 
skyldes i hovedsak oppkjøp av varemerkene 
Hot n’Sweet og Vanlig, samt valutaendringer for 
varemerker og goodwill i utenlandsk valuta. 

Konsernet har ved utgangen av året 
investeringer i varige driftsmidler og program-
vare for 359 millioner kroner (381 millioner 
kroner). Konsernet har i 2017  investert i varige 
driftsmidler og programvare for 22 millioner 
kroner, mens avskrivninger på 44 millioner 
kroner har medført at bokført verdi er lavere 
ved utgangen av 2017 enn ved utgangen av 
2016. Det ventes ikke å oppstå betydelige 
investeringsbehov i de nærmeste årene. 

Finansielle anleggsmidler ved utgangen av 
2017 var totalt 60 millioner kroner  
(58 millioner kroner). 

Totale omløpsmidler var 2.114 millioner 
kroner, mot 2.004 millioner kroner på samme 
tid året før. Av dette utgjorde fordringene ved 
årsskiftet 1.519 millioner kroner (1.426 
millioner kroner). 

Bankinnskudd og kontanter var 184 millioner 
kroner ved utgangen av 2017 (199 millioner 
kroner). 

Konsernets egenkapital var 1.669 millioner 
kroner pr. 31.desember (1.503 millioner 
kroner). Endringer i egenkapitalen er positivt 
påvirket av årets overskudd, men redusert av 
utbetalt utbytte til minoritetsaksjonærer i 
konsernet og aksjonærer i morselskapet. 
Egenkapitalandelen ved årsskiftet var på 37 
prosent mot 35 prosent ved utgangen av 2016.

Konsernet er finansiert gjennom langsiktig 
lån på 749 millioner kroner. I tillegg har 

Arcus ASA er et holdingselskap hvor formålet er å drive import, eksport, produksjon, lagring og  
distribusjon av alkoholholdige drikker og andre varer, samt virksomhet som står i forbindelse  

med dette, samt eie andeler i andre selskapet som driver slik virksomhet. Konsernet er en ledende 
vin- og brennevinsaktør i Norden, og har sitt hovedkontor på Gjelleråsen i Nittedal kommune.  

Konsernet er global markedsleder innen akevittkategorien, markedsleder innen brennevin i Norge  
og nummer to i Danmark. Konsernet er også markedsleder innen vin i Norge,  

nummer to i Sverige og nummer tre i Finland. 

Styrets årsberetning:

ARCUS ASA
STYRETS ÅRSBERETNING

Strategi

Økonomisk utvikling

Resultatregnskap

Balanse, investeringer og likviditet

Finansiell risiko og risikostyring

Kredittrisiko

Renterisiko

Likviditetsrisiko

Valutarisiko

Om virksomheten

Medarbeidere, arbeidsmiljø og sykefravær

Likestilling

Personvern

Ytre miljø

Alkohol

Eierforhold

Fortsatt drift

Hendelser etter årsslutt

Resultatdisponering

Fremtidsutsikter

Erklæring

Styret

Innhold Kort oppsummert Konsernsjefen Virksomheten Samfunnsansvar Styrets årsberetning Regnskap og noter Kontakt 42/123Eierstyring
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 konsernet 183 millioner kroner i gjeld knyttet 
til finansiell leasing, hvorav 17 millioner forfaller 
 i løpet av 2018. Ved utgangen av året hadde 
konsernet brukt 73 millioner av trekk fasiliteten 
på konsernkontoordningen.  Konsernets samlede 
gjeld per 31. desember 2017 var på 2.863 
millioner kroner (2.792 millioner kroner), hvorav 
rentebærende gjeld utgjorde 35 prosent. 

Konsernets netto kontantstrøm fra 
 operasjonelle aktiviteter var på 200 millioner 
kroner (-2 millioner kroner). Oppgangen er 
vesentlig påvirket av avslutningen av factoring-
avtalen med SEB i 2016 (-225 millioner kroner  
i effekt på fjorårets kontantstrøm). 

Netto kontantstrøm fra investerings- 
aktiviteter var på –144 millioner kroner (-47 
millioner kroner). Kontantstrøm fra investerings-
aktiviteter er påvirket av  oppkjøpene av 
varemerkene Vanlig og Hot n’Sweet.

Netto kontantstrøm fra finansierings- 
aktiviteter utgjorde -164 millioner kroner  
(75 millioner kroner). Kontantstrøm fra 
 finansieringsaktiviteter er påvirket av betalt 
utbytte, samt økte eierandeler i datterselskap 
med minoritetsinteresser.

Beholdning av kontanter og kontant-
ekvivalenter var på 112 millioner kroner (199 
millioner kroner). Avvik mellom selskapets 
driftsresultat og operasjonelle kontantstrøm er 
konsernets finanskostnader, endringer i 
arbeidskapitalen og periodens betalte skatt.  

Finansiell risiko og risikostyring
Styret har vedtatt en finanspolicy som 
 definerer rammer og retningslinjer for finansiell 
risikostyring i konsernet.

Arcus’ hovedinntektskilde er kjerne-
virksomheten, og konsernets hovedstrategi for 
risikostyring er å begrense den finansielle 
risikoen som kjernevirksomheten skaper.

Konsernets viktigste finansielle risikoer er 
knyttet til kredittrisiko, renterisiko, likviditets-
risiko og valutarisiko.

Arcus benytter i liten grad finansielle 
instrumenter til sikring av renter og valuta. 
Konsernet oppfyller ikke de regnskaps- 
 messige kravene til sikringsbokføring, og  
slike  instrumenter blir derfor ved  
førstegangs innregning regnskapsført som 
finansielle instrumenter til virkelig verdi,  
mens verdi endringer regnskapsføres over 
resultatet. 

Kredittrisiko
Finanspolicyen stiller krav om at kredittrisiko 
skal vurderes før det etableres kredittkjøps- 
avtaler med nye kunder. Vurderingen omfatter 
gjennomgang av regnskapsinformasjon, samt 
annen relevant og tilgjengelig informasjon og 
danner grunnlag for fastsettelse av kreditt-
grense og kredittid. Når et kundeforhold er 
etablert, skal kredittrisiko og kredittgrenser 
vurderes fortløpende i forhold til kundens 

finansielle utvikling og betalingshistorikk.
Utestående fordringer følges opp fortløpende 
 i samarbeid mellom økonomiavdelingen og 
markedsavdelingene i den enkelte virksomhet.
En stor andel av konsernets kundefordringer 
oppstår gjennom salg av vin og brennevin til de 
statseide monopolutsalgene i Norden. 
 Kredittrisikoen knyttet til disse kundene anses 
å være ikke-eksisterende. Konsernets 
 kredittrisiko er for øvrig spredd på et større 

STYRETS ÅRSBERETNING

Strategi

Økonomisk utvikling
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antall mindre kunder innen hotell-, restaurant- 
og kafé-markedet, samt et mindre antall 
distributører utenfor Norden.

Renterisiko
Konsernet er eksponert for renterisiko  
gjennom finansieringsaktiviteter 
 (lånefinansiering og finansiell leasing-gjeld) og 
plasseringer (bank-innskudd). Ved utgangen av 
2017 bestod konsernets langsiktige gjeld av 
lånefasiliteter i SEB, samt finansiell leasing i 
Nordea Finans. Policyen for rentesikring 
innebærer at inntil 50 prosent av basisrenten 
på langsiktige lån kan sikres. Ved utgangen av 
2017 var intet av konsernets rentebærende 
gjeld sikret. Rentemarginen på lånefasilitetene 
i SEB er knyttet til størrelsen på konsernets 
netto rentebærende gjeld sett i forhold 
EBITDA, mens avtalen med Nordea Finans 
innebærer fast rentemargin.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet 
ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle 
forpliktelser etter hvert som de forfaller. Arcus 
skal til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å 
møte sine forpliktelser. Samtidig er det et mål å 
minimere konsernets overskuddslikviditet. 
Konsernet skal kontinuerlig arbeide for å 
utvikle sin finansielle handlefrihet, gjennom 
tett oppfølging av resultatutvikling og kapital-
binding, og gjennom fortløpende vurdering av 
alternative finansieringskilder. 

Arcus ønsker størst mulig grad av 
 fleksibilitet til å utnytte likvide midler best 
mulig i den daglige driften. Dette oppnås 
gjennom en konsernkontoordning med en 
trekkfasilitet som administreres av Arcus ASA.

Ved investeringsbehov benyttes egen 
likviditet så langt det er mulig, men ved større 
investeringer benyttes også ekstern låne-

finansiering i bank. Arcus konsernet har i løpet 
av 2017 kjøpt de 50 prosent av aksjene i DDSK 
A/S konsernet ikke allerede eide, 100 prosent 
av aksjene i selskapet BevCo AS, varemerket 
Vanlig, varemerket Hot n’Sweet og også kjøpt 
opp ytterligere minoritetsandeler i  eksisterende 
datterselskap for 13 millioner kroner. Alle disse 
oppkjøpene ble finansiert med egen likviditet og 
eksisterende trekk fasilitet.

Konsernet tok ikke opp nye langsiktige lån  
i løpet av 2017, men forlenget eksisterende 
finansiell leasing med Nordea.  

Valutarisiko
Konsernet er utsatt for valutarisiko da det har 
virksomhet i flere land og gjør betydelige 
innkjøp i utenlandsk valuta. De vesentligste 
valutaene er euro, danske kroner, svenske 
kroner og amerikanske dollar. 

Konsernets valutaeksponering kan hoved-
sakelig deles i to grupper; kontantstrømrisiko 
og omregningsrisiko. Den overordnede 
 mål settingen er å begrense effekten valuta-
svingninger har på konsernets kontantstrøm i 
norske kroner. Endret innkjøpskost fra 
 leverandører i funksjonell valuta som følge av 
valutakursendringer søkes fortløpende 
 kompensert gjennom endring av utsalgspriser 
til kunder og gjennom reforhandling av 
 innkjøpspriser fra leverandører. 

Risikohorisonten, dvs. den tid det tar å 
kompensere for negative valutabevegelser, er i 
stor grad styrt av prisendringsmulighetene i de 
statlige, nordiske monopolene, som i Norge er 
hver fjerde måned og i Sverige hver sjette 
måned. Som hovedregel kjøpes valuta i spot-
markedet, men også i noen grad i termin-
markedet, for fortløpende å utligne netto 
posisjoner i pengeposter.

Deler av konsernets langsiktige låneopptak 
er foretatt i svenske kroner, som en naturlig 
sikring mot kontantstrøm i form av utbytte i 
svenske kroner.

Fordringer og gjeld, samt pengeposter i 
utenlandsk valuta, omregnes til balansedagens 
kurs i selskapenes funksjonelle valuta ved 
rapportering. Konsernets presentasjonsvaluta 
er norske kroner. Konsernet er derfor ytterligere 
eksponert for valutarisiko ved omregning av 
utenlandske datterselskap fra deres funksjon-
elle valuta til konsernets presentasjonsvaluta. 
Denne omregningsrisikoen er ikke sikret. 

OM VIRKSOMHETEN
Arcus ASA eier alle aksjene i Arcus-Gruppen AS 
og Vectura AS. Selskapets formål er å forvalte 
aksjer og andre selskapsandeler, og konsernet 
opererer innenfor forretningsområdene 
brennevin, vin og distribusjon.

Forretningsområdet brennevin importerer, 
produserer, tapper, markedsfører og selger vin 
og brennevin primært i Norden og Tyskland, 
men også i andre utvalgte eksportmarkeder. 
Samtidig utføres tapping for søsterselskap. 

Forretningsområdet vin importerer, tapper, 
markedsfører og selger vin i Norge, Sverige og 
Finland.

Forretningsområdet distribusjon  distribuerer 
alkoholholdige drikker i det norske markedet.

Selskapets forretningskontor ligger i 
Nittedal kommune. 

Medarbeidere, arbeidsmiljø og sykefravær
Konsernet hadde ved årsskiftet 420,9 årsverk 
fordelt på 427 faste medarbeidere, hvorav 339 
medarbeidere er ansatt i Norge. Morselskapet 
Arcus ASA har to medarbeidere. 

Styret anser arbeidsmiljøet og samarbeidet 
med de tillitsvalgte som godt og konstruktivt. 
Medarbeiderne er sikret medbestemmelse på 
flere nivåer i konsernet. I de operative 
 selskapene i Norge er det etablert faste 
samarbeidsutvalg bestående av tillitsvalgte og 
representanter fra ledelsen. I møtene gir 
ledelsen informasjon, og det gjennomføres 
drøftinger ved behov. Det er også etablert et 

Norge Sverige Danmark Finland Tyskland Totalt
Kvinner  96  28  4  11 1  140 
Menn  243  26  11  7  287 
Totalt  339  54  15  18 1  427 

ANTALL ANSATTE I ARCUS KONSERNET PR 31.12.2017 FORDELT PR LAND

ANTALL ANSATTE I ARCUS KONSERNET PR 31.12.2017 FORDELT PR FORRETNINGSOMRÅDE

Menn Kvinner  Totalt 
Brennevin  97  50  147 
Vin  32  49  81 
Arcus-Gruppen AS  23  14  37 
Vectura AS  133  27  160 
Arcus ASA  2  -    2 
Totalt  287  140  427
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konsernutvalg hvor de ansattes styre-
medlemmer og hovedtillitsvalgte møtes før 
hvert styremøte, for å behandle relevante og 
konsernovergripende saker. 

Konsernets operative virksomheter 
arbeider systematisk med helse, miljø og 
sikkerhet. Egne handlingsplaner er etablert, og 
disse følges opp både sentralt, i forretnings-
områdene og i arbeidsmiljøutvalgene. 

De norske selskapene i Arcus ASA er 
IA-bedrifter (Inkluderende Arbeidsliv) som 
arbeider tett med bedriftshelsetjenesten og 
NAV for å redusere sykefraværet. Individuell 
oppfølging og midlertidig tilrettelegging er 
viktige verktøy i dette arbeidet. For Arcus- 
Gruppen AS med datterselskap i Norge var 
sykefraværet i 2017 på 4,2 prosent. For 2018 
er målet at sykefraværet ikke skal være høyere 
enn 4,2 prosent. I Vectura AS var sykefraværet i 
2017 på 8,9 prosent. For 2018 er målet at 
sykefraværet ikke skal være høyere enn 7,5 
prosent. Sykefraværet varierer fra avdeling til 
avdeling og mellom forretningsområdene. 

Sykefraværsstatistikker og HMS- hendelser 
synliggjøres hver måned på avdelingsmøter, på 
oppslagstavler og behandles i arbeidsmiljø-
utvalgene.

For å unngå alvorlige skader og hendelser 
er det viktig å ha en organisasjon og kultur som 
avdekker farlige forhold, registrerer uønskede 
hendelser og setter inn korrektive tiltak 
fort løpende. Dette arbeidet har de operative 
selskapene i konsernet lykkes bra med. 
 Uønskede hendelser innrapporteres regel-
mmessig. Disse hendelsene rapporteres 
månedlig til ledelse, medarbeidere, arbeids-
miljøutvalg og verneombud. 

Ved alle skader granskes hva som er den 
underliggende årsaken, for deretter å imple- 
  me n tere tiltak for å unngå lignende hendelser.

I 2017 var det syv skader (fem i Vectura AS 
og to i Arcus Norway AS) som medførte fravær. 
Skadene anses ikke som alvorlige, og  personene 

var tilbake i arbeid etter kort tids fravær. 
Konsernet har som mål at det i 2018 skal være 
null skader som medfører fravær.

Likestilling
Av konsernets 427 medarbeidere ved årsskiftet 
var 32,4 prosent kvinner og 67,6 prosent menn, 
sammenlignet med 30,0 prosent kvinner og 
70,0 prosent menn året før. Ledergruppene i de 
operative selskapene har alle kvinnelige 
medlemmer. Konsernledelsen i Arcus ASA 
består av ni menn. 

Eierselskapets styre (Arcus ASA) hadde 
ved utgangen av 2017 ti styremedlemmer, 

hvorav fire kvinner. Tre av styrets medlemmer 
var valgt av de ansatte, hvorav en kvinne. 
Kvinneandelen i styret tilfredsstiller dermed 
lovens krav til kvinnerepresentasjon i et 
ASA-styre. 

I forbindelse med det lokale lønnsoppgjøret 
i 2017 i Norge gjennomgikk partene situasjonen 
vedrørende likestilling og likelønn. Partene er 
enige om at hensynet til likelønn og likestilling 
er tilfredsstillende ivaretatt.

Konsernets mål er at de operative 
 virksomhetene skal være arbeidsplasser hvor 
det ikke forekommer noen form for diskrimin-
ering eller trakassering. Både arbeidsreglement 

og etisk regelverk har retningslinjer om dette.  
I tillegg er det etablert gode varslingsrutiner.

Ved utgangen av 2017 representerte de 
ansatte ca. 35 ulike språk. Konsernet har en 
uttalt politikk bl.a. gjennom etisk regelverk, om 
ikke å diskriminere på grunn av kjønn, nedsatt 
funksjonsevne eller på grunn av etnisitet, 
religion m. v. Styret og de operative selskapenes 
ledelse er bevisst dette ved rekruttering, 
ansettelse, lønnsvurderinger og ved tilrette-
legging av arbeidsforhold, samt gjennom 
holdningsskapende arbeid. 
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Personvern
Fra 25. mai i 2018 blir det innført nytt EU- 
regelverk vedrørende personvern (GDPR). 
Hovedlinjene i eksisterende lovgivning 
 videreføres, men det innføres tillegg i form av 
nye og omfattende krav til virksomheter som 
behandler personopplysninger. For Arcus 
medfører dette et omfattende kartleggings- og 
dokumentasjonsarbeid.

I 2017 startet Arcus arbeidet med kart-
legging av dagens personopplysninger, rutiner, 
systemer og dokumentasjon knyttet til 
 behandling av alle personopplysninger, 
gap-analyser, produksjon og dokumentasjon 
samt implementering og drift. Tidlig 2018 vil 
også rutiner for etterlevelse, kontroll og 
revisjon bli gjennomgått, slik at Arcus’ 
 håndtering av personvern er i henhold til det 
nye regelverket når det trer i kraft.

Ytre miljø
Hensynet til det ytre miljøet utgjør en viktig del 
av samfunnsansvarsbegrepet i Arcus. 
 Konsernets virksomhet påvirker det ytre 
miljøet gjennom både produksjon og 
 distribusjon av konsernets produkter. Arcus 
støtter en føre-var-tilnærming til miljø- 
utfordringer, og arbeider planmessig med å 
redusere belastninger på det ytre miljøet 
forbundet med virksomheten. Som en del av 
Arcus’ CSR-arbeid, er det satt konkrete KPIer 
for reduksjon av karbondioksid og økt 
 resirkulering av avfall. 

Alkohol
Arcus har et tydelig forhold til ansvarlig 
alkoholkonsum. Alle de målgrupper som er 
relevante for Arcus skal på en enkel måte bli 
kjent med og forstå konsernets forhold til 
alkohol og ansvarlig konsum. Det er bakgrunnen 
for kampanjen «Drikk med vett», som er viktig 
og har blitt videreutviklet siden lanseringen i 
2015. «Drikk med vett» er både en intern og 

ekstern holdningskampanje, og skal nå alle 
ansatte og alle dem Arcus møter. I 2017 
gjennomførte Arcus en kampanje rettet mot 
russen. «Drikk med vett»-budskap ble delt i 
russens egne digitale kanaler. På de fire store 
festene på Tryvann i Oslo ble det delt ut 6.000 
flasker med vann til russen, med enkle 
muligheter for påfylling av vann. Det var ikke 
synlig at det var Arcus sto bak initiativet.

I de operative selskapene er det også 
etablert AKAN utvalg og AKAN kontakter.

I årsrapporten er det inntatt separat 
 rede gjørelse om Arcus’ samfunnsansvar og 
organisasjon. Dette er en integrert del av 
 årsberetningen.

Eierforhold
Arcus ASA ble notert på Oslo Børs 1. desember 
2016, og hadde ved årsskiftet 2017/18 2.622 
aksjonærer. Tre aksjonærer eide ved årsskiftet 
mer enn fem prosent av selskapet; Canica AS 
(33,3 %), Geveran Trading Co Ltd (9,9 %) og 
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) (5,3 %). Hvert 
kvartalsresultat har blitt presentert for 
investorer i Oslo og London. I tillegg har 
resultatet for 1. kvartal blitt presentert for 
investorer i Helsinki, og resultatet for 2. kvartal 
i Stockholm. 

I årsrapporten er det inntatt separat 
 redegjørelse om Arcus’ etterlevelse av 
 eierstyring. Dette er en integrert del av 
 årsberetningen.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3a  
 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt 
drift er til stede. Til grunn for dette ligger de 
langsiktige planene og de strategiske valgene 
som er gjort.

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Det har ikke inntruffet vesentlige hendelser 
etter årsslutt, mellom balansedagen og styrets 
behandling av årsregnskapet for 2017.

RESULTATDISPONERING
Morselskapet Arcus ASA hadde i 2017 et 
årsresultat på 31,0 millioner kroner mot -199,7 
millioner kroner i 2016. Styret foreslår at det 
avsettes utbytte med 1,66 per aksje, totalt 
112,9 millioner kroner, og at overskuddet på 
31,0 millioner kroner overføres til annen 
egenkapital. 

FREMTIDSUTSIKTER
I forbindelse med børsnoteringen  offentlig gjorde 
selskapet sine langsiktige vekstmål, herunder 
organisk omsetningsvekst på 3-5 prosent 

inklusive mindre bolt-on oppkjøp, og  EBITDA- 
vekst på 6-9 prosent i de neste tre til fem årene. 
Styret legger fortsatt disse målene til grunn for 
konsernets videre utvikling.

ERKLÆRING
Styret og daglig leder bekrefter at års regnskapet, 
etter beste overbevisning, er utarbeidet i 
samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og 
at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende 
bilde av foretakets og  konsernets eiendeler, 
gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. 
Styret og daglig leder bekrefter også at års-
beretningen gir, etter beste overbevisning, en 
rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet 
og stillingen til foretaket og konsernet, samt en 
god  beskrivelse av de mest sentrale risiko- og 
usikkerhetsfaktorene selskapet står overfor.

Gjelleråsen 15. mars 2018

Michael Holm Johansen
Styreleder

Stein Erik Hagen Hanne Refsholt Eilif Due

Trond Berger Leena Saarinen Erik Hagen Kjell Arne Greni
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Resultatregnskap 01.01. – 31.12.

KONSERNREGNSKAP

Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Salgsinntekter 4,5 2 530 126 2 521 826
Andre driftsinntekter 4,5 44 934 60 571
Sum inntekter 4,5 2 575 060 2 582 397

Netto gevinst ved salg av driftsmidler 3,14,15 30 144
Varekostnad 6,18 -1 408 524 -1 467 920
Lønnskostnad 8,9,10 -417 412 -392 545
Avskrivninger og amortiseringer 14,15 -51 581 -51 625
Nedskrivninger 14,15 -22 700 0
Annen driftskostnad 6,7,16 -391 699 -392 516
Andel resultat fra tilknyttet og felleskontrollert virksomhet 13 3 286 5 789
Driftsresultat før andre inntekter og kostnader 286 460 283 724

Andre inntekter og kostnader 7, APM -13 167 -44 874
Driftsresultat 273 293 238 850

Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt 11 6 654 7 944
Annen finansinntekt 11,22 19 243 10 419
Rentekostnader 11 -31 475 -70 414
Annen finanskostnad 11,22 -8 965 -184 677
Netto finansresultat -14 543 -236 728

RESULTAT FØR SKATT 258 750 2 122

Skattekostnad 12 -70 528 -26 211

Årsresultat 188 222 -24 089
Årsresultatet fordeler seg som følger
Ikke-kontrollerende eierinteresse 1 6 944 10 480
Eiere av morselskapet 181 278 -34 569

188 222 -24 089

Resultat per aksje (NOK)
Resultat per aksje 20 2,66 -0,67
Utvannet resultat per aksje 20 2,62 -0,67
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Totalresultat 01.01. – 31.12.
Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016

Årsresultat 188 222 -24 089

Poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen;
Estimatavvik pensjoner 10 4 439 -1 278
Sum poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen, før skatt 4 439 -1 278

Skatt på poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen 12 -1 065 320
Sum poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen, etter skatt 3 374 -959

Poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen;
Omregningsdifferanser ved omregning av utenlandske datterselskap 73 207 -39 242
Sum poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen, før skatt 73 207 -39 242

Skatt på poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen 0 0
Sum poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen, etter skatt 73 207 -39 242

SUM ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER 76 581 -40 201

TOTALRESULTAT 264 803 -64 290

Totalresultatet fordeler seg som følger
Ikke-kontrollerende eierinteresse 8 127 7 703
Eiere av morselskapet 256 676 -71 993
TOTALRESULTAT 264 803 -64 290

Totalresultat per aksje (NOK)
Resultat per aksje 20 3,77 -1,40
Utvannet resultat per aksje 20 3,70 -1,40
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Balanse per 31. desember
Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Goodwill 15 1 042 596 1 010 176
Varemerker 15 819 702 669 237
Programvare 15 29 151 30 651
Sum immaterielle eiendeler 1 891 449 1 710 064

Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 14 304 534 326 049
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 14 19 614 21 454
Anlegg under utførelse 14 5 678 2 732
Sum varige driftsmidler 329 826 350 235

Utsatt skattefordel 12 136 786 172 120

Finansielle anleggsmidler
Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 13 58 670 56 811
Andre investeringer i aksjer 200 200
Andre langsiktige fordringer 17 1 205 1 235
Sum finansielle anleggsmidler 60 075 58 246

Sum anleggsmidler 2 418 136 2 290 665

Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016

Omløpsmidler
Varelager 18 410 759 378 777

Fordringer
Kundefordringer 2 1 432 164 1 344 067
Forskudd til leverandører 17 64 570 62 810
Andre fordringer 12,17 22 325 19 112
Sum fordringer 1 519 059 1 425 989

Bankinnskudd 2,19 184 415 199 385
Bankinnskudd, kontanter o.l. 184 415 199 385
 
Sum omløpsmidler 2 114 233 2 004 151

SUM EIENDELER 4 532 369 4 294 816
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Balanse per 31. desember
Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 20 1 360 1 360
Overkurs 770 743 770 743
Sum innskutt egenkapital 772 103 772 103

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 878 489 716 582
Sum opptjent egenkapital 878 489 716 582

Ikke-kontrollerende eierinteresser 1 18 823 13 905

Sum egenkapital 1 669 415 1 502 590

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatteforpliktelse 12 101 032 92 628
Pensjonsforpliktelser 10 30 552 34 092
Andre avsetninger for forpliktelser 23 320 627
Sum avsetning for forpliktelser 131 904 127 347

Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 2,21 909 218 886 255
Sum annen langsiktig gjeld 909 218 886 255

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 2,21 90 071 16 498
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 2,22 0 24 135
Leverandørgjeld 603 884 628 347
Betalbar skatt 12 2 128 0
Skyldige offentlige avgifter 24 928 005 912 310
Annen kortsiktig gjeld 23,24 197 744 197 334
Sum kortsiktig gjeld 1 821 832 1 778 624

Sum gjeld 2 862 954 2 792 226

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 532 369 4 294 816

Gjelleråsen 15. mars 2018

Michael Holm Johansen
Styreleder

Stein Erik Hagen Hanne Refsholt Eilif Due Trond Berger

Leena Saarinen Erik Hagen Kjell Arne Greni Ingrid E. Skistad Ann-Beth Freuchen

Kenneth Hamnes
Konsernsjef
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Kontantstrømoppstilling 01.01. – 31.12.
Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Ordinært resultat før skattekostnad 258 750 2 122
Avskrivninger og amortiseringer 14, 15 74 281 51 625
Andel resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert  
virksomhet

13 -3 286 -5 789

Innbetaling av utbytte fra tilknyttet selskap 13 0 2 947
Betalte skatter 12 -33 221 -46 711
Tillegg for rentekostnader i perioden 31 475 70 414
Pensjonskostnader og andre avsetninger uten kontanteffekt 3 591 -3 601
Verdiendringer og andre kostnader uten kontanteffekt 3 -4 444 164 974
Tap/gevinst ved salg varige driftsmidler og immaterielle  
anleggsmidler

3 -30 -1 051

Urealisert agio 3 19 195 -15 964
Endring i varer 3,18 -31 781 9 440
Endring i kundefordringer 3 -43 939 -340 739
Endring i leverandørgjeld 3 -45 437 76 890
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 3 -22 256 33 491
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 199 898 -1 952

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Utbetaling ved kjøp av immaterielle anleggsmidler 15 -124 820 -36 429
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 14 -15 894 -11 379
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 3,14 30 1 060
Utbetalinger ved kjøp av virksomhet 26 -2 752 0
Utbetaling lån til minoritetsinteresser 0 -810
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle investeringer 3 -454 0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -143 890 -47 558

Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Innbetaling aksjeprogram 22 0 1 000
Utbetaling aksjeprogram 22 0 -158 316
Innbetaling ved kapitaløkning 0 768 883
Opptak av langsiktig rentebærende gjeld til 
 kredittinstitusjoner 2,21 0 802 632
Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld til 
 kredittinstitusjoner 2,21 -15 719 -1 081 048
Endring andre langsiktige lån 0 -246
Endring kassekreditt 72 700 0
Utbetalte renter i perioden 3 -31 454 -83 031
Utbetaling for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser -12 913 -146 325
Utbetalinger av utbytte 1,3 -103 515 -28 260
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -90 901 75 289

Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter og 
lignende 19 923 -16 813
Effekt av valutakursendringer på kontanter og 
 kontantekvivalenter 19 923 -16 813

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -14 970 8 966
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 199 385 190 419
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 19 184 415 199 385
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Oppstilling over endringer i egenkapital

Beløp i 1 000 NOK Aksjekapital  Overkurs 
 Omregnings-

differanser 
 Fond for aksje-
basert betaling 

Annen opptjent 
egenkapital

Totalt for eiere av 
morselskapet

Ikke-kontrollerende 
eierinteresser

Totalt for 
konsernet

Egenkapital pr 31.12.2015 1 000 794 265 253 0 577 757 844 804 31 603 876 407

Årsresultat 2016 0 0 0 0 -34 569 -34 569 10 480 -24 089
Sum andre inntekter og kostnader 2016 0 0 -36 465 0 -959 -37 424 -2 777 -40 201
Totalresultat 2016 0 0 -36 465 0 -35 528 -71 993 7 703 -64 290

Transaksjoner med eierne 2016
Emisjon 360 769 949 0 0 0 770 309 0 770 309
Aksjebasert betaling 0 0 0 606 0 606 0 606
Utbetalt utbytte 0 0 0 0 0 0 -21 896 -21 896
Endringer i ikke-kontrollerende eierinteresser 0 0 0 0 -49 877 -49 877 -8 670 -58 547
Overføring årets resultat fra minoritet til majoritet * 0 0 0 0 -5 163 -5 163 5 163 0
Sum transaksjoner med eierne 2016 360 769 949 0 606 -55 040 715 875 -25 403 690 472

Egenkapital pr 31.12.2016 1 360 770 743 228 788 606 487 190 1 488 687 13 903 1 502 590

Årsresultat 2017 0 0 0 0 181 278 181 278 6 944 188 222
Sum andre inntekter og kostnader 2017 0 0 72 024 0 3 374 75 398 1 183 76 581
Totalresultat 2017 0 0 72 024 0 184 652 256 676 8 127 264 803

Transaksjoner med eierne 2017
Aksjebasert betaling 0 0 0 7 898 0 7 898 0 7 898
Utbetalt utbytte 0 0 0 0 -99 994 -99 994 -3 521 -103 515
Endringer i ikke-kontrollerende eierinteresser 0 0 0 0 -2 675 -2 675 314 -2 361
Sum transaksjoner med eierne 2017 0 0 0 7 898 -102 669 -94 771 -3 207 -97 978

Egenkapital pr 31.12.2017 1 360 770 743 300 812 8 504 569 173 1 650 592 18 823 1 669 415

* Ved utgangen av 2016 ble datterselskapet Excellars AS eid med 90,1% av konsernet. I tillegg eksisterte det en  salgs- og kjøpsopsjon knyttet til de ikke-kontrollerende eierinteressene, uten at konsernet ble oppfattet å ha kontroll over aksjene på balansedagen. Selskapet ble bokført som om 
det skulle vært eid 100%, men med delvis presentasjon av de ikke-kontrollerende eierinteressene. Med delvis presentasjon av ikke-kontrollerende eierinteresser menes at de ikke-kontrollerende eierinteressens andel av årets resultat framgår av resultatoppstillingen for 2016, mens de ikke 
framgår av egenkapitaloppstillingen pr 31.12.2016. Overføringen i 2016 knytter seg til  de ikke-kontrollerende eierinteressenes andel av årets resultat, justert for periodens utdelte utbytte.
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Konsernets historie i korte trekk
Arcus ASA er registrert og hjemmehørende i Norge, og lokalisert i Destilleriveien 11 på Gjelleråsen i 
Nittedal kommune, like nord for Oslo. Konsernregnskapet inkluderer morselskapet og datterselskap 
(samlet referert til som «Arcus» eller «konsernet» og hver for seg som «konsernselskap») samt 
 konsernets andeler i tilknyttede selskap. Konsernets hovedvirksomhet er import, produksjon, 
 markedsføring, salg og distribusjon av vin og brennevin.

Historisk utvikling
De siste årene har konsernet gjennomført følgende viktige transaksjoner:
 
2017
• Konsernet kjøpte i januar resterende 50% eierandel i Det Danske Spiritus Kompagni A/S. Det Danske 

Spiritus Kompagni A/S ble med det heleid datterselskap i konsernets brennevinsvirksomhet.
• Konsernet etablerte i januar Vingruppen Finland Oy, som et 100% eid datterselskap av Vingruppen i 

Norden AB. 
• Konsernet kjøpte i februar resterende 9,9% eierandel i Excellars AS. Excellars AS ble med det heleid 

datterselskap i konsernets vinvirksomhet.
• Konsernet økte i juni sin eierandel i Valid Wines Sweden AB fra 97,0% til 100,0%, ved at datterselskapet 

Vingruppen I Norden AB kjøpte kjøpte ytterligere minoritetsaksjer. Samtidig solgte selskapet 16,9% 
av aksjene til selskapets daglige leder, slik at konsernet etter transaksjonen har en eierandel på 83,1% 
i Valid Wines Sweden AB .

• Konsernet kjøpte i september 100% av aksjene i det norske selskapet BevCo AS, som fra samme 
tidspunkt inngår i konsernets brennevinsvirksomhet. Selskapet har blant annet rettighetene 
 distribusjon av Dooley’s Toffee i Norge. 

• Konsernet kjøpte i oktober varemerket Vanlig, som består både av en vodka og en gin. Konsernet 
 overtok salget av  dette produktet fra samme tidspunkt, mens overtakelse av produksjon var i første 
kvartal  2018.

• Konsernet kjøpte i desember varemerket Hot n’Sweet, som er en vodka shot. Konsernet overtok salget av 
dette produktet  fra 1. januar 2018, mens overtakelse av produksjon var i første kvartal  2018.

2016
• Konsernet økte i februar sin eierandel i Excellars AS fra 51,0% til 90,1%, ved at datterselskapet 

 Vingruppen AS kjøpte minoritetsaksjer.
• Konsernet økte i februar sin eierandel i Wineagency Sweden AB fra 80,0% til 90,0%, ved at datter-

selskapet Vingruppen I Norden AB kjøpte kjøpte ytterligere minoritetsaksjer.
• Konsernet økte i juli sin eierandel i Wineworld Sweden AB fra 80,0% til 90,0%, ved at datterselskapet 

Vingruppen i Norden AB kjøpte ytterligere minoritetsaksjer.
• Konsernet kjøpte i august vodka-varemerket Dworek.
• Konsernet økte i desember sin eierandel i Vingruppen i Norden AB fra 99,37% til 100,0%, ved at 

 datterselskapet VinGruppen Sweden Holding AB kjøpte resterende minoritetsaksjer.
• Arcus-Gruppen Holding AS ble omdannet til allmennaksjeselskap, og endret navn til Arcus ASA, før 

selskapet 1. desember ble notert på Oslo Børs.

2015
• Kjøpte i februar akevitt-varemerket Snälleröds i Sverige.
• Kjøpte i april vinvirksomheten til Fondberg i Finland. Endret navn på virksomheten til Social Wines Oy.
• Kjøpte i september 70% av aksjene i et nyoppstartet norsk vinselskap, Heyday Wines AS.
• Omorganiserte i Q4 eierskapet til Vingruppen i Norden AB, ved å selge aksjene til et nyopprettet heleid 

holdingsselskap i Sverige, kalt VinGruppen Sweden Holding AB.
• La ned produksjon i Aalborg og flyttet produksjon og tapping av de danske varemerkene (Aalborg, 

Malteserkreutz og Gammel Dansk) til et tilpasset anlegg på Gjelleråsen.

2014
• Etablering av Vingruppen AS som ny holdingsstruktur for vinvirksomheten i Norge.

2013
• Kjøpte i januar alle aksjene i Arcus Denmark A/S fra Pernod Ricard, som inkluderte varemerkene 

 Aalborg Aquavit og Gammel Dansk, samt alle aksjene i Arcus Deutschland GmbH, som eier varemerket 
Malteserkreutz. 

2012
• Ferdigstilte nytt produksjons- og distribusjonsanlegg og hovedkontor på Gjelleråsen, og flyttet 

 virksomheten dit.

2011
• Kjøpte 28,2 % av aksjene i Vingruppen i Norden AB, og økte eierandelen fra 62,5 % til 90,7 %.  

Inngikk samtidig avtale om opsjon på resterende 9,3 % 
• Kjøpte 51 % av aksjene i Excellars AS, med opsjon på resterende 49 % 
• Byttet 34 % av aksjene i SAS de l’ile Madame i 32,6 % av aksjene i Tiffon SA. Kjøpte ytterligere 106 

aksjer og økte eierandelen i Tiffon SA til 34 %.

2010
• Gjennomførte avtale om salg av Gjelleråsen Prosjekt 1 AS
• Startet oppføringen av av nytt produksjons- og distribusjonsanlegg og hovedkontor på Gjelleråsen 

2009
• Kjøpte varemerkene Star Gin, Red Port og Dry Anis fra Pernod Ricard 
• Kjøpte 80 % av selskapet Symposium Wines AS

2008
• Kjøpte Gjelleråsen Prosjekt 1 AS som inneholder tomten til nytt driftssted på Gjelleråsen i Nittedal 

kommune nord for Oslo.
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Regnskapsprinsipper
Konsernregnskapet for 2017, inkludert 
 sammenligningsinformasjon, er utarbeidet i 
 samsvar med IFRS som gjelder pr. 31. desember 
2017, og som beskrevet i noten om regnskaps-
prinsipper. Gjeldende IFRS-er er anvendt 
 retrospektivt. 

Årsregnskapet er vedtatt av selskapets styre 15. 
mars 2018. Konsernet har sitt hovedkontor på 
Gjelleråsen i Nittedal kommune, og kjerne-
virksomheten er produksjon, salg og distribusjon 
av alkoholholdige drikkevarer. Konsernets hjemme-
marked er Norden, men konsernet har også salg til 
øvrige land, hovedsakelig Tyskland og USA.

Arcus ASA er notert på Oslo Børs. Børskurs 
31.12.2017 var 46,50 per aksje, mot 44,50 per 
aksje ved utgangen av 2016. 

NYE REGNSKAPSSTANDARDER
Det er ikke gjort endringer i rammebetingelser fra 
IFRS i inneværende år som har påvirket konsernets 
regnskap i vesentlig grad. Under framgår de 
 viktigste endringer i regnskapsstandarder, som vil 
påvirke konsernet framover.

Vedtatte IFRS-er og IFRIC-er med fremtidig 
 ikrafttredelsestidspunkt:
Standardene og fortolkningene som er vedtatt 
frem til tidspunkt for avleggelse av konsern-
regnskapet, men hvor ikrafttredelsestidspunkt er 
frem i tid er oppgitt under. Konsernets intensjon er 
å implementere de relevante endringene på 
 ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av 
at EU godkjenner endringene før avleggelse av 
konsernregnskapet. 

RELEVANTE ENDRINGER FOR ARCUS 
 KONSERNET:
IFRS 9 Finansielle instrumenter 
I juli 2014 publiserte IASB det siste delprosjektet  
i IFRS 9 og standarden er nå ferdigstilt. IFRS 9 
innebærer endringer knyttet til klassifisering og 
måling, sikringsbokføring og nedskriving. IFRS 9 vil 
erstatte IAS 39 Finansielle instrumenter – 
 innregning og måling. De delene av IAS 39 som ikke 
er endret som ledd i dette prosjektet er overført og 
tatt inn i IFRS 9. 

Standarden skal implementeres retrospektiv, med 
unntak av sikringsbokføring men det er ikke et krav 
å utarbeide sammenligningstall. Reglene for 
 sikringsbokføring skal hovedsakelig implementeres 
prospektivt med noen få unntak. Konsernet har 
ingen planer om tidligimplementering av standarden. 
Ny standard får virkning for regnskapsår som 
 starter 1. januar 2018 eller senere.

Den nye standarden er ikke forventet å ha vesentlig 
innvirkning på konsernets regnskapsrapportering, 
men kan få innvirkning på konsernets klassifisering 
og måling av finansielle eiendeler og gjeld.

IFRS 15 Inntektsføring 
IASB har gitt ut en ny standard for inntektsføring, 
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. 
Standarden erstatter alle eksisterende standarder 
og fortolkninger for inntektsføring. Kjerneprinsippet 
i IFRS 15 er at inntekter innregnes for å reflektere 
overføringen av avtalte varer eller tjenester til 
kunder, og da til et beløp som gjenspeiler 
 vederlaget selskapet forventer å ha rett til i bytte 
for disse varene eller tjenestene. 

Standarden gjelder med noen få unntak, alle 
 inntektsbringende kontrakter med kunder og 
 inneholder en modell for innregning og måling av 

salg av enkelte ikke-finansielle eiendeler. IFRS 15 
skal implementeres enten ved bruk av full retro-
spektive eller modifisert metode. Ny standard får 
virkning for regnskapsår som starter 1. januar 
2018 eller senere.

Konsernet har i 2017 gjennomført en analyse av 
sine inntektsføringsprinsipper og vurdert 
 nødvendige endringer i forhold til implementering 
av IFRS 15 fra 1. januar 2018. Hovedinnholdet i 
disse vurderingene har vært tidspunkt for inntekts-
føring av våre produkter, klassifisering av rabatter, 
årsbonuser, markedsstøtter og utgående frakt, 
samt en agent/principal vurdering knyttet til netto 
eller bruttoføring av inntekter.

Analysen har ikke avdekket vesentlige endringer 
knyttet til eksisterende prinsipper, bortsett fra 
bokføring av utgående frakt. Fram til og med 2017 
har konsernet bokført utgående fraktinntekter som 
en reduksjon av inntekter. Basert på en vurdering 
av agent/principal prinsippet, så vurderer konsernet 
at kostnader til utgående frakt fra 1. januar 2018 
skal presenteres brutto, som en kostnad under 
andre indirekte kostnader. Konsernet planlegger å 
innregne alle effekter av den nye standarden på 
tidspunktet for førstegangsanvendelse i 2018, og 
dette vil medføre endringer i resultatoppstillingen, 
og til en viss grad i inntektsnoten og segmentnoten. 
Dette vil medføre en økning av konsernets 
 rapporterte inntekter i størrelsesorden 30–50 
MNOK. Endring vil ikke påvirke konsernets 
 rapporterte EBITDA. 

IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 Leases erstatter eksisterende IFRS- 
standard for leieavtaler, IAS 17 Leieavtaler. IFRS 
16 angir prinsipper for innregning, måling, 
 presentasjon og opplysninger om leieavtaler for 
begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) 

og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at 
leietager innregner eiendeler og forpliktelser for 
de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig 
 endring fra dagens prinsipper.  Standarden trer i 
kraft 1. januar 2019 men den er foreløpig ikke 
godkjent av EU. Ny standard får virkning for 
 regnskapsår som starter 1. januar 2019 eller 
 senere.

Ny IFRS 16 om leieavtaler, vil medføre en vesentlig 
endring av regnskapprinsipp knyttet til leie-
kostnader. Alle vesentlige leieavtaler skal, for 
regnskapsår som starter 2019 eller senere, 
 balanseføres. Dette vil gi en immateriell rettighet 
på eiendelssiden og en motsvarende forpliktelse 
på gjeldssiden. 

Ved implementering av IFRS 16, har konsernet to 
valg; full restrospektiv metode eller modifisert 
retrospektiv metode. Forskjellen på de to 
 metodene er at ved full retrospektiv metode 
 beregnes effektene av den nye standarden knyttet 
til den delen av leiekontraktene som allerede har 
påløpt på implementeringstidspunktet. Det vil si at 
dersom leiekontrakten ble signert 1.1.2016 og 
standarden implementeres 1.1.2019, så skal 
 effektene fra de 3 første årene bokføres mot 
 egenkapitalen fra 1. januar i sammenligningsåret. 
Dersom konsernet velger modifisert retrospektiv 
metode, beregnes kun effektene fra 
 implementeringstidspunktet og framover, og ingen 
justering mot egenkapital. Full retrospektiv 
 metode gir noe lavere balanseeffekt og tilsvarende 
lavere framtidige avskrivninger enn modifisert 
retrospektiv metode, men gir da en negativ 
 egenkapitaleffekt på implementeringstidspunktet.

Konsernet har ved utgangen av 2017 laget en 
beregning basert på konsernets eksisterende 
leieavtaler. Estimatet viser at dersom IFRS 16 
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hadde blitt implementert pr. 31.12.2017, så hadde 
konsernet vist en balanseeffekt på mellom 1.050–
1.150 MNOK, avhengig av valg av metode.  Negativ 
egenkapitaleffekt ved valg av full  retrospektiv 
metode ville vært 108 MNOK. Basert på estimatet, 
ville framtidig resultateffekt vist lavere 
 driftskostnader på 91 MNOK, som ville gitt en 
tilsvarende høyere EBITDA. Avskrivninger ville blitt 
mellom 58–65 MNOK høyere, som da ville gitt en 
netto EBIT som er 25–32 MNOK  høyere i første 
regnskapsår etter implementering, enn uten IFRS 
16 implementering. Kalkulerte  rentekostnader på 
44 MNOK, ville medført at resultat før skatt hadde 
blitt 12–19 MNOK lavere enn uten IFRS 16 
 implementering i første år etter implementering.

I forbindelse med innføring av IFRS 16 knyttet til 
leieavtaler fra 2019, så vil konsernets rapporterte
netto rentebærende gjeld og justert EBITDA endre 
seg vesentlig. Låneavtalen med SEB presiserer at
lånebetingelsene skal beregnes etter dagens 
 modell uavhengig av innføringen av IFRS 16, slik at
konsernets evne til å møte lånebetingelsene ikke 
vil bli påvirket av innføringen av IFRS 16.

Øvrige endringer
Øvrige endringer i nye standarder med fremtidig 
ikrafttredelsestidspunkt vil ikke påvirke eller ha 
vesentlig effekt på konsernregnskapet.

REGNSKAPSPRINSIPPER
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Arcus ASA og 
 datterselskaper der Arcus ASA har kontroll, og 
viser det samlede økonomiske resultatet, den 
samlede finansielle stillingen, og de samlede 
 kontantstrømmer, som en økonomisk enhet. 
 Kontroll foreligger når konsernet har rett til 
 variabel avkastning fra et investeringsobjekt, og 
samtidig har makt til å påvirke relevante aktiviteter 
som påvirker størrelsen på avkastningen i 
 investeringsobjektet. Normalt vil dette være 
 selskap der Arcus ASA enten direkte eller indirekte 

via andre datterselskap eier mer enn 50% av de 
stemmeberettigede aksjene. I konsernregnskapet 
blir dette konsernet omtalt som Arcus eller Arcus 
Konsernet.

Se note 1 for oversikt over alle selskap som inngår i 
konsolideringen.

I konsernregnskapet er alle mellomværende og 
interne transaksjoner mellom selskap innenfor 
konsernet eliminert. Kostprisen på aksjer i 
 datterselskap er eliminert mot egenkapitalen på 
oppkjøpstidspunktet. Regnskapsmessige verdier 
inklusive goodwill og merverdier tilhørende 
 utenlandske datterselskap, er omregnet fra 
 funksjonell valuta til norske kroner etter 
 balansedagens kurs. 

Goodwill er inkludert i det konsoliderte regnskapet 
som en immateriell eiendel.  

Når det er endringer i konsernets eierandel i et 
datterselskap, men hvor man ikke taper kontroll, 
regnskapsføres dette som en egenkapitaltransaksjon. 
Hvis konsernet mister kontroll over et datterselskap, 
fraregnes underliggende eiendeler (inkludert 
 goodwill), gjeld, minoritetsinteresser og andre 
 komponenter av egenkapitalen, mens  gevinster og 

tap innregnes i resultatet. En  eventuell gjenværende 
investering, regnskapsføres til  virkelig verdi.

Ikke-kontrollerende eierinteresser
Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av 
 resultat etter skatt er vist på egen linje etter 
 konsernets årsresultat. Ikke-kontrollerende 
 eierinteressers andel av egenkapital er vist på 
egen linje som en del av konsernets egenkapital.

I tilfeller hvor det eksisterer salgs- og/eller 
 kjøpsopsjoner knyttet til de ikke-kontrollerende 
eierinteressene, og hvor konsernet har vurdert at 
det ikke har en nåværende eierinteresse i aksjene 
som opsjonene gjelder, blir datterselskapet 
 regnskapsført som om det skulle vært eid 100 %, 
men med delvis presentasjon av ikke-kontrollerende 
eierinteresser. Delvis presentasjon av ikke- 
kontrollerende eierinteresser innebærer at for 
hver rapporteringsperiode vil de ikke-kontrollerende 
eierinteressene få sin del av årets resultat som blir 
vist under resultatfordelingen i konsernets 
 resultatregnskap og i oppstilling over endringer i 
egenkapital. Ved hver periodeslutt vil de ikke- 
kontrollerende minoritetsinteressenes andel av 
resultat, justert for periodens utdeling av utbytte 
til de ikke-kontrollerende eierinteressene, bli 
 overført som en egenkapitaltransaksjon fra de 

ikke-kontrollerende eierinteressenes andel av 
egenkapital til majoritetens egenkapital. 
 Opsjonsforpliktelsene blir regnskapsført til 
 nåverdien av innløsningsbeløpet, og presenteres i 
balansen som forpliktelse til virkelig verdi over 
resultat.

Valuta
Alle transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til 
funksjonell valuta på transaksjonstidspunktet. 
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes på 
balansedagen til funksjonell valuta ved å benytte 
balansedagens kurs.

Konsernets presentasjonsvaluta er NOK som også 
er morselskapets funksjonelle valuta.

Den funksjonelle valutaen i datterselskapene er 
den valutaen som datterselskapet rapporterer sitt 
selskapsregnskap i. Ved konsolidering av datter-
selskap som har annen funksjonell valuta enn NOK, 
blir resultatposter omregnet til konsernets 
 presentasjonsvaluta etter gjennomsnittskurs. 
Dette betyr at ved hver periodeavslutning 
 omregnes resultatposter etter gjennomsnittskurs 
av alle dagskurser hittil i året på rapporterings-
tidspunktet. For balanse, inklusiv merverdier og 
goodwill, benyttes sluttkurs på balansedagen. 

Pr 31.12.2017 er følgende valutakurser benyttet ved omregning av resultat og balansetall fra datterselskap med annen funksjonell valuta enn NOK:

Valutakurser 2017 2016
EUR gjennomsnittskurs Resultatposter 9,3326 9,2980
EUR sluttkurs Balanseposter 9,8510 9,0865
SEK gjennomsnittskurs Resultatposter 0,9684 0,9830
SEK sluttkurs Balanseposter 0,9992 0,9484
DKK gjennomsnittskurs Resultatposter 1,2546 1,2488
DKK sluttkurs Balanseposter 1,3231 1,2223
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utarbeidet etter oppkjøpsmetoden og viser 
 konsernet som om det var en enhet. Ved oppkjøp, 
fordeles kostpris for ervervet virksomhet, slik at 
åpningsbalansen i konsernet reflekterer anslått 
virkelig verdi av kjøpte eiendeler og gjeld. For å 
fastsette virkelig verdi ved oppkjøp, må man for de 
eiendeler det ikke finnes et aktivt marked for, 
benytte alternative metoder for å fastsette virkelig 
verdi. Merverdi utover det som kan henføres til 
identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres 
som goodwill. Hvis virkelig verdi av egenkapitalen i 
oppkjøpt selskap overstiger vederlaget, 
 gjennomføres fornyet vurdering knyttet til 
 verdsettelsen av observerbare eiendeler og gjeld, 
dersom den fornyede vurderingen ikke avdekker 
avvik, inntektsføres avviket på overtakelsestids-
punktet. Allokering av kostpris ved virksomhets-
sammenslutningen endres dersom det 
 fremkommer ny informasjon om virkelig verdi 
gjeldende per dato for overtakelse av kontroll og 
frem til endelige merverdianalyse, senest innen 12 
måneder etter at oppkjøpet fant sted.

Ved hvert virksomhetskjøp blir minoriteten målt til 
virkelig verdi, og minoritetenes andel av goodwill 
blir balanseført i konsernets balanse.

Ved trinnvise kjøp av datterselskaper legges 
 verdien av eiendeler og forpliktelser på konsern-
etableringstidspunktet til grunn. Senere kjøp av 
eierandeler i eksisterende datterselskap utover 
majoritet vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler 
eller forpliktelser.

Inntektsføringsprinsipper
Inntekter knyttet til omsetning av varer og 
 tjenester innregnes når konsernet har overført 
risiko og rettigheter til kjøperen. Dette er normalt 
ved levering av varene og tjenestene. Andre 
 inntekter regnskapsføres når det er sannsynlig at 
transaksjoner vil medføre framtidige økonomiske 
fordeler som vil tilflyte selskapet, og beløpets 
størrelse kan estimeres pålitelig. Variable rabatter 

og bonuser avsettes, og periodiseres i den 
 perioden de er forventet å inntreffe.

Salgsinntekter presenteres netto etter fradrag for 
rabatter, merverdiavgift, utgående fraktkostnader, 
alkohol- og emballasjeavgift. 

Særlig om inntektsføring i segment Distribusjon
Alt salg som distribueres og selges gjennom 
 Vectura AS faktureres av selskapet inklusiv 
 særavgifter, varekost, håndteringskostnader, etc. 
Salgsinntektene for tjenestene presenteres netto 
etter fradrag for særavgifter og tilhørende vare- og 
håndteringskostnader, etc. Vectura AS sine salgs-
inntekter presenteres netto basert på en vurdering 
av at selskapets inntekter knytter seg til leveranse 
av tjenester mv. og at risikoen for vareflyten er 
leverandørenes ansvar.

Andre inntekter og kostnader
For å øke informasjon til brukeren av konsernets 
resultatoppstilling, skilles vesentlige positive og 
negative engangseffekter og restrukturerings-
kostnader i resultatet ut på en egen linje i 
 resultat oppstillingen, kalt andre inntekter og 
 kostnader. Inntekter og kostnader presenteres 
netto på denne regnskapslinjen. Se for øvrig 
 nærmere spesifikasjon av hva disse postene inklu-
derer i noteverket  knyttet til den enkelte regn-
skapslinje. Se nærmere omtale i vedlegg om 
 Alternativ Resultatmåling. 

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost/
tilvirkningskost og netto salgsverdi, hvor netto 
salgsverdi beregnes som salgspris i en transaksjon 
med markedsdeltakere på målingstidspunktet 
fratrukket salgsutgifter. Innkjøpte varer er verdsatt 
til anskaffelseskost etter prinsippet for veid 
 gjennomsnitt med fradrag for ukurans, mens 
 egenproduserte varer er verdsatt til  tilvirkningskost 
etter selvkostprinsippet med fradrag for ukurans. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en 
 individuell vurdering av de enkelte fordringer på 
bakgrunn av identifiserte indikatorer på verdifall. 

Solgte kundefordringer som inngår i 
 factoringavtale, presenteres som reduserte 
 kundefordringer i balansen. 

Forskuddsbetalt til leverandører
Forskuddsbetalt til leverandører gjelder 
 finansiering av varekjøp for enkelte samarbeids-
partnere. Forskuddsbetalingen føres opp til 
 pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetningen til tap gjøres på bakgrunn av 
identifiserte indikatorer på verdifall.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, 
bankinnskudd, innestående på konsernkonto-
ordning og andre betalingsmidler med forfallsdato 
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Konsernets konsernkontoordning er koblet med 
kontanter og kassekreditter innenfor det samme 
cash pool systemet og presenteres netto.

Konsernkontoordningen administreres av 
 morselskapet, Arcus ASA.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er balanseført til kostpris, med 
fradrag for akkumulerte avskrivninger og 
 akkumulerte tap ved varig verdifall. Avskrivninger 
blir beregnet og kostnadsført fra det tidspunkt 
driftsmiddelet blir satt i drift, og er beregnet ut fra 
forventet utnyttbar levetid hensyntatt estimert 
restverdi.

Det benyttes ulike avskrivningssatser for et 
 driftsmiddels enkeltdeler dersom disse har 

Omregningsdifferanser som oppstår ved 
 konsolidering av enheter med annen funksjonell 
valuta, føres mot egenkapital og er presentert i 
totalresultatet i resultatoppstillingen for 
 konsernet. Ved avhendelse av datterselskap, blir 
akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til 
datterselskapet resultatført. 

Investeringer i tilknyttede og felleskontrollert 
virksomhet
Tilknyttede selskap er selskap hvor konsernet har 
betydelig innflytelse, normalt mellom 20 og 50 
prosent eierandel. I konsernregnskapet brukes 
egenkapitalmetoden for tilknyttede selskap.  
I forbindelse med tilknyttede selskap er det 
 foretatt en merverdianalyse. Andelen av resultatet 
er basert på resultatet etter skatt i det selskapet 
hvor man har investert med fradrag for 
 avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris 
på aksjene var høyere enn den ervervede andelen 
av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er 
resultatandelen vist på egen linje før driftsresultat 
og investeringen er vist som en linje under 
 finansielle anleggsmidler.

Felleskontrollert virksomhet er investeringer hvor 
konsernet har avtale om felles kontroll over en 
virksomhet sammen med en eller flere andre 
 parter, hvor ingen har kontroll og alle strategiske, 
finansielle og operasjonelle beslutninger 
 vedrørende virksomheten krever enstemmighet 
mellom partene. Andelen av resultatet er basert på 
resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har 
investert med fradrag for avskrivninger på 
 merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var 
høyere enn den ervervede andelen av balanseført 
egenkapital. I resultatregnskapet er resultat-
andelen vist på egen linje før driftsresultat og 
investeringen er vist som en linje under finansielle 
anleggsmidler.

Virksomhetssammenslutninger
Virksomhetssammenslutninger er i konsernet 
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 forskjellig økonomisk levetid. Anlegg under 
 utførelse blir ikke avskrevet. Avskrivninger 
 kostnadsføres først når anlegget er klart til bruk. 
Gevinst og tap ved salg av anleggsmidler  fastsettes 
som differansen mellom salgssum og balanseført 
verdi ved salgstidspunktet. Ved salg av driftsmidler 
innregnes gevinster som inntekt og tap som  kostnad. 
Dersom det foreligger  indikasjoner på verdifall, 
estimeres gjenvinnbart beløp for å  vurdere eventuelt 
tap ved verdifall. Dersom  balanseført verdi overstiger 
gjenvinnbart beløp,  nedskrives eiendelen til 
 gjenvinnbar verdi, mens gjenværende avskrivnings-
tid opprettholdes (knekkpunktløsning). 
 Avskrivningsmetoder,  restverdier og anslått 
 levetid vurderes kontinuerlig. 

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler består av varemerker, 
 programvare og goodwill. Immaterielle eiendeler 
blir balanseført til kostpris, men fradrag for 
 akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap ved 
varig verdifall.

Immaterielle eiendeler med begrenset utnyttbar 
levetid avskrives lineært over forventet utnyttbar 
levetid. 

Den balanseførte verdien av goodwill, varemerker 
og øvrige immaterielle eiendeler med ubestemt 
levetid blir testet for verdifall minst én gang i året 
eller oftere dersom det foreligger indikasjoner på 
at eiendelen har falt i verdi. Dette krever beregning 
av gjenvinnbart beløp til kontantgenererende 
 enheter som goodwill og øvrige immaterielle 
 eiendeler er henført til. 

For å fastslå gjenvinnbart beløp estimerer 
 konsernet forventede fremtidige kontant-
strømmer før skatt fra den kontantgenererende 
enhet, samt anvender egnet diskonteringsrente for 
å beregne nåverdi av fremtidige kontantstrømmer. 
Kontantstrømmer for varemerker beregnes på 
bakgrunn av en markedsbasert «relief from 

 royalty» metode før skatt. For nærmere 
 beskrivelse av denne modellen, se note 15.

Forventninger om fremtidige kontantstrømmer vil 
variere over tid. Endringer i markedsforholdene og 
forventede kontantstrømmer kan forårsake tap 
ved verdifall i fremtiden. De viktigste 
 forutsetningene med betydning for nåverdien av 
kontantstrømmene knyttet til investeringene er 
framtidige resultater og vekst, samt anvendt 
 diskonteringsrente.

Pensjoner
Netto pensjonskostnader for ytelsesplaner 
 omfatter periodens pensjonsopptjening, inkludert 
fremtidig lønnsvekst og rentekostnad på den 
 beregnede forpliktelsen, fratrukket forventet 
avkastning på pensjonsmidlene. Forskuddsbetalt 
pensjon føres som langsiktig eiendel i balansen i 
den grad det er sannsynlig at over-finansieringen 
kan utnyttes eller tilbakebetales. Tilsvarende 
 fremkommer en langsiktig forpliktelse i  regnskapet 
når pensjonsforpliktelsen er større enn 
 pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnader 
 klassifiseres som lønnskostnader i resultat-
regnskapet. Endringer i forpliktelsen som skyldes 
endringer i pensjonsplaner resultatføres 
 umiddelbart. Endringer i pensjonsforpliktelsen og 
pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik 
mot beregningsforutsetningene (estimatavvik), 
bokføres mot egenkapital, og presenteres i 
 oppstillingen over Totalresultatet.

Konsernet har også innskuddsbaserte pensjons-
ordninger, som er ordninger hvor selskapet betaler 
løpende tilskudd til de ansattes individuelle 
 pensjonsplaner. Slike løpende premiefakturaer blir 
kostnadsført som lønnskostnad.

Restrukturering
Avsetning til restrukturering kostnadsføres når 
programmet er besluttet og bekjentgjort og 
 kostnaden er identifiserbar og kvantifiserbar. 

Avsetning knyttet til restrukturering er medtatt 
som andre avsetninger for forpliktelser beregnet 
til nåverdi. Avtaler som sikrer fremtidig arbeids-
innsats kostnadsføres over den perioden som 
arbeidsinnsatsen opparbeides. 

Skatter
Skattekostnaden omfatter både betalbar skatt og 
endring i utsatt skatt. Betalbar skatt baserer seg på 
skattepliktig resultat for året. Skattepliktig  resultat 
er forskjellig fra resultatet slik det  presenteres i 
resultatregnskapet på grunn av  inntekts- og utgifts-
poster som ikke er skatte pliktig/fradragsberettiget 
(permanente  forskjeller), samt endring i forskjeller i 
skatte messige og regnskapsmessige periodiseringer 
(midlertidige forskjeller). Betalbar skatt beregnes 
basert på skattesatser som var vedtatt på 
 balansedatoen.

Utsatt skatt er balanseført på grunnlag av de 
 midlertidige forskjeller og fremførbare under-
skudd som eksisterer ved utgangen av regnskaps-
året, og som medfører økt eller redusert fremtidig 
betalbar skatt når disse forskjellene reverseres i 
fremtidige perioder. Midlertidige forskjeller er 
forskjeller mellom regnskapsmessig og skatte-
messig resultat som oppstår i en periode og 
 reverseres i en senere periode. Utsatt skatt er 
beregnet med utgangspunkt i nominelle skatte-
satser (vedtatte satser på balansedagen i det 
 enkelte land) multiplisert med midlertidige 
 forskjeller og fremførbare underskudd. Utsatt 
skattefordel blir balanseført når det kan 
 sannsynliggjøres en fremtidig skattepliktig inntekt 
som gjør det mulig å utnytte fordelen. 

Aksjebasert betaling
Konsernet har 2 aksjebaserte incentivordninger for 
ledende ansatte, og et generelt aksjespare -
program for alle ansatte. 

Kostnadene knyttet til de to aksjebaserte 
 incentivordningene for ledende ansatte periodiseres 

i innvinningsperioden, som er perioden mellom 
tildelingstidspunktet og tidspunkt for mottak. 
Kostnaden som periodiseres er aksjene eller 
 opsjonenes  beregnede verdi på tildelings tidspunktet, 
denne verdien verdijusteres ikke i innvinnings-
perioden. Disse kostnadene bokføres som lønns-
kostnad, med motpost i konsernets egenkapital.

Tilhørende arbeidsgiveravgift periodiseres i 
 prinsippet over samme periode. Arbeidsgiver-
avgiftskostnaden blir i hver periode beregnet på 
bakgrunn av virkelig verdi på aksjene eller 
 opsjonene. Periodens kostnad består av endring i 
avsetning, og bokføres som lønnskostnad med 
motpost som gjeld i balansen.

Kostnadene knyttet til disse programmene 
 regnskapsføres i henhold til IFRS 2.

Det generelle aksjespareprogrammet for alle 
 ansatte går ut på at konsernet selger aksjer til 
ansatte til under markedsverdi. Kostnader knyttet 
til dette programmet regnskapsføres ved at 
 differansen mellom markedsverdi på aksjene og 
kjøpspris for de ansatte blir bokført som 
 lønnskostnad.

Klassifiseringsprinsipper
Andre eiendeler som inngår i varekretsløpet eller 
har som forfall innen 12 måneder klassifiseres som 
omløpsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som 
anleggsmidler. 

Gjeld som inngår i varekretsløpet eller har forfall 
innen 12 måneder, og hvor det ikke foreligger en 
ubetinget rett til å utsette oppgjøret, klassifiseres 
som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som 
langsiktig. 

Foreslått utbytte/konsernbidrag balanseføres som 
gjeld når konsernet har en ugjenkallelig forpliktelse til 
å utbetale utbyttet/konsernbidraget, normalt etter 
godkjenning på den ordinære general forsamlingen. 
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Måling og klassifisering av finansielle eiendeler 
og gjeld
Konsernet klassifiserer finansielle instrumenter i 
følgende kategorier: Finansielle instrumenter til 
virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer, 
finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og andre 
finansielle forpliktelser. Klassifiseringen avhenger 
av hensikten med eiendelen eller forpliktelsen. 
Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler og 
forpliktelser ved anskaffelse.

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over 
resultat
Finansielle instrumenter innregnes i balansen når 
konsernet har blitt part i instrumentets kontrakts-
messige bestemmelser, og fraregnes når de 
 kontraktsmessige rettighetene eller pliktene er 
oppfylt, kansellert, utløpt eller overført. Finansielle 
instrumenter klassifiseres som kortsiktig når 
 forventet realisasjonsdato er mindre enn tolv 
 måneder etter balansedagen og som langsiktig ved 
realisasjonsdato senere enn tolv måneder etter 
balansedagen. 

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over 
 resultat er enten finansielle instrumenter holdt for 
handelsformål eller finansielle instrumenter 
 øremerket til virkelig verdi. Et finansielt instrument 
klassifiseres i kategorien holdt for handelsformål 
dersom den primært er anskaffet med henblikk på 
å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. 
Derivater klassifiseres som holdt for handelsformål, 
med mindre de er en del av en sikring. Eiendeler og 
forpliktelser i denne kategorien klassifiseres som 
omløpsmidler eller kortsiktig gjeld dersom det 
forventes at de vil bli gjort opp innen 12 måneder, 
ellers klassifiseres de som finansielle anleggs-
midler eller langsiktig forpliktelser.

Utlån og fordringer
Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som 
ikke er derivater og som har faste eller bestembare 
betalinger, og som ikke omsettes i et aktivt marked. 

De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de 
forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. 
Utlån og fordringer består av kundefordringer og 
andre fordringer, samt kontanter og kontant-
ekvivalenter i balansen.

Utlån og fordringer måles til amortisert kost, og 
verdiendringer som følge av renteendringer 
 bokføres ikke.

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er 
 finansielle eiendeler som ikke er derivater og som 
man velger å plassere i denne kategorien eller som 
ikke tilhører noen annen kategori. De klassifiseres 
som anleggsmidler så sant ikke investeringen 
forfaller eller ledelsen ikke har til hensikt å selge 
investeringen innen 12 måneder fra balansedagen.

Andre finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser som ikke faller inn under 
kategorien finansielle instrumenter til virkelig verdi 
over resultat, er klassifisert som andre finansielle 
forpliktelser. For måling av finansielle forpliktelser 
til virkelig verdi, se måling av finansielle 
 instrumenter i note 2.

Finansielle forpliktelser ved innlån er regnskaps-
ført til mottatt proveny netto etter transaksjons-
kostnader. Finansielle forpliktelser regnskapsføres 
til amortisert kost basert på en effektiv rentemetode. 
Transaksjonskostnader (etableringsgebyr) 
 regnskapsføres i balansen som en del av lånets 
bokførte verdi, og amortiseres over lånets løpetid 
(amortisert kost).

Innlån i annen valuta enn funksjonell valuta blir 
omregnet til balansedagens kurs.

Kategorisering av finansielle eiendeler og gjeld
Konsernets måling av finansielle eiendeler, gjeld og 
øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi kan 
deles inn i 3 kategorier;

Nivå 1: Noterte (ujusterte) priser i aktive markeder.
Nivå 2: Andre direkte eller indirekte input enn 
noterte priser som inngår i nivå 1 som er 
 observerbare for eiendelen eller forpliktelsen.
Nivå 3: Teknikker for beregning av virkelig verdi 
som er basert på annet enn observerbare 
 markedsdata.

Leieavtaler
Leiekontrakter der en vesentlig del av risiko og 
fordeler knyttet til eierskap fortsatt ligger hos 
utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. 
Leiebetalinger fra operasjonelle leieavtaler (med 
fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra 
utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden.

Leiekontrakter vedrørende varige driftsmidler der 
konsernet i hovedsak innehar all risiko og fordeler, 
klassifiseres som finansiell leasing. Finansiell 
 leasing balanseføres ved leieperiodens begynnelse 
til det laveste av virkelig verdi på leide driftsmidler 
og nåverdien av den samlede minimumsleie. Hver 
leiebetaling allokeres mellom et avdragselement 
og et renteelement. Rentekostnaden resultatføres 
som finanskostnad. Leieforpliktelsen, med fradrag 
for rentekostnaden, klassifiseres som annen 
 kortsiktig gjeld og annen langsiktig gjeld. Varige 
driftsmidler anskaffet gjennom en finansiell 
 leieavtale avskrives over den forventede levetid 
eller leieperiode dersom denne er kortere.

Kontantstrømoppstilling
Indirekte metode er benyttet ved utarbeidelse av 
kontantstrømoppstillingen. Bankinnskudd, 
 kontanter og lignende i balansen er definert som 
beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 
i kontantstrømoppstillingen.

Segmentinformasjon
Driftssegmenter rapporteres på samme måte som 
ved intern rapportering til konsernets ledelse. 
Konsernets forretningsområder består av 
 Brennevin, Vin og Distribusjon, beslutninger 

 innenfor hvert forretningsområde tas av 
 konsernsjefen.  

Konsernets virksomheter består av salg og 
 markedsføring av Brennevin, salg og markeds-
føring av Vin, distribusjon av brennevin og vin.

Forretningsområdet Brennevin består av selskapene 
Arcus Norway AS med datterselskap, Det Danske 
Spiritus Kompagni A/S, Arcus Denmark A/S, Arcus 
Sweden AB, Arcus Finland Oy og Arcus Deutschland 
GmbH. I tillegg inngår Supply Chain som er 
produksjons anlegget i forretningsområdet  Brennevin.

Forretningsområdet Vin består av selskapene 
Vingruppen Sweden Holding AB med datterselskap 
og Vingruppen AS med datterselskap.

Forretningsområdet Distribusjon består av 
 selskapet Vectura AS.

I tillegg kommer øvrige konserninntekter og 
 kostnader, samt finansieringskostnader, som 
 består av Arcus-Gruppen AS og Arcus ASA.

Konsernet presenterer ikke segmentenes 
 eiendeler eller gjeld, da dette heller ikke gjøres i 
konsernets interne rapportering.

For ytterligere informasjon om konsernets 
 driftssegmenter, se note 5.

Nærstående parter
Konsernets nærstående parter, i tillegg til 
 datterselskap, tilknyttede selskap og felles-
kontrollerte virksomheter, defineres som eierne, 
alle medlemmer av styret og konsernledelsen, 
samt selskap hvor noen av disse partene enten har 
kontrollerende eierinteresser, styreverv eller er 
ledende ansatt.

Alle transaksjoner mellom konsernselskap og 
nærstående parter, skjer på markedsmessige vilkår.
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Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige 
vurderinger
Utarbeidelse av årsregnskapet krever at ledelsen 
fastsetter estimater og tar forutsetninger som 
påvirker verdien av eiendeler, forpliktelser og 
betingede forpliktelser i balansen, og inntekter og 
kostnader for regnskapsåret. 

Framtidige hendelser og endringer i ramme-
betingelser kan medføre at estimater og 
 forutsetninger må endres, mens nye uttalelser og 
tolkning av standarder kan medføre at valg av 
prinsipper og presentasjon vil bli endret. Estimater 
og underliggende forutsetninger gjennomgås og 
vurderes løpende, og endringer i regnskaps messige 
estimater innregnes i den perioden  estimatene 
endres.

Nåverdiberegninger av framtidige kontantstrømmer 
påvirkes av riktig grunnlag og vurdering av 
 framtidige kontantstrømmer og estimat på 
 avkastningskrav. Avkastningskrav fastsettes etter 
bruk av kapitalverdimodellen og forutsetninger ved 

bruk av kapitalverdimodellen er risikofri rente, 
markedsrisikopremie og beta.

Områdene med størst risiko for vesentlige 
endringer er balanseført goodwill, varemerker, 
skattefordeler og forpliktelser til virkelig verdi over 
resultat, på bakgrunn av at de balanseførte 
 beløpene er betydelige, og at det kan foreligge 
betydelig skjønn. Estimatene bygger på 
 forutsetninger om framtidige kontantstrømmer 
som neddiskonteres med en valgt diskonterings-
rente.

Estimater og forutsetninger er omtalt i de ulike 
notene.

Områder hvor estimater har stor betydning vil være:
Beløp i 1 000 NOK

Regnskapspost Note Forutsetninger
Bokført verdi

2017
Bokført verdi

2016
Goodwill 15 Nåverdi av framtidig kontantstrøm 1 042 596  1 010 176 
Varemerker 15 Nåverdi av framtidig kontantstrøm 819 702  669 237 
Andre immaterielle eiendeler 15 Gjenvinnbart beløp og korrekt utnyttbar levetid 29 151  30 651 
Varige driftsmidler 14 Gjenvinnbart beløp og korrekt utnyttbar levetid 329 826  350 235
Utsatt skattefordel 12 Vurdering av evnen til å utnytte skattefordeler i framtiden 136 790  172 120
Pensjonsforpliktelser 10 Økonomiske og demografiske forutsetninger 30 552  34 092
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 22 Nåverdi av framtidig kontantstrøm 0  24 135 
Avsetninger 23 Riktig grunnlag for estimatberegninger 12 478  12 903
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NOTE 1 SELSKAP I KONSERNET

Konsernregnskapet for 2017 omfatter følgende datterselskaper og tilknyttede selskaper:  
      

Beløp i 1 000 (lokal valuta)
Forretnings-   
kontor Valuta

Pålydende 
aksjekapital

Konsernets eier- 
og stemmeandel

Selskapsnavn
Arcus ASA (morselskap) Nittedal NOK 1 360

Datterselskaper 
Arcus-Gruppen AS Nittedal NOK 276 552 100 %
Vectura AS Nittedal NOK 14 014 100 %

Aksjer eiet av Arcus-Gruppen AS
Arcus Norway AS Nittedal NOK 62 100 100 %
Arcus Denmark A/S København DKK 10 324 100 %
Det Danske Spiritus Kompagni A/S* København DKK  6 500 100 %
Vingruppen AS Nittedal NOK 60 100 %
VinGruppen Sweden Holding AB Stockholm SEK 50 100 %
Arcus Deutschland GmbH** Bremen EUR 500 100 %

Aksjer eiet av Arcus Norway AS
Arcus Sweden AB Stockholm SEK 100 100 %
Arcus Finland OY Helsinki EUR 311 100 %
BevCo AS Nittedal NOK 600 100 %
De Lysholmske Brenneri- og 
 Destillasjonsfabrikker ANS Nittedal NOK 0 100 %
Siemers & Cos Destillasjon ANS Nittedal NOK 0 100 %
Løiten Brænderis Destillation ANS Nittedal NOK 0 100 %
Oplandske Spritfabrik ANS Nittedal NOK 0 100 %

Aksjer eiet av VinGruppen Sweden Holding AB
Vingruppen i Norden AB Stockholm SEK 4 192 100 %

Beløp i 1 000 (lokal valuta)
Forretnings-   
kontor Valuta

Pålydende 
aksjekapital

Konsernets eier- 
og stemmeandel

Aksjer eiet av Vingruppen AS
Arcus Wine Brands AS Nittedal NOK 100 100 %
Vinordia AS Nittedal NOK 968 100 %
Symposium Wines AS Nittedal NOK 500 80 %
Vinuniq AS Nittedal NOK 100 100 %
Excellars AS Nittedal NOK 181 100 %
Heyday Wines AS Nittedal NOK 100 70 %

Aksjer eiet av Symposium Wines AS
Hedoni Wines AS Nittedal NOK 30 80 %

Aksjer eiet av Vingruppen i Norden AB
Vinunic AB Stockholm SEK 145 100 %
Wineworld Sweden AB Stockholm SEK 500 90 %
The WineAgency Sweden AB Stockholm SEK 100 90 %
Valid Wines Sweden AB Stockholm SEK 1 100 83 %
Social Wines Oy Helsinki EUR 8 94 %
Vinum Import Oy Åbo EUR 3 88 %
Vingruppen Oy Helsinki EUR 3 100 %

Aksjer eiet av Wineworld Sweden AB
Wineworld Finland Oy Helsinki EUR 220 76 %
Quaffable Wines Sweden AB Stockholm SEK 100 72 %

Aksjer eiet av Vinunic AB
Vingaraget AB Stockholm SEK 50 100 %

Aksjer eiet av The WineAgency Sweden AB og WineWorld Sweden AB
Your Wineclub Sweden AB Stockholm SEK 50 90 %

Aksjer eiet av Social Wines Oy
Vinunic Oy Helsinki EUR 3 94 %

* Det Danske Spiritus Kompagni A/S var bokført som felleskontrollert virksomhet fram til 1.1.2017, og konsolidert som heleid 
datterselskap fra samme dato.

**    Arcus Deutschland GmbH har hatt regnskapsår fra 01.07. - 30.06. Fra 1.1.2018 har selskapet endret regnskapsår til å være lik 
kalender året. Resultateffekter fra selskapet er i konsernregnskapet basert på et estimert årsresultat for kalenderåret som er 
konsernets regnskapsår.
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Beløp i 1 000 (lokal valuta)
Forretnings-   
kontor Valuta

Pålydende 
aksjekapital

Konsernets eier- 
og stemmeandel

Tilknyttet selskap 
 Tiffon SA  Jarnac EUR  1 131 34,75 %

Resultatandeler, utbytte og egenkapital knyttet til ikke-kontrollerende eierintereresser 

Beløp i 1 000 NOK

Resultatandeler 
knyttet til ikke- 
kontrollerende 
eierinteresser 

2017

Akkumulerte 
ikke- 

kontrollerende 
eierinteresser 
31.12.2017 *

Utdelt utbytte  
til ikke- 

kontrollerende 
eierinteresser 

2017
Symposium Wines AS 1 089 2 290 -1 337
Heyday Wines AS 213 459 0
Wineworld Sweden AB  3 161 7 583 -693
The WineAgency Sweden AB  1 454 4 777 -1 098
Social Wines Oy  150 1 357 0
Vinum Import Oy  501 1 280 -335
Øvrige selskap med minoritetsinteresser 376 1 077 -58
Sum  6 944  18 823  -3 521

Beløp i 1 000 NOK

Resultatandeler 
knyttet til ikke-
kontrollerende 
eierinteresser 

2016

Akkumulerte 
ikke- 

kontrollerende 
eierinteresser 
31.12.2016 *

Utdelt utbytte  
til ikke-

kontrollerende 
eierinteresser 

2016
 Symposium Wines AS 1 382 1 975 -1 560
 Excellars AS * 772 0 -4 900
 Vingruppen i Norden AB 0 0 -375
 Wineworld Sweden AB  6 148 4 766 -12 919
 The WineAgency Sweden AB 1 342 4 169 -1 607
 Social Wines Oy  140 1 111 0
 Vinum Import Oy 396 933 -359
 Øvrige selskap med minoritetsinteresser 300 951 -176
 Sum  10 480  13 905  -21 896

* Ved utgangen av 2016 ble datterselskapet Excellars AS eid med 90,1% av konsernet. I tillegg eksisterte det salgs- og kjøpsopsjon 
knyttet til de ikke-kontrollerende eierinteressene, uten at konsernet ble oppfatteet å ha kontroll over aksjene på balansedagen. 
Selskapet ble bokført som om det skulle vært eid 100%, men med delvis presentasjon av de ikke-kontrollerende eierinteressene. Med 
delvis presentasjon av ikke-kontrollerende eierinteresser menes at de ikke-kontrollerende eierinteressens andel av årets resultat for 
2016 framgår av resultatoppstillingen, mens de ikke framgår av egenkapitaloppstillingen.
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Hovedtall for selskap med vesentlig minoritet i konsernet

2017

Beløp i 1 000 NOK
Symposium 

Wines AS
Heyday 

Wines AS
Wineworld 

Sweden AB 
The WineAgency 

Sweden AB Social Wines Oy 
 

Vinum Import Oy 
Salgsinntekter 103 301 17 799 231 364 196 074 124 805 53 147
Andre inntekter 0 0 -4 994 -3 130 190 -143
Driftskostnader ekskl. avskrivninger -96 413 -16 735 -185 768 -174 269 -120 314 -47 731
Avskrivninger 0 0 -9 -19 -1 483 0
Driftsresultat 6 888 1 064 40 592 18 656 3 198 5 273
Finansnetto 319 -118 0 91 -53 -12
Skattekostnad -1 760 -237 -8 981 -4 203 -694 -1 054
Årsresultat 5 447 709 31 611 14 544 2 451 4 207

Anleggsmidler 158 7 2 950 475 1 079 440
Omløpsmidler 36 139 8 100 129 095 97 556 58 472 32 636
Eiendeler 36 297 8 107 132 045 98 031 59 551 33 075

Egenkapital 3 722 1 530 75 838 47 763 20 701 10 206
Gjeld 32 575 6 577 56 207 50 269 38 850 22 870
Egenkapital og gjeld 36 297 8 107 132 045 98 031 59 551 33 075
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2016

Beløp i 1 000 NOK
Symposium 

Wines AS Excellars AS
Wineworld 

Sweden AB 
The WineAgency 

Sweden AB Social Wines Oy Vinum Import Oy 
Salgsinntekter 95 568 87 612 277 856 191 997 129 352 46 075
Andre inntekter 0 0 2 901 4 582 6 298 1 054
Driftskostnader ekskl. avskrivninger -86 981 -77 028 -230 422 -179 430 -130 932 -42 974
Avskrivninger 0 -440 -29 -13 -1 497 0
Driftsresultat 8 587 10 144 50 306 17 136 3 221 4 155
Finansnetto -266 332 -6 157 -73 -1
Skattekostnad -2 120 -2 679 -11 743 -3 870 -818 -828
Årsresultat 6 201 7 797 38 557 13 424 2 330 3 326

Anleggsmidler 107 2 973 2 905 386 2 628 418
Omløpsmidler 35 608 45 098 122 956 84 281 65 546 26 933
Eiendeler 35 715 48 071 125 861 84 667 68 174 27 351

Egenkapital 2 863 3 614 50 256 41 522 17 792 7 834
Gjeld 32 852 44 457 75 605 43 145 50 382 19 517
Egenkapital og gjeld 35 715 48 071 125 861 84 667 68 174 27 351

KONSERNREGNSKAP MED NOTER

Resultatregnskap 01.01.–31.12.

Totalresultat 01.01.–31.12.

Balanse per 31. desember

Kontantstrømoppstilling 01.01.–31.12.

Oppstilling over endringer i egenkapital

Konsernets historie i korte trekk

Regnskapsprinsipper

Noter

Note 1 Selskap i konsernet

Note 2 Styring av finansiell risiko

Note 3 Informasjon om kontantstrøm

Note 4 Inntekter

Note 5 Segmentinformasjon

Note 6 Transaksjoner med nærstående parter

Note 7 Andre driftskostnader

Note 8 Lønn og andre personalkostnader

Note 9 Aksjebasert betaling

Note 10 Pensjonskostnader, -midler og  
-forpliktelser
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NOTE 2 STYRING AV FINANSIELL RISIKO

Finansiell risiko
Konsernet har en styrevedtatt finanspolicy, hvor rammer og retningslinjer for finansiell risikostyring er 
definert. Ansvar for gjennomføring av vedtatt finanspolicy ligger hos Arcus ASA, men gjennomføres i 
samarbeid med de enkelte forretningsområder. Arcus Konsernets hovedinntektskilde er kjerne-
virksomheten, og hovedstrategi i forhold til risiko er ikke å spekulere, men å begrense den finansielle 
risikoen som kjernevirksomheten skaper.
 
De viktigste finansielle risiki konsernet er utsatt for er knyttet til kredittrisiko, renterisiko, likviditets-
risiko og valutarisiko.

For sikringsformål knyttet til rente- og valutarisiki, benytter konsernet seg til en viss grad av finansielle 
derivater. Konsernet oppfyller ikke de regnskapsmessige kravene til sikringsbokføring, og vurderer 
 derfor disse ikke som regnskapsmessig sikring. Regnskapsmessig behandling av finansielle derivater er 
omtalt under Regnskapsprinsipper.

Kredittrisiko
Kredittrisiko skal vurderes før etablering av kundeforhold med gjennomgang av regnskaper og annen 
relevant og tilgjengelig informasjon, og det skal fastsettes kredittgrense og kredittid. Når et kunde-
forhold er etablert, skal kredittrisiko og kredittgrenser vurderes fortløpende i forhold til kundens 
 finansielle utvikling og  betalingshistorikk. 

Utestående beløp følges opp fortløpende, i samarbeid mellom økonomiavdelingen og markeds-
avdelingene i den enkelte virksomhet.

En vesentlig del av konsernets omsetning er knyttet til de statlige monopolene i Norden, hvor det ikke 
anses å være noen kredittrisiko. Konsernets kredittrisiko er for øvrig spredd på et større antall mindre 
kunder innen HORECA markedet, samt et mindre antall distributørerer utenom hjemmemarkedene.  

Konsernet har ved utgangen av 2017 ingen vesentlige factoringavtaler. 

Konsernets maksimale kredittrisiko tilsvarer bokført verdi av finansielle eiendeler, se forøvrig tabell i 
denne noten som kategoriserer finansielle eiendeler.

Oversikt over tap på krav og aldersfordeling kundefordringer     
       

Beløp i 1 000 NOK 31.12.17 31.12.16
Nominelle kundefordringer 1 432 873 1 345 198

       
Avsetning tap på kundefordringer per 31.12.2017 er TNOK 709 (2016: 1 131). Tap på kundefordringer 
er klassifisert som andre driftskostnader i  resultatregnskapet. 

Endringen i avsetning for tap er som følger:      
       

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
IB -1 131 -1 672
Årets avsetning til tap -212 -334
Årets konstaterte tap 424 181
Mottatt på tidligere avskrevne fordringer i perioden 0 -13
Reversert tidligere avsetning 238 677
Omregningsdifferanser -28 30
UB -709 -1 131

       
       
Per 31.12. hadde konsernet følgende kundefordringer som var forfalt, men ikke betalt  
        

Beløp i 1 000 NOK Sum Ikke forfalt
Forfalt  

0-60 dager
Forfalt  

61-365 dager
Forfalt  

mer enn 1 år
31.12.20171 1 432 873 1 274 624 158 242 7 0
31.12.20161 1 345 198 1 245 438 99 760 0 0

1.  Per 31.12.2017 var forfalte fordringer vesentlig for konsernet. Av dette knytter 127 MNOK seg til forfalte fordringer mot Vinmonopolet 
relatert til fordringer som forfalt 30. og 31. desember 2017, og disse ble betalt på første bankdag i 2018, det vil si 2. januar 2018. 
Tilsvarende var 76 MNOK forfalte poster mot Vinmonopolet ved utgangen av 2016.

Renterisiko
Konsernet er eksponert for renterisiko gjennom finansieringsaktiviteter (lånefinansiering og finansiell 
leasingjeld) og plasseringer (bankinnskudd). Ved utgangen av 2017 er konsernets langsiktige gjeld 
 knyttet til lånefasiliteter i SEB, samt finansiell leasing i Nordea Finans. Konsernets policy gir anledning til 
å sikre inntil 50% av basisrenten på langsiktige lån. Konsernet vurderer policyen løpende, og pr 
31.12.2017 er all rente flytende. Marginen på lånefasilitetene i SEB er knyttet til nøkkeltallet netto 
rentebærende gjeld ift EBITDA, mens marginen i Nordea Finans er fast. 

Beløp i 1 000 NOK Valuta Renteprofil Forfall 2017 2016
Kortsiktig rentebærende gjeld
Trekk på konsernets kassekreditt NOK Flytende 2018 72 700 0
Forpliktelser knyttet til finansiell leasing NOK Flytende 2018 17 371 16 498

Langsiktig rentebærende gjeld
Pantelån til kredittinstitusjoner SEK Flytende 2021 749 400 711 300
Forpliktelser knyttet til finansiell leasing NOK Flytende 2018 166 395 182 987
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Sensitivitetsanalyse renter 2017       

Beløp i 1 000 NOK
Økning / reduksjon  

i basis punkter
Effekt på resultat  

før skatt
Lån i NOK 50 -4 666
Lån i NOK -50 4 666

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser 
etter hvert som de forfaller. Arcus konsernets kapitalstyring er beskrevet i et eget avsnitt i denne noten.

Konsernets virksomhet er sesongbetont, og salg av alkohol øker normalt i perioder med nasjonale 
 festligheter og høytider, spesielt rundt påske og jul. 4. kvartal er normalt konsernets sterkeste kvartal, 
noe som også reflekteres i kontantstrømmene. 

Kontantstrøm fra driften, som bl.a. påvirkes av endringer i arbeidskapitalen, styres operasjonelt av 
 forretningsområdene. Finansavdelingen overvåker likviditetsstrømmene på kort og lang sikt gjennom 
rapportering. Rentebærende gjeld følges opp og styres sammen med rentebærende fordringer på 
 konsernnivå.

Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert 
på udiskonterte kontraktuelle betalinger. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning er 
beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart.

2017 Gjenværende periode
0-1 år 1-5 år Mer enn 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner - pantelån 0 749 400 0
Gjeld til kredittinstitusjoner - leasing * 17 371 166 395 0
Andre avsetninger for forpliktelser 0 320 0
Leverandørgjeld 603 884 0 0
Kortsiktig, ikke rentebærende gjeld ** 1 125 747 0 0
Renter knyttet til pantelån 11 241 33 723 0
Renter knyttet til finansiell leasinggjeld 4 316 6 809 0
Sum 1 762 559 956 647 0

       
       

2016 Gjenværende periode
0-1 år 1-5 år Mer enn 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner - pantelån 0 711 300 0
Gjeld til kredittinstitusjoner - leasing * 16 498 182 987 0
Forpliktelser til virkelig verdi 24 135 0 0
Andre avsetninger for forpliktelser 0 627 0
Leverandørgjeld 628 347 0 0
Kortsiktig, ikke rentebærende gjeld ** 1 109 643 0 0
Renter knyttet til pantelån 12 803 51 214 0
Renter knyttet til finansiell leasinggjeld 5 713 2 528 0
Sum 1 797 139 948 656 0

* Les mer om forfallsprofilen til finansiell leasinggjeld i note 16 om leieavtaler.
**    Inkludert i kortsiktig gjeld inngår innkrevde alkoholavgifter. 

Valutarisiko
Konsernet er utsatt for valutarisiko da det har virksomhet i flere land. Konsernets valutaeksponering kan 
hovedsakelig deles i to grupper; kontantstrømsrisiko og omregningsrisiko. Den overordnede målsettingen 
er å begrense effekten valutasvingninger har på konsernets kontantstrøm i NOK. Endret innkjøpskost fra 
leverandører i funksjonell valuta som følge av valutakursendringer søkes fortløpende kompensert 
 gjennom prisendringer mot kunder og gjennom reforhandling av innkjøpspriser fra leverandør. De 
 vesentligste valutaene er EUR, USD, SEK og DKK.  Risikohorisonten, det vil si den tid det tar å kompensere 
for negative valutabevegelser er i stor grad styrt av prisendringsmulighetene i de statlige, nordiske 
 vinmonopolene, som i Norge er hver 4. måned og i Sverige hver 6. måned. Som hovedregel kjøpes valuta i 
spotmarkedet, men også i noen grad i terminmarkedet, for fortløpende å utligne netto posisjoner i 
 pengeposter.

Hele konsernets langsiktige låneopptak er foretatt i SEK, som en naturlig sikring mot kontantstrøm i form 
av utbytte i SEK.  

Fordringer og gjeld, samt pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs i selskapenes 
funksjonelle valuta ved rapportering. 

Konsernets presentasjonsvaluta er NOK. Konsernet er derfor ytterligere eksponert for valutarisiko ved 
omregning av utenlandske datterselskap fra deres funksjonelle valuta til konsernets presentasjonsvaluta. 
Denne omregningsrisikoen er ikke sikret. Pr 31.12.2017 var netto omregningsdifferanse knyttet til 
 majoritetens egenkapital positiv med 300,8 MNOK, noe som tilsvarer en positiv endring i 2017 på   
72,0 MNOK (positiv med 228,8 MNOK ved utgangen av 2016).
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I underliggende tabell framgår konsernets kjøp av ikke funksjonell valuta i 2017. 

Kjøp av valuta 2017
Beløp i 1 000 
(i den aktuelle valuta) Spot Termin Totalt

Andel sikret 
ved termin

EUR 85 554 15 885 101 439 15,7 %
USD 10 092 390 10 482 3,7 %
AUD 1 048 230 1 278 18,0 %
GBP 2 215 80 2 295 3,5 %
DKK 70 000 0 70 000 0,0 %
SEK 40 0 40 0,0 %

       
       

Kjøp av valuta 2016
Beløp i 1 000 
(i den aktuelle valuta) Spot Termin Totalt

Andel sikret 
ved termin

EUR 89 114 23 450 112 564 20,8 %
USD 9 116 780 9 896 7,9 %
AUD 1 043 0 1 043 0,0 %
GBP 830 195 1 025 19,0 %
SEK 70 0 70 0,0 %

Ved utgangen av året hadde konsernet følgende terminkontrakter knyttet til distribusjonsvirksomheten, 
som blir bokført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Dette representerer en økonomisk 
sikring, og konsernet benytter ikke sikringsbokføring:

31.12.17

Terminkontrakter  
Beløp i 1 000 NOK Valuta Valutabeløp

Dagsverdi 
i NOK

Terminverdi 
i NOK

Virkelig 
verdi i NOK Forfall

Kjøpskontrakter EUR  2 000 19 702 18 783 919 2018
Kjøpskontrakter USD  110 907 856 51 2018
Kjøpskontrakter AUD  60 385 373 12 2018
Kjøpskontrakter GBP  20 222 211 11 2018
Sum 993

 
       

31.12.16

Terminkontrakter  
Beløp i 1 000 NOK Valuta Valutabeløp

Dagsverdi  
i NOK

Terminverdi 
i NOK

Virkelig 
verdi i NOK Forfall

Kjøpskontrakter EUR  3 600 32 711 33 579 -868 2017
Kjøpskontrakter GBP  25 265 270 -5 2017
Kjøpskontrakter USD  80 692 664 28 2017
Sum -844

 
Alle terminkontrakter regnskapsføres til virkelig verdi på balansedagen.

Sensitivet for valutaendringer:
Følgende tabell viser konsernets sensitivtet mot endringer i de viktigste valutakursene, dersom alle 
andre variabler ble holdt konstant. 

Påvirkningen på konsernets resultat før skatt er beregnet til endringer i virkelig verdi av monetære 
 eiendeler og gjeld pr 31.12.2017 i utenlandsk valuta (ikke funksjonell valuta). Dette inkluderer 
 sikringsderivater som blir bokført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

 Effekten på totalresultatet (OCI) er beregnet som effekten av omregningsdifferanser knyttet til 
 datterselskap i utenlandsk valuta pr 31.12.2017.

Beløp i 1 000 NOK
Endring i 

valutakurs
Effekt på resultat 

før skatt
Effekt på andre inntekter og 

kostnader før skatt (OCI)
EUR 5 % 1 416 1 461
EUR -5 % -1 416 -1 461
SEK 5 % -2 187 -168
SEK -5 % 2 187 168
DKK 5 % 4 378 41 317
DKK -5 % -4 378 -41 317

Konsernets eksponering mot andre valutaer er uvesentlig pr 31.12.2017.
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Kategorisering av finansielle eiendeler og forpliktelser:

Eiendeler       

Beløp i 1 000 NOK

Finansielle instrumenter til 
virkelig verdi med verdi-

endringer over resultat
Utlån og 

fordringer
Eiendeler 

tilgjengelig for salg

Sum balanseført verdi 
finansielle eiendeler 

31.12.
Forskuddsbetalte 

kostnader
Sum i balansen 

31.12.
Andre investeringer i aksjer 0 0 200 200 0 200
Andre langsiktige fordringer 0 1 205 0 1 205 0 1 205
Kundefordringer 0 1 432 164 0 1 432 164 0 1 432 164
Andre fordringer 993 70 981 0 71 974 14 921 86 895
Bankinnskudd 0 184 415 0 184 415 0 184 415
Sum finansielle eiendeler 31.12.2017 993 1 688 765 200 1 689 958 14 921 1 704 879

Andre investeringer i aksjer 0 0 200 200 0 200
Andre langsiktige fordringer 0 1235 0 1 235 0 1 235
Kundefordringer 0 1 344 067 0 1 344 067 0 1 344 067
Andre fordringer 0 67 914 0 67 914 14 008 81 922
Bankinnskudd 0 199 385 0 199 385 0 199 385
Sum finansielle eiendeler 31.12.2016 0 1 612 601 200 1 612 801 14 008 1 626 809

KONSERNREGNSKAP MED NOTER

Resultatregnskap 01.01.–31.12.

Totalresultat 01.01.–31.12.

Balanse per 31. desember

Kontantstrømoppstilling 01.01.–31.12.

Oppstilling over endringer i egenkapital

Konsernets historie i korte trekk

Regnskapsprinsipper

Noter

Note 1 Selskap i konsernet

Note 2 Styring av finansiell risiko

Note 3 Informasjon om kontantstrøm

Note 4 Inntekter

Note 5 Segmentinformasjon

Note 6 Transaksjoner med nærstående parter

Note 7 Andre driftskostnader

Note 8 Lønn og andre personalkostnader

Note 9 Aksjebasert betaling

Note 10 Pensjonskostnader, -midler og  
-forpliktelser

Note 11 Finansinntekter og finanskostnader

Note 12 Skatt

Note 13 Investeringer i tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet

Note 14 Varige driftsmidler

Note 15 Immaterielle eiendeler

Note 16 Leasingavtaler

Note 17 Andre fordringer

Note 18 Varer

Note 19 Betalingsmidler

Note 20 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Note 21 Gjeld til kredittinstitusjoner

Note 22 Forpliktelser til virkelig verdi over resultat

Note 23 Andre avsetninger for forpliktelser

Note 24 Kortsiktig gjeld

Note 25 Pantstillelser og garantiansvar

Note 26 Virksomhetssammenslutninger

Note 27 Hendelser etter balansedagen

Alternativ resultatmåling

Revisors beretning

Innhold Kort oppsummert Konsernsjefen Virksomheten Samfunnsansvar Styrets årsberetning Regnskap og noter Kontakt 69/123Eierstyring



70 ÅRSRAPPORT 2017  Arcus ASAREGNSKAP OG NOTER   |   Arcus ASA Konsern

Gjeld       

Beløp i 1 000 NOK

Finansielle instrumenter til 
virkelig verdi med verdi-

endringer over resultat
Finansiell 

forpliktelse

Sum balanseført 
verdi finansielle 

forpliktelser 
31.12.

Avsetning for 
påløpte kostnader 

og lov pålagte 
forpliktelser

Sum i balansen 
31.12.

Gjeld til kredittinstitusjoner 0 999 289 999 289 0 999 289
Forpliktelser til virkelig verdi 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 603 884 603 884 0 603 884
Annen kortsiktig gjeld 0 14 916 14 916 182 826 197 742
Sum finansielle forpliktelser 31.12.2017 0 1 618 089 1 618 089 182 826 1 800 915

Gjeld til kredittinstitusjoner 0 902 753 902 753 0 902 753
Forpliktelser til virkelig verdi 24 135 0 24 135 0 24 135
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 628 347 628 347 0 628 347
Annen kortsiktig gjeld 844 7 793 8 637 188 697 197 334
Sum finansielle forpliktelser 31.12.2016 24 979 1 538 893 1 563 872 188 697 1 752 569
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Virkelig verdi hierarki   
Konsernet benytter følgende hierarki for å fastsette og opplyse om virkelig verdi av de finansielle 
 instrumentene:   
Nivå 1: Noterte (ujusterte) priser i aktive markeder   
Nivå 2: Andre direkte eller indirekte input enn noterte priser som inngår i nivå 1 som er observerbare for 
eiendelen eller forpliktelsen   
Nivå 3: Teknikker for beregning av virkelig verdi som er basert på annet enn observerbare markedsdata  
  
Pr 31. desember 2017 hadde Arcus konsernet følgende finansielle forpliktelser til virkelig verdi i balansen: 

31.12.17 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Bokført verdi 
31.12.

Valutaderivater 0 993 0 993
Sum Eiendeler 0 993 0 993

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Bokført verdi 

31.12.
Forpliktelser til virkelig verdi 0 0 0 0
Valutaderivater 0 0 0 0
Sum forpliktelser 0 0 0 0

       
       

31.12.16
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Bokført verdi 
31.12.

Valutaderivater 0 0 0 0
Sum Eiendeler 0 0 0 0

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Bokført verdi 

31.12.
Forpliktelser til virkelig verdi 0 0 24 135 24 135
Valutaderivater 0 844 0 844
Sum forpliktelser 0 844 24 135 24 979

Det har ikke vært reklassifiseringer mellom nivå 1 og nivå 2 i perioden. Det har heller ikke være overføringer 
ut av nivå 3 i perioden.

Avstemming av forpliktelser (Nivå 3):
Forpliktelser klassifisert på nivå 3 knytter seg historisk til opsjoner for kjøp av ikke-kontrollerende 
 eier interesser og et tidligere medinvesteringsprogram for ledende ansatte. Ytterligere informasjon om 
disse forpliktelsene framgår i note 22. 

Balanseført 
31.12.2016

Benyttet / 
utøvet 
2017

Avsatt / 
utstedt 

2017

Verdi-
endringer 

2017

Resultat-
førte renter 

2017
Balanseført 

31.12.2017
Forpliktelser til 
virkelig verdi 24 135 -10 483 0 -13 673 21 0
Sum 24 135 -10 483 0 -13 673 21 0

Balanseført 
31.12.2015

Benyttet / 
utøvet 
2016

Avsatt / 
utstedt 

2016

Verdi-
endringer  

2016

Resultat-
førte renter 

2016
Balanseført 

31.12.2016
Forpliktelser til 
virkelig verdi 118 999 -244 275 1 000 148 155 256 24 135
Sum 118 999 -244 275 1 000 148 155 256 24 135
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Kapitalstyring
Konsernets overordnede mål er at konsernet til enhver tid skal ha tilstrekkelig likviditet til å møte sine 
forpliktelser på både kort og lang sikt. Samtidig er det et mål å minimere konsernets overskuddslikviditet. 
Konsernet skal kontinuerlig arbeide for å utvikle sin finansielle handlefrihet, gjennom tett oppfølging av 
resultatutvikling og kapitalbinding, og gjennom fortløpende vurdering av alternative finansieringskilder. 
Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 19.

Konsernet ønsker i så stor grad som mulig å ha fleksibiliet på sine likvide midler som er knyttet til den 
daglige driften. Dette oppnår konsernet gjennom en konsernkontoordning med en trekkfasilitet, som per 
31.12.2017 administreres av Arcus ASA. 

Ved investeringsbehov benyttes egen likviditet så langt det er mulig, men ved større investeringer 
 benyttes også ekstern lånefinansiering i bank. Konsernet jobber ut i fra et mål om at netto rentebærende 
gjeld ikke skal overstige 2,5 ganger EBITDA.

Det har ikke vært endringer i konsernets langsiktige lånefinansiering i 2017. Avtalen om pantelåns-
fasilitet inneholder ved utgangen av 2017 én lånebetingelse (covenant), som er netto rentebærende gjeld 
over justert EBITDA. Denne lånebetingelsen følger konsernet opp kontinuerlig, og rapporterer til banken 
kvartalsvis. Per 31.12.2017 var konsernet godt innenfor kravet. 

I forbindelse med innføring av IFRS 16 knyttet til leieavtaler fra 2019, så vil konsernets rapporterte 
netto rentebærende gjeld og justert EBITDA endre seg vesentlig. Låneavtalen med SEB presiserer at 
lånebetingelsene skal beregnes etter dagens modell uavhengig av innføringen av IFRS 16, slik at 
 konsernets evne til å møte lånebetingelsene ikke vil bli påvirket av innføringen av IFRS 16.

Konsernet har også avtaler om finansiell leasing for større investeringer i produksjonsutstyr.  

MNOK 2017 2016
Netto rentebærende gjeld
Langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 909 218 886 255
Kortsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 90 071 16 498
Aktivert etableringsgebyr 6 577 8 032
Bankinnskudd og andre kontantekvivalenter -184 415 -199 385
Netto rentebærende gjeld 821 451 711 400
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NOTE 3 INFORMASJON OM KONTANTSTRØM

Konsernet benytter en indirekte metode ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen. Under framgår 
spesifikasjon av kontantstrømeffekter, som ikke framkommer av øvrige noter.

EFFEKTER I KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Pensjonskostnader og andre avsetninger uten kontanteffekt
Pensjonskostnader uten kontanteffekt framkommer som endring i pensjonsforpliktelser i balansen, 
justert for forpliktelser fra oppkjøp eller salg, samt effekter fra bokførte estimatavvik som er bokført 
over totalresultat (OCI).

Beløp i 1000 NOK Note 2017 2016
Bokførte pensjonsforpliktelser ved Inngangen av året 10 -34 092 -35 902
Estimatavvik bokført over totaltresultat 10 4 438 -1 278
Bokførte pensjonsforpliktelser ved utgangen av året 10 30 552 34 092
Pensjonskostnader uten kontanteffekt 898 -3 088

Bokførte andre avsetninger for forpliktelser ved inngangen av året 23 -627 -1 140
Bokførte andre avsetninger for forpliktelser ved utgangen av året 23 320 627
Kostnader fra andre avsetninger uten kontanteffekt -307 -513
Sum pensjonskostnader og andre avsetninger uten kontanteffekt 591 -3 601

Verdiendringer uten kontanteffekt
Under framgår spesifikasjon av verdiendringer som inngår i resultatoppstillingen, mens som ikke har hatt 
kontanteffekt.

Beløp i 1000 NOK Note 2017 2016
Verdiendring opsjoner for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser 11,22 147 28 180
Verdiendring tidligere medinvesteringsprogram for ledende ansatte 11,22 -13 821 119 979
Kostnader knyttet til aksjebaserte avlønning uten kontanteffekt 9 9 415 731
Amortisering av etableringsgebyr rentebærende gjeld 21 1 652 20 636
Verdiendring renteswap 11 0 -4 552
Verdiendring terminkontrakter 11 -1 837 0
Sum verdiendringer uten kontanteffekt -4 444 164 974

Tap ved salg av varige anleggsmidler og immaterielle anleggsmidler
Regnskapsmessige tap eller gevinst ved avhendelse av varige driftsmidler og immaterielle anleggsmidler 
gir ingen kontantstrømeffekt, som dermed tilbakeføres fra de operasjonelle aktivitetene i den indirekte 
metode. Salgssum tilknyttet til samme avhendelsene framkommer som konsernets kontantstrømeffekt 
under investeringsaktiviteter.

Beløp i 1000 NOK Note 2017 2016
Bokført verdi av solgte varige driftsmidler og immaterielle anleggsmidler 14,15 0 9
Salgssum for solgte varige driftsmidler og immaterielle anleggsmidler 30 1 060
Gevinst (-) / tap (+) ved salg av varige driftsmidler og immaterielle 
anleggsmidler -30 -1 051

Urealisert agio
Urealisert agio knytter seg til omregningsdifferanser på arbeidskapitalposter i utenlandske datterselskap 
med funksjonell valuta i annet enn funksjonell valuta og resultatposter knyttet til valutaomregning på 
bokførte lån i andre valutaer enn funksjonell valuta.

Beløp i 1000 NOK Note 2017 2016
Omregningsdifferanser på arbeidskapitalposter 19 195 -13 454
Resultateffekter fra omregning av bokførte lån i annen valuta enn 
funksjonell valuta 0 -2 510
Sum urealisert agio 19 195 -15 964

Endringer i arbeidskapital
Endringer i arbeidskapital framkommer som endring i arbeidskapitalposter i balansen, justert for 
 arbeidskapitalposter fra oppkjøp eller salg av virksomheter i perioden.

Beløp i 1000 NOK Note 2017 2016
Bokført verdi varelager ved inngangen til året 378 777 388 217
Tilgang varelager ved oppkjøp av virksomhet i året 201 0
Bokført verdi varelager ved utgangen av året -410 759 -378 777
Endring varelager -31 781 9 440
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Beløp i 1000 NOK Note 2017 2016
Bokført verdi av kundefordringer ved inngangen til året 1 344 067 1 003 328
Tilgang kundefordringer ved oppkjøp av virksomhet i året 44 158 0
Bokført verdi av kundefordringer ved utgangen av året -1 432 164 -1 344 067
Endring kundefordringer -43 939 -340 739

Beløp i 1000 NOK Note 2017 2016
Bokført verdi av leverandørgjeld ved inngangen til året -628 347 -551 457
Tilgang leverandørgjeld ved oppkjøp av virksomhet i året -20 974 0
Bokført verdi av leverandørgjeld ved utgangen av året 603 884 628 347
Endring leverandørgjeld -45 437 76 890

Beløp i 1000 NOK Note 2017 2016
Bokført verdi av andre kortsiktige fordringer ved inngangen til året 17 78 996 90 520
Tilgang andre kortsiktige forderinger ved oppkjøp av 
 virksomhet i året 26 845 0
Bokført verdi av andre kortsiktige fordringer ved utgangen av året 17 -85 902 -78 966
Endring andre kortsiktige fordringer -6 061 11 554

Bokført verdi av annen kortsiktig gjeld ved inngangen til året 24 -1 108 674 -1 086 737
Tilgang annen kortsiktig gjeld ved oppkjøp av virksomhet i året 26 -31 626 0
Bokført verdi av annen kortsiktig gjeld ved utgangen av året 24 1 124 105 1 108 674
Endring annen kortsiktig gjeld -16 195 21 937
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -22 256 33 491

EFFEKTER I KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle investeringer
I 2017 består hele beløpet av en utbetaling knyttet til økt eierandel i tilknyttede selskap. Konsernet 
 hadde ingen tilsvarende utbetalinger i 2016.

Beløp i 1000 NOK Note 2017 2016
Økt eierandel i tilknyttet selskap (Tiffon SA) 13 -454 0
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle investeringer -454 0

EFFEKTER I KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Utbetalte renter i perioden
Konsernet har betalingsterminer for renter pr. kvartal, slik at konsernets kostnadsførte betalbare renter 
sammenfaller med utbetalte renter gjennom året. Forskjellen på kostnadsførte renter og utbetalte 
 renter relaterer seg til kalkulatoriske rentekostnader knyttet til forpliktelser til virkelig verdi over 
 resultatet. I 2016 er det også et oppgjør av en renteswap, som medførte differanse mot kostnadsførte 
rentekostnader.

Beløp i 1000 NOK Note 2017 2016
Utbetalte renter til kredittinstitusjoner 11 -31 454 -70 158
Utbetalt oppgjør renteswap 0 -12 873
Utbetalte renter i perioden -31 454 -83 031

Utbetaling av utbytte
Forskjellen på utbetalt utbytte i 2016 utbytte belastet egenkapital i 2016, skyldes et utbytte til 
 minoritet for 2015 ikke ble utbetalt før i januar 2016.
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NOTE 4 INNTEKTER

Salgsinntekter er konsernets og tilhørende segmenters primære inntektskilder.

Brennevin
Den primære inntektskilden i Brennevin er salg av brennevinsprodukter, og hvor størsteparten av 
 salgsinntektene er egenproduserte produkter, hvor konsernet også eier merkevaren. I tillegg har dette 
 segmentet også salgsinntekter fra en god del agenturvirksomhet, hvor produktene enten kan være 
 egen produsert eller importert ferdig handelsvare som er klar for salg, men hvor det er andre eksterne aktører 
som har eierskapet til merkevaren. De viktigste brennevinskategoriene er Akevitt, Bitter, Vodka og Cognac.

Geografisk er Norge, Danmark og Sverige de viktigste markedene, men konsernet selger også til Tyskland, 
USA, Finland og DFTR (Duty Free Travel Retail), samt en del andre mindre salg til øvrige markeder.

Vin
Den primære inntektskilden i Vin er salg av vinprodukter, og hvor størsteparten av salgsinntektene er 
agenturvirksomhet hvor konsernet importerer ferdig handelsvare som er klart for salg. Konsernet har 
også vesentlige salgsinntekter fra salg av egne merkevarer innenfor Vin, hvor vinen blir blandet og tappet 
i konsernets egen produksjonsvirksomhet.

Geografisk har konsernet salgsinntekter fra Vin i Norge, Sverige og Finland, samt litt fra DFTR.

Distribusjon
Konsernets Distribusjonsvirksomhet består av datterselskapet Vectura, og den primære inntektskilden i 
Vectura er totale logistikktjenester for både interne og eksterne leverandører. Totale logistikktjenester 
medfører alt fra å gjøre varebestillinger på vegne av en leverandør, gjøre varemottak, holde lagerregnskap, ta 
imot ordre fra sluttkunder, plukke ordre, distribuere varene og fakturere sluttkunden. På det tidspunktet 
som Vectura fakturerer sluttkunden, kjøper Vectura varene fra leverandøren. Vectura fakturerer også 
særavgifter (alkoholavgifter) til sluttkunden, på vegne av norske skattemyndigheter.

Vectura inntektsfører alle sine inntekter netto etter fradrag for særavgifter, varekostnader og lager-
håndteringskostnader, basert på en helhetsvurdering om at Vecturas inntektskilde knytter seg til 
 leveranse  av totale logistikktjenester og at risikoen for vareflyten er leverandørens ansvar.

Under framgår spesifikasjon av Vecturas netto salgsinntekter;

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Fakturerte inntekter 6 401 693 6 169 328
Fakturerte særavgifter -3 802 820 -3 682 014
Varekjøp -2 357 867 -2 227 097
Netto ekstern salgsinntekt Distribusjon 241 006 260 217

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter i hovedsak består av andre inntekter enn primærinntektskilden. For segment Bren-
nevin består dette i stor grad av leietapping, for segment Vin består dette i stor grad av salg av glass, 
mens for segment Distribusjon består dette i stor grad av andre aktivitetsbaserte inntekter som blant 
annet palleplassleie, eksporthåndtering, styrthåndtering og kvartpallproduksjon.
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Tabellen under viser konsernets samlede eksterne inntekter:

2017 2016
Inntekter pr marked - Konsern: Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt
Norge 996 050 24 568 1 020 618 993 760 20 990 1 014 750
Sverige 1 006 576 12 944 1 019 520 1 028 103 11 682 1 039 785
Finland 221 385 4 610 225 995 207 728 0 207 728
Danmark 146 109 0 146 109 133 108 0 133 108
Tyskland 59 940 1 504 61 444 58 940 0 58 940
USA 3 238 580 3 818 5 727 0 5 727
DFTR 94 870 0 95 537 92 954 0 92 954
Annet internasjonalt 1 958 728 2 019 1 506 27 899 29 405
Sum driftsinntekter 2 530 126 44 934 2 575 060 2 521 826 60 571 2 582 397

Tabellene under viser segmentenes samlede eksterne og interne inntekter:      

2017 2016
Inntekter pr marked - Brennevin: Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt
Norge 301 579 141 306 442 885 308 463 122 955 431 418
Sverige 126 469 5 455 131 924 116 543 1 942 118 485
Finland 32 711 289 33 000 35 267 0 35 267
Danmark 146 109 0 146 109 133 108 0 133 108
Tyskland 59 940 1 504 61 444 58 940 0 58 940
USA 3 238 580 3 818 5 727 0 5 727
DFTR 91 417 0 92 084 91 554 0 91 554
Annet internasjonalt 1 958 728 2 019 1 505 27 879 29 384
Sum driftsinntekter 763 421 149 862 913 283 751 107  152 776 903 883

      

2017 2016
Inntekter pr marked - Vin: Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt
Norge 448 477 360 448 837 453 255 0 453 255
Sverige 882 085 13 509 895 594 911 560 13 697 925 257
Finland 188 674 4 321 192 995 172 461 0 172 461
DFTR 3 453 0 3 453 1 400 0 1 400
Sum driftsinntekter 1 522 689 18 190 1 540 879 1 538 676 13 697 1 552 373

      

2017 2016
Inntekter pr marked - Distribusjon: Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt
Norge 251 332 33 071 284 403 232 043 30 881 262 924
Sum driftsinntekter 251 332 33 071 284 403 232 043 30 881 262 924
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Vesentlige kundeforhold
Konsernet har vesentlige kundeforhold med Vinmonopolet i Norge og Systembolaget i Sverige, som hver for seg utgjør mer enn 10% av konsernets totale driftsinntekter. 

Totale driftsinntekter til Vinmonopolet utgjør omlag 689 MNOK i 2017, hvorav 286 MNOK i Brennevin og 403 MNOK i Vin. I 2016 utgjorde tilsvarende omlag 693 MNOK, hvorav 288 MNOK i Brennevin og  
405 MNOK i Vin.

Totale driftsinntekter fra Systembolaget utgjør omlag 905 MNOK i 2017, hvorav 116 MNOK i Brennevin og 789 MNOK i Vin. I 2016 utgjorde tilsvarende omlag 947 MNOK, hvorav 108 MNOK i Brennevin og  
839 MNOK i Vin. 

NOTE 5 SEGMENTINFORMASJON

2017
Beløp i 1 000 NOK Brennevin Vin Distribusjon Øvrig

Elimineringer /  
omklassifiseringer Konsern

Salgsinntekter - eksterne 767 591 1 521 529 241 006 0 0 2 530 126
Salgsinntekter mellom segmentene -4 170 1 160 10 326 0 -7 316 0
Andre driftsinntekter - eksterne 6 669 15 072 22 741 452 0 44 934
Andre driftsinntekter mellom segmentene 143 193 3 118 10 330 173 730 -330 371 0
Sum inntekter 913 283 1 540 879 284 403 174 182 -337 687 2 575 060

Netto gevinst ved salg av driftsmidler 30 0 0 0 0 30
Varekostnad -404 928 -1 154 411 0 0 150 814 -1 408 524
Lønnskostnad -122 269 -100 122 -134 419 -60 602 0 -417 412
Annen driftskostnad -206 650 -94 678 -135 852 -141 392 186 873 -391 699
Andel resultat fra TS og FKV 3 286 0 0 0 0 3 286
EBITDA justert 182 753 191 668 14 132 -27 812 0 360 741

Andre inntekter og kostnader -7 142 -5 166 -647 -212 0 -13 167
Avskrivninger og amortiseringer -24 117 -1 794 -12 825 -7 666 -5 180 -51 581
Nedskrivninger1 0 0 0 0 -22 700 -22 700
Driftsresultat 151 494 184 709 660 -35 690 -27 880 273 293

Netto finansresultat 2 988 -18 103 480 -1 577 1 669 -14 543

RESULTAT FØR SKATT 154 482 166 606 1 140 -37 267 -26 211 258 750

1   Nedskrivning av goodwill i 2017 knytter seg til merverdi ved oppkjøpet av Excellars AS. Disse merverdiene er bokført på konsernnivå, se for øvrig note 15. 
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2016
Beløp i 1 000 NOK Brennevin Vin Distribusjon Øvrig

Elimineringer / 
omklassifiseringer Konsern

Salgsinntekter - eksterne 746 230 1 515 379 260 217 0 0 2 521 826
Salgsinntekter mellom segmentene 4 877 23 297 -28 174 0 0 0
Andre driftsinntekter - eksterne 28 045 11 478 20 646 403 0 60 571
Andre driftsinntekter mellom segmentene 124 731 2 220 10 235 173 011 -310 196 0
Sum inntekter 903 883 1 552 373 262 924 173 414 -310 196 2 582 397

Netto gevinst ved salg av driftsmidler 144 0 0 0 0 144
Varekostnad -427 031 -1 165 620 0 0 124 731 -1 467 920
Lønnskostnad -117 244 -93 289 -124 008 -58 004 0 -392 545
Annen driftskostnad -202 954 -99 302 -136 320 -139 405 185 465 -392 516
Andel resultat fra TS og FKV 5 789 0 0 0 0 5 789
EBITDA justert 162 587 194 162 2 596 -23 995 0 335 349

Andre inntekter og kostnader -3 916 0 -399 -40 559 0 -44 874
Avskrivninger og amortiseringer -23 906 -1 014 -13 632 -8 363 -4 710 -51 625
Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0
Driftsresultat 134 765 193 148 -11 435 -72 917 -4 711 238 850

Netto finansresultat -9 086 -17 576 404 -183 385 -27 085 -236 728

RESULTAT FØR SKATT 125 679 175 572 -11 031 -256 302 -31 796 2 122

Konsernet presenterer ikke segmentenes eiendeler eller gjeld, da dette heller ikke gjøres i konsernets interne rapportering.

For informasjon angående prising knyttet til salg mellom segmentene, se note 6.
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NOTE 6 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

I tillegg til datterselskap og tilknyttede selskap, defineres konsernets nærstående parter som eierne, alle medlemmer av styret og konsernledelsen, samt selskap hvor noen av disse partene enten har kontrollerende 
 eierinteresser, styreverv eller er ledende ansatt. 

Konsernets transaksjoner med nærstående parter: 

Kjøp av varer og tjenester:

Beløp i 1 000 NOK Relasjon Leveranse 2017 2016
Hoff SA Aksjonær Råvarer 22 386 22 469
Tiffon SA Tilknyttet selskap (34,75%) Råvarer og ferdigvarer 52 746 56 051
Det Danske Spiritus Kompagni A/S1 Felleskontrollert virksomhet (50%) Leie kontorplasser, lisenser 0 3 314
Gjelleråsen Eiendom AS Eies av aksjonær (Canica AS) Husleie 79 150 77 605
Thomas Patay Daglig leder i Vingruppen AS Minoritets-aksjer i Vinordia AS, Symposium Wines AS og Vinuniq AS 2 741 0
Sum kjøp av varer og tjenester 157 023 159 439

Salg av varer og tjenester:

Beløp i 1 000 NOK Relasjon Leveranse 2017 2016
Tiffon SA Tilknyttet selskap (34,75%) Markedsstøtte 3 714 3 393
Det Danske Spiritus Kompagni A/S1 Felleskontrollert virksomhet (50%) Salg av ferdigvarer 0 132 184
Sum salg av varer og tjenester 3 714 135 577

Fordringer på nærstående parter pr 31.12.: 

Beløp i 1 000 NOK Relasjon Fordringens art 2017 2016
Tiffon SA Tilknyttet selskap (34,75%) Kortsiktige fordringer 170 0
Det Danske Spiritus Kompagni A/S1 Felleskontrollert virksomhet (50%) Kortsiktige fordringer 0 21 061
Sum fordringer på nærstående parter pr 31.12. 170 21 061

Gjeld til nærstående parter pr 31.12.:

Beløp i 1 000 NOK Relasjon Gjeldens art 2017 2016
Hoff SA Aksjonær Kortsiktig gjeld 1 147 549
Tiffon SA Tilknyttet selskap (34,75%) Kortsiktig gjeld 10 821 11 082
Det Danske Spiritus Kompagni A/S1 Felleskontrollert virksomhet (50%) Kortsiktig gjeld 0 113
Sum gjeld til nærstående parter pr 31.12. 11 968 11 744

Alle transaksjoner med nærstående parter skjer til markedsmessige betingelser.

1   Det Danske Spiritus Kompagni A/S var felleskontrollert virksomhet fram til januar 2017, da konsernet kjøpte opp resterende 50% eierandel. For ytterligere informasjon om dette, refereres det til note 26.
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Transaksjoner mellom konsernselskap:
Mellom selskapene i konsernet er det inngått avtaler om kostnadsfordeling av interne tjenester og felles 
innkjøp. I hovedsak gjelder dette husleie, vedlikeholds- og serviceoppgaver knyttet til eiendom, samt 
fellesfunksjoner som økonomi, IT, lønn etc. Tjenestene er bokført i de ulike selskapene under henholdsvis 
andre inntekter og andre driftskostnader. 

Alle kjøp og salg av varer og tjenester mellom selskapene skjer til markedsmessige betingelser og er 
eliminert i konsernregnskapet.

NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Salgs- og reklamekostnader -122 678 -121 688
Logistikkostnader -56 331 -56 071
Husleie -86 706 -82 851
Vedlikeholdskostnader -37 094 -34 251
Andre kostnader knyttet til lokaler -27 950 -22 904
Reisekostnader -16 991 -18 814
Konsulenter og ekstern outsourcing av tjenester -39 543 -73 820
Øvrige kostnader -12 650 -20 938
Sum andre driftskostnader -399 944 -431 337
Herav effekter som inngår i regnskapslinjen andre inntekter  
og kostnader 8 245 38 821
Sum andre driftskostnader som presentert på regnskapslinjen andre 
driftskostnader -391 699 -392 516

Andre inntekter og kostnader:
Andre inntekter og kostnader består av vesentlige postive og negative engangseffekter og 
restrukturerings kostnader. Hovedhensikten med denne linjen er å vise disse vesentlige engangs- og 
 periodefremmede postene, slik at utviklingen og sammenlignbarheten på de ordinære resultatlinjene 
presentert i resultatoppstillingen skal være mer relevant for virksomheten. Se forøvrig også kapittelet 
om alternativ resultatmåling (APM).

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Personalpolitiske- og andre organisasjonsmessige tiltak1 -4 922 -1 029
Kostnader knyttet til børsnotering2 0 -41 474
Andre transaksjonskostnader -502 0
Andre engangseffekter3 -7 743 -2 371
Sum totale andre inntekter og kostnader -13 167 -44 874

1 Personalpolitiske- og andre organisasjonsmessige tiltak: Kostnader knyttet til organisasjons- og bemanningstilpasninger, for å møte 
omstillingsbehov med nye arbeidsprosesser og forbedret lønnsomhet, samt kostnader knyttet til et midlertidige incentivprogram med 
matchingshares til utvalget nøkkelansatte i forbindelse med børsnoteringen i 2016. Dette programmet utløper i Q1 2019, og ytterligere 
informasjon om dette programmet framgår av note 9. 

2 Kostnader knyttet til børsnotering: Kostnader i forbindelse med prosessen i forkant av at Arcus ASA ble børsnotert 1. desember 
2016. I stor grad knytter dette er det seg til honorarer til rådgivere og banker, men også en del andre kostnader som sto i direkte 
forbindelse med denne prosessen.

3 Andre engangseffekter: Består av både positive og negative effekter.
 I 2017 består dette hovedsakelig av kostnader knyttet til en tvist med svenske tollmyndigheter og en kunde vedrørende en 

leietapping-leveranse . Disse kostnadene består i stor grad av svenske toll- og merverdiavgifter som konsernet har blitt avkrevd knyttet 
til leveransen, samt advokatutgifter i tilknytning til dette. 

 I 2016 besto dette hovedsakelig av gevinster knyttet til salg av den siste ansattehytten konsernet har hatt, kostnader knyttet til 
ferdigstillelse av produksjonsflyttingen av danske merkevarer fra Aalborg til Gjelleråsen, samt oppgjør knyttet til en volumforpliktelse til 
tidligere logistikkpartner i Danmark ved bytte av logistikkpartner i 2016.

Godtgjørelse til revisor
Nedenfor er kostnadsførte honorar til revisor spesifisert. Honoraret omfatter både konsernrevisor, EY, 
samt andre revisorer av datterselskap i konsernet.

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Lovpålagt revisjon 3 100 2 336
Annen finansiell revisjon 171 215
Andre attestasjonstjenester 69 774
Skatterådgivning 170 239
Andre tjenester utenfor revisjon 42 226
Sum godtgjørelse til revisor 3 552 3 790

     
Alle beløp er eks mva.     
     
Totalt honorar til revisor for konsernet omfatter honorar til andre enn konsernrevisor med TNOK 1 243 
for 2017, og TNOK 1 118 for 2016.
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NOTE 8 LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Lønn inkludert feriepenger -280 838 -266 685
Arbeidsgiveravgift -58 434 -63 732
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift -32 406 -28 397
Andre personalkostnader -50 656 -40 691
Sum lønn og personalkostnader -422 334 -399 505
Herav effekter presentert på regnskapslinjen andre inntekter og  
kostnader (se note 7) 4 922 6 960
Sum andre driftskostnader som presentert på regnskapslinjen  
lønnskostnader -417 412 -392 545

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i året 420 411

Godtgjørelser til ledende ansatte
Styret vedtar betingelser for konsernsjefen og tar prinsipielle beslutninger vedrørende konsernets 
 betingelsespolicy og kompensasjonsordninger for øvrige ansatte. Styret har et eget kompensasjons-
utvalg, som forbereder kompensasjonssaker for beslutning i styret. Utvalget består av to aksjonærvalgte  
styremedlemmer. Administrasjonen utreder saker for kompensasjonsutvalget og styret.

I 2017 har konsernledelsen deltatt i konsernets årsbonussystem, et midlertidig aksjeprogram 
(matchingshares) som ble etablert ved børsnoteringen i 2016, samt et nyetablert opsjonsprogram som 
ble vedtatt på generalforsamlingen i mai 2017. Konsernsjefen har en ordinær bonusavtale som på visse 
vilkår vil gi utbetaling på inntil 5 månedslønninger, mens øvrig konsernledelse kan få inntil 4 måneds-
lønninger. 

Konsernsjefen og øvrig norsk konsernledelse har en ordinær tjenestepensjon i Storebrand, som gir 5% 
pensjonsinnskudd for lønn mellom 0-7,1G og 11% for lønn fra 7,1-12G. Svensk deltaker i konsern-
ledelsen har en pensjonsplan med innskuddsordning hvor innskuddssatsene varierer med lønn opp til 
34%. Konsernsjefen har i tillegg en tilleggspensjonsavtale som gir pensjonsopptjening på 15% av lønn 
over 12G. Denne pensjonsopptjeningen kapitaliseres i konsernets balanse årlig, og hvor avkastningen 
baseres på avkastningen i pensjonsfondet Storebrand Balansert. 

Lønn og andre ytelser til konsernledelsen 2017:     

Beløp i 1000 Lokal valuta
 

Valuta  Lønn 
 Opptjent 

bonus 2017 
 Natural-

ytelser 
 Pensjons- 

kostnad 
Kenneth Hamnes NOK 3 031 286 227 386
Sigmund Toth NOK 1 728 147 146 84
Erlend Stefansson NOK 2 033 139 179 84
Erik Bern NOK 1 780 132 190 84
Bjørn Delbæk NOK 1 572 103 191 84
Per Bjørkum NOK 1 523 107 137 84
Thomas Patay NOK 2 288 144 195 84
Lorna Stangeland1 NOK 900 0 50 21
Christian Granlund2 NOK 870 290 90 45
Claes Lindquist3 SEK 2 193 1 031 102 862

1. Lorna Stangeland fratrådte 31. mars 2017, og presenterte ytelser representerer 3 måneders ansettelsesforhold. Lorna gikk inn i styret  
i Vectura AS etter fratredelse. 

2. Christian Granlund ble ansatt 12. juni 2017, og presenterte ytelser representerer 6,5 måneders ansettelsesforhold. 
3. Claes Lindquist har valgt å trappe ned, og fratrår sin stilling 31.03.2018. Claes vil gå inn styret i datterselskapet Vingruppen I Norden AB 

etter fratredelse. 

 
Lønn og andre ytelser til konsernledelsen 2016:

Beløp i 1000 Lokal valuta
 

Valuta 
 

Lønn 
 Opptjent 

bonus 2016 
 Natural-

ytelser 
 Pensjons- 

kostnad 
Kenneth Hamnes NOK 2 444 1 100 220 308
Rune Midtgaard1 NOK 1 820 446 150 69
Sigmund Toth2 NOK 550 614 2 28
Erlend Stefansson NOK 1 981 669 147 83
Erik Bern NOK 1 743 585 217 83
Bjørn Delbæk3 NOK 249 511 25 14
Per Bjørkum NOK 1 437 485 135 83
Thomas Patay4 NOK 2 264 455 192 83
Lorna Stangeland NOK 1 700 617 194 83
Claes Lindquist SEK 2 141 956 69 983

1. Rune Midtgaard var finansdirektør fram til 1. september 2016, men var medlem av konsernledelsen fram til han sluttet 31.10.2016. 
Utbetalt ytelser tilsvarer 10 måneders ansettelsestid.

2. Sigmund Toth tok over som finansdirektør fra 1. september 2016. Utbetalte ytelser representerer de fire måneder han var i 
konsernledelsen.     

3. Bjørn Delbæk ble fast ansatt fra 1.11.2016, og utbetalte ytelser representerer 2 måneders ansettelsestid. I perioden 1.1.2016-
31.10.2016 var Bjørn innleid, og fakturerte sine tjenester fra sitt eget selskap.

4. TNOK 151 av utbetalt lønn knytter etterbetaling av ytelser opptjent i tidligere år.   
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Dersom konsernsjefen sier opp sin stilling, har han 6 måneders oppsigelsestid. Ved eventuell oppsigelse 
fra konsernet, har konsernsjefen rett til 12 måneders etterlønn, og har i denne perioden ikke mulighet for 
å ta seg jobb innenfor konkurrerende virksomhet.

Av øvrig konsernledelse har Sigmund Toth, Erlend Stefansson, Erik Bern, Thomas Patay og Christian 
 Granlund 6 måneders oppsigelsestid, mens Per Bjørkum og Bjørn Delbæk har 3 måneders oppsigelsestid. 
Claes Lindquist hadde 9 måneders oppsigelsestid dersom han sier opp selv, og skal jobbe ut første 
 kvartal 2018.

Av øvrig konsernledelse, har Erik Bern, Thomas Patay og Claes Lindquist 12 måneders konkuransse-
klausul, mens Sigmund Toth, Bjørn Delbæk, Per Bjørkum, Erlend Stefansson har 6 måneders konkuranse-
klausul. Alle har avtale om etterlønn i perioden som konkuransseklausulen gjelder.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til verken konsernsjef, øvrig konsernledelse eller medlemmer 
av styret. 

Konsernledelsens beholdninger av ordinære aksjer i Arcus ASA framgår av note 20.

Om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte. 

Det følger videre av allmennaksjeloven § 5–6 (3) at det på generalforsamlingen skal avholdes en 
 rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende 
 regnskapsår (se (ii) nedenfor). Så langt retningslinjene er knyttet til aksjebaserte incentivordninger skal 
disse også godkjennes av generalforsamlingen (se (iii).

(i) Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for foregående regnskapsår er det redegjort for i note 8, 9 
og 10 til årsregnskapet for Arcus ASA.

(ii) Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
Når det gjelder retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for det 
kommende regnskapsåret, vil styret legge frem følgende retningslinjer for rådgivende avstemning på 
generalforsamlingen i 2018:

Formålet med Arcus totale betingelsespolicy er å tiltrekke seg medarbeidere med den kompetansen 
konsernet trenger, videreutvikle og beholde nøkkelkompetanse og motivere til langsiktighet og 
 kontinuerlig fremgang for å nå Arcus forretningsmessige mål. Som overordnet innfallsvinkel skal Arcus 
policy være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende når vi ser på summen av den totale 
 kompensasjonspakke. Den totale kompensasjon kan bestå av følgende elementer:

(a) Faste elementer- Grunnlønn, pensjon etc.
Arcus benytter internasjonalt anerkjente systemer for  stillingsvurderinger for å finne «riktig» stillings- og 
fastlønnsnivå. Stillingene måles mot sitt lokale  marked (land) og det er et spenn i forhold til medianen. 
Den enkeltes ansvarsområde, resultater og  prestasjoner avgjør innplassering på lønnsskalaen.

Arcus har innskuddsbasert tjenestepensjon i Norge. Innskuddssatsene er 5 % av lønn opptil 7,1G og 11 
% av lønn mellom 7,1G og 12G (1G er fra 1.5.2017 NOK 93 634). Det er kun konsernsjef som i dag har 
tjenestepensjon for lønn over 12G og satsen er 15 %. Utover AFP ordning og folketrygden som gir alle 
ansatte en fleksibel pensjonsalder fra 62 år, er det ingen ordninger eller avtaler om tidligere pensjons-
alder for konsernledelsen. Alle ansatte i Norge har en lovbestemt aldersgrense på inntil 72 år, men 
 aldersgrensen i konsernet er avtaleregulert til 70 år, som også gjelder for konsernledelsen. 

Administrerende direktør for Vectura AS følger samme pensjonsordning som konsernledelsen. VD for 
Vingruppen i Norden AB følger det svenske regelverk. Pensjonsordningen i Sverige har andre regler og 
høyere innskuddssatser enn i Norge. 

Konsernet har, i tillegg til det ovennevnte, bil- og telefonordninger og andre begrensede naturalytelser

(b) Variable elementer – årsbonus
Arcus ASA har et årsbonussystem. Bonussystemet for konsernledelsen består av en finansiell del (70%) 
knyttet opp mot resultatmålet for konsernet, og en individuell del (30%) knyttet opp mot konkrete og 
definerte KPI er for den enkelte. For andre ledende ansatte er den finansielle del 50% knyttet opp mot 
resultatmålet for konsernet eller selskapet og den individuelle del 50 %. 

All bonus er såkalt selvfinansierende. For medlemmer av konsernledelsen er maksimal oppnåelig bonus 
30 % av årslønn (4 månedslønninger), mens konsernsjef kan oppnå inntil 5 månedslønninger i årlig bonus. 
Utover konsernledelsen er ca. 70 ledere og nøkkelpersoner omfattet av en bonusordning, men kriteriene 
varierer noe og disse personene kan oppnå en bonus varierende mellom 1-3 månedslønninger.

Bonusordningen for 2018 vil bestå av de samme komponenter og har konsernets og/eller selskapets 
resultat som hovedmål (finansiell del på 70%). I tillegg er individuell bonus (personlige mål) en sentral del 
av ordningen, med en andel på 30 % for konsernledelsen.

Ledere i Vectura AS følger samme retningslinjer som konsernledelsen, men basert på selskapets EBIT resultat.

Ledere i Vingruppen i Norden AB følger foreløpig en trappetrinns bonusmodell basert på selskapets EBIT 
resultat, med maksimalt 5 månedslønninger.

(iii) Særlig om aksjebaserte insentivordninger
I forbindelse med børslanseringen i 2016 ble Konsernledelsen og ytterligere 33 ledere / nøkkelpersoner 
gitt mulighet til å investere i aksjer mot tilbud om «matching aksjer» på nærmere bestemte vilkår, som 
fremgikk av prospektet. Det var i alt 29 personer utover konsernledelsen som benyttet seg av tilbudet. 
Matching programmet avsluttes etter fremleggelse av resultat for Q4/2018 i 2019.
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Den ordinære Generalforsamlingen i 2017 godkjente et opsjonsbasert langtidsinsentiv for konsernledelsen 
samt AD i Vectura og VD i Vingruppen i Norden samt ytterligere noen ledere og nøkkelpersoner. Det primære 
formål er å motivere ledende ansatte til langsiktighet og kontinuerlig fremgang samt verdiskapelse for 
aksjonærene. Det vises til redegjørelse beskrevet i vedlegg 4 i innkallingen til Generalforsamlingen.

Arcus ASA har nøkkelpersoner i flere vinselskap som har investert som minoritetseiere, hovedsakelig 
gjelder dette daglig leder. Denne modellen har vært en suksess for konsernet og skapt ny lønnsom 
 business av motiverte ledere. Det er ønskelig å videreføre at daglig leder i et vinselskap, etter individuell 
vurdering, gis mulighet til å bli minoritetseier, oppad begrenset til 9,9 % eierandel. 

En slik modell har til hensikt å oppmuntre til entreprenørkultur, god forretningssans og intern konkurranse 
mellom selskapene som igjen skaper økt lønnsomhet både for selskapet og for den ansatte. Primært må 
finansiering skje ved at den ansatte skyter inn egenkapital.

Ved oppstart eller kjøp av nye selskap må noe større fleksibilitet (opptil 30 % eierandel) aksepteres når 
det gjelder hvor mye den ansatte bør/kan investere, basert på en individuell og forretningsmessig vurdering

(iv) Lederlønnspolitikken foregående regnskapsår
Retningslinjene for betingelsespolitikken beskrevet i punkt (ii) har også vært retningsgivende for 
 lederlønnsfastsettelsen i 2017. Det ble utbetalt full individuell bonus for 2016, mens det for 2017 vil bli 
utbetalt 26 prosent av maksimal bonus.

(v) Endringer i avtaleforhold
Adm. direktør Lorna Stangeland i Vectura AS fratrådte sin stilling 31. mars 2017 og ble erstattet av 
Christan Granlund som tiltrådte 12. juni 2017. Lorna Stangeland ble eksternt styremedlem i Vectura AS 
fra 1. april 2017.

Adm. direktør Claes Lindquist i Vingruppen i Norden AB har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. april 
2018 for å bli pensjonist, og vil bli erstattet av Svante Selling som tiltrer 1. februar 2018. Claes Lindquist 
vil fortsette som eksternt styremedlem i Vingruppen i Norden AB fra 1. april 2018, og vil etter fratredel-
sen 31. mars 2018 jobbe på konsulentvilkår, foreløpig ut året. 

Styret godtgjøres etter følgende satser fra og med 03.05.2017

Styrets leder 500 000 kroner pr. år
Aksjonærvalgte styremeldemmer 225.000 kroner pr. år
Ansattevalgte styremedlemmer 150 000 kroner pr. år
Varamedlem for ansattvalgte 7 500 kroner pr. møte

Revisjonsutvalget
Leder av utvalget 85 000 kroner pr. år
Medlem 40 000 kroner pr. år

Kompensasjonsutvalget
Leder av utvalget 40 000 kroner pr. år
Medlem 25 000 kroner pr. år

Honorarer til styrets medlemmer 2017:

Beløp i 1000 NOK
 Styrehonorar inkl. 

komitéarbeid 
Antall aksjer 
31.12.2017

Aksjonærvalgte styrerepresentanter
Michael Holm Johansen Styreleder 480 150 000
Mikael Norlander Fratrådt styremedlem i 2017 177 0
Hanne Refsholt 222 0
Leena Maria Saarinen 227 1 860
Trond Berger 301 17 441
Eilif Due1 275 3 299 325
Isabelle Ducellier Fratrådt styremedlem i 2017 0 0
Stein Erik Hagen2 Nyvalgt styremedlem i 2017 150 22 670 000
Ann-Beth Freuchen Nyvalgt styremedlem i 2017 150 0

Ansattevalgte styrerepresentanter
Erik Hagen  se tabell under 566
Ingrid E. Skistad3  se tabell under 1 368
Kjell Arne Greni  se tabell under 0

1. Eilif Due eier 2.325 aksjer personlig. Øvrig oppgitt aksjeinnehav knytter seg til aksjonæren Hoff SA, hvor han er styreleder.
2. Stein Erik Hagen eier ingen aksjer personlig. Oppgitt aksjeinnehav knytter seg til aksjonæren Canica AS som kontrolleres av  

Stein Erik Hagen og hans nærstående, og hvor han er styremedlem.
3.    Ingrid E. Skistad eier 322 aksjer personlig. Øvrig oppgitt aksjeinnehav eies via selskapet Ibrygging Invest AS, hvor hun er styreleder.
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Beløp i 1000 NOK
 

Fast lønn 
 Styrehonorar  

inkl. komitéarbeid 
 

Naturalytelser  
 Pensjons-

kostnad 
Ansattevalgte styrerepresentanter
Erik Hagen 495 157 6 25
Ingrid E. Skistad 617 150 4 31
Kjell Arne Greni1 185 155 6 9

1. Kjell Arne Greni har 40% stilling

Honorarer til styrets medlemmer 2016:

Beløp i 1000 NOK
 Styrehonorar

inkl. komitéarbeid 
Antall aksjer 
31.12.2016

Aksjonærvalgte styrerepresentanter
Michael Holm Johansen Nyvalgt styremedlem i 2016 637 146 512
Mikael Norlander1 0 16 077 244
Hanne Refsholt Nyvalgt styremedlem i 2016 218 0
Leena Maria Saarinen Nyvalgt styremedlem i 2016 187 1 860
Trond Berger Nyvalgt styremedlem i 2016 34 17 441
Eilif Due2 140 3 299 325
Isabelle Ducellier Nyvalgt styremedlem i 2016 100 1 860
Leif Johansson Fratrådt styremedlem i 2016 0 0
Daniel Repfennig Fratrådt styremedlem i 2016 0 0
Marius Juul Møller Fratrådt styremedlem i 2016 0 0

Ansattevalgte styrerepresentanter
Erik Hagen  se tabell under 244
Ingrid E. Skistad3 Nyvalgt styremedlem i 2016  se tabell under 1 046
Kjell Arne Greni  se tabell under 0

1. Mikael Norlander representerte hovedaksjonær, Ratos AB. Oppgitt antall aksjer knyttet til ham inkluderer også Ratos AB sitt 
aksjeinnehav.     

2. Eilif Due eier 2.325 aksjer personlig. Øvrig oppgitt aksjeinnehav knytter seg til aksjonæren Hoff SA, hvor han er styreleder.
3. Oppgitt aksjeinnehav eies via selskapet Ibrygging Invest AS, hvor Ingrid E. Skistad er styreleder.    

 

     

Beløp i 1000 NOK
 

Fast lønn 
 Styrehonorar inkl. 

komitéarbeid 
 

Naturalytelser 
 Pensjons-

kostnad 
Ansattevalgte styrerepresentanter
Erik Hagen  484  103  6  24 
Ingrid E. Skistad1  97  25  0  5 
Kjell Arne Greni2  174  83  7  9 

1. Ingrid Skistad ble valgt inn i styret fra 1.11.2016. Utbetalte ytelser representerer 2 måneder fra hun ble valgt inn i styret.
2. Kjell Arne Greni har 40% stilling

NOTE 9 AKSJEBASERT BETALING

Aksjebaserte incentivordninger
Konsernet har to aksjebaserte incentivprogram for ledende ansatte, som er relatert til konsernets 
 verdiutvikling. I tillegg har konsernet et aksjespareprogram som alle ansatte kan delta i.

Matchingaksjer for ledende ansatte og andre nøkkelpersoner
Før styret i 2017 vedtok en ny langtidsincentivordning for ledende ansatte, ble det ved børsnoteringen  
i 2016 vedtatt en midlertidig 2-årig incentivordning (interim retention plan), hvor 37 ansatte inkludert 
konsernledelsen fikk tildelt såkalte mathingaksjer. Disse matchingaksjene tildeles til mottakerne i 2019, 
etter at kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 er offentliggjort, dersom den enkelte fortsatt er ansatt på 
det tidspunktet.

For konsernledelsen ble matchingaksjer tildelt ved at for hver aksje de kjøpte utover sine reinvesterings-
forpliktelser knyttet til oppgjøret av det avsluttede programmet med syntetiske aksjer og opsjoner, så 
fikk de 1 matchingaksje i tillegg. For de i konsernledelsen som ikke hadde syntetiske aksjer eller opsjoner 
fra tidligere, har de rett til å motta enten 1 matchingaksje for hver aksje de kjøpte totalt, eller 1 matching-
aksje for hver andre aksje de kjøpte totalt. 

Øvrige nøkkelpersoner fikk tilbud om å kjøpe aksjer for inntil et gitt beløp, hvor de har rett til å motta 1 
matchingaksje for hver andre aksje de kjøpte. Av 33 nøkkelpersoner som fikk tilbudet, benyttet 29 
 stykker seg av dette tilbudet. I 2017 har 2 personer som som var tilknyttet til dette programmet valgt å 
fratre, slik at ved utgangen av 2017 er det 27 nøkkelpersoner igjen i dette programmet.

Dersom børskursen på innløsningstidspunktet overstiger 2 ganger børskursen på tildelingstidspunktet, 
vil antall matchingaksjer reduseres slik at den totale verdien av tildelte matchingaksjer ikke overstiger  
2 ganger verdien på tildelingstidspunktet.
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Nedenfor vises antall matchingaksjer pr 31.12.2017, hvor virkelig verdi er basert på Arcus’ aksjekurs pr. 31.12.2017 (NOK 46,50).

Beløp i 1000 NOK
Tildelings-

dato
Antall matchingaksjer på  

tildelingstidspunktet
Antall matchingaksjer 

31.12.2016
Antall matchingaksjer 

31.12.2017
Virkelig verdi 

31.12.2017
Innløsnings-

dato
Kenneth Hamnes 01.12.16 42 100 42 100 42 100 1 958 28.02.19
Sigmund Toth 01.12.16 19 767 19 767 19 767 919 28.02.19
Erlend Stefansson 01.12.16 27 062 27 062 27 062 1 258 28.02.19
Erik Bern 01.12.16 9 956 9 956 9 956 463 28.02.19
Bjørn Delbæk 01.12.16 8 692 8 692 8 692 404 28.02.19
Per Bjørkum 01.12.16 8 256 8 256 8 256 384 28.02.19
Thomas Patay 01.12.16 68 785 68 785 68 785 3 199 28.02.19
Claes Lindquist 01.12.16 46 726 46 726 27 670 1 287 28.02.19
Totalt konsernledelsen 231 344 231 344 212 288 9 871
Øvrige ledende ansatte 01.12.16 149 415 149 415 118 530 5 512 28.02.19
Totalt antall matchingaksjer 380 759 380 759 330 818 15 383

      
      
Oversikt over utvikling i antall tildelte matchingaksjer:      
      

Antall matchingaksjer 2017 2016
Tildelte matchingaksjer ved begynnelse av året 380 759 0
Tildelte matchingaksjer i løpet av året 0 380 759
Terminerte matchingaksjer i løpet av året -49 941 0
Tildelte matchingaksjer ved utgangen av året 330 818 380 759

      
      
Effekter av matchingaksjer i regnskapet:      
      

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Opptjening av matchingaksjer 6 323 606
Fraregning av matchingaksjer -80 0
Endring avsetning arbeidsgiveravgift 1 252 125
Sum kostnader knyttet til matchingaksjer 7 495 731
Gjeld1 1 378 125

      
1.  Inkluderer kun arbeidsgiveravgift
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Opsjonsprogram for ledende ansatte
På generalforsamlingen i mai 2017 ble det vedtatt et nytt opsjonsprogram for ledende ansatte i 
 konsernet, hvor det vil være årlig tildeling av nye opsjoner. 

Opsjonenes innvinningsperiode vil være 3 år fra tildelingstidspunktet, og hvor deltakerne har 2 år etter 
innvinningsperioden på å innløse opsjonene. Vilkår for å kunne innløse opsjonen vil være at den enkelte 
leder fortsatt er ansatt etter innvinningsperioden, samt at konsernets KPI målsettinger som fastsatt av 
styret er oppnådd i samme periode.

Antall opsjoner som tildeles årlig vil variere, og vil tilsvare den enkelte ledende ansattes potensielle mak-
simale bonusoppnåelse i forhold til børskursen på tildelingstidspunktet. Opsjonenes strikekurs beregnes 
som volumjustert børskurs for de 10 siste dagene forut for tildelingstidspunktet, tillagt 10%.

Verdivurderingene av opsjonene gjøres med Black-Scholes modellen, hvor de viktigste forutsetningene 
på verdivurderingstidspunktet vil være spotkurs på verdsettelsestidspunktet, estimert tidspunkt for når 
i innløsningsperioden konsernet antar at innehaverne vil innløse opsjonen, utbytte i perioden samt 
 aksjens antatte volatilitet. Opsjonens maksimale innløsningskurs er begrenset til 3 ganger spotkursen  
på tildelingstidspunktet.

Det er ingen rettigheter til utbytte forbundet med opsjonene i perioden før innløsning.

Nedenfor vises konsernledelsens beholdning av opsjoner.

Tildelingstidspunkt 2017
Innvinningsperiode 04.05.2017 - 04.05.2020
Innløsningsperiode 04.05.2020 - 04.05.2022
Innløsningskurs NOK 51,53

Antall opsjoner 2017 2016
Kenneth Hamnes 199 426 0
Sigmund Toth 90 773 0
Erlend Stefansson 110 628 0
Erik Bern 96 546 0
Bjørn Delbæk 84 508 0
Per Bjørkum 82 524 0
Thomas Patay 115 034 0
Christian Granlund 95 724 0
Claes Lindquist 40 584 0
Totalt konsernledelsen 915 747 0
Øvrige ledende ansatte 313 557 0
Totalt antall opsjoner 1 229 304 0

Forutsetninger ved opsjonsberegning: 2017 2016
Aksjekurs på tildelingsdagen NOK 47,90 0
Aksjekurs på balansedagen NOK 46,50 0
Innløsningskurs – minimum NOK 51,53 0
Innløsningskurs – maksimum NOK 143,70 0
Risikofri rente % 1,1 % 0,0 %
Volatilitet* % 25,0 % 0,0 %
Forventet utbytte % 3,1 % 0,0 %

* Da selskapet ikke har historiske volatilitets tall å legge til grunn, har selskapet beregnet en gjennomsnittlig voliatilitet for 
 sammenlignbare selskap på europeiske børser innenfor samme bransje for de siste 5 år.

Oversikt over utvikling i antall tildelte opsjoner: 

Antall opsjoner 2017 2016
Tildelte opsjoner i løpet av året 1 407 369 0
Terminerte opsjoner i løpet av året -178 065 0
Utestående opsjoner ved utgangen av året 1 229 304 0

Effekter av opsjoner i regnskapet: 

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Opptjening av opsjoner 1 655 0
Endring avsetning arbeidsgiveravgift 265 0
Sum opsjonskostnader 1 920 0
Gjeld1 265 0

1   Inkluderer kun arbeidsgiveravgift 

Aksjespareprogram for alle ansatte
I 2017 vedtok styre en generell aksjespareordning for alle ansatte, hvor alle ansatte årlig skal få 
 muligheten til å kjøpe et begrenset antall aksjer i Arcus ASA med 20% rabatt. Salg av aksjer til ansatte til 
under markedsverdi regnskapsføres ved at differansen mellom markedsverdi på aksjene og kjøpspris blir 
 lønnskostnad.

Første gjennomføring var i november 2017, hvor til sammen 100 ansatte tegnet seg for tilsammen 
31.234 aksjer. Disse ble kjøpt til en gjennomsnittspris på 46,56 og solgt til de ansatte med 20% rabatt, 
hvor den enkelte ansatte fikk kjøpe enten 322 eller 161 aksjer. Dette har belastet konsernregnskapet 
med en kostnad på 290 TNOK i 2017.
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NOTE 10 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER

Ytelsespensjon
Arcus ASA med datterselskaper hadde frem til 31.12.2008 en kollektiv ytelsesordning for sine ansatte i 
Statens Pensjonskasse (SPK) og Storebrand. Pensjonsordningen i SPK omfattet også en ordning med 
avtalefestet pensjon med finansiering fra ansettelsestidspunktet. Pr 31.12.2008 sa styret i konsernet 
opp den kollektive pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse (SPK)  for hele konsernet for å bytte til 
innskuddsbaserte pensjonsordninger.

Ved overgangen til ny pensjonsordning ble alle syke eller uføre liggende igjen i de respektive ytelses-
ordninger. Statens Pensjonskasse har bekreftet at Arcus ikke lenger har noen juridisk forpliktelse knyttet 
til de gjenværende pensjonistene som er knyttet til ytelsesordningen i SPK, men kun forplikter seg til å 
betale årlige premieinnbetalinger utstedt av SPK, etter samme prinsippet som for innskuddspensjoner. 
Konsernet kostnadsfører derfor løpende fakturaer fra SPK på samme måte som for innskuddsordningen. 
I pensjonsforpliktelsen pr 31.12.2017 er det knyttet en avsetning på 4,1 MNOK til 5 personer i ytelses-
ordningen i Storebrand. Dette er den eneste av pensjonsforpliktelsene som er sikret med midler.

I tillegg har 2 personer, hvorav ingen lenger er ansatt i selskapet, ytelsesordninger for lønnsinntekter over 
12G. Denne ordningen er bokført med forpliktelse på tilsammen 4,2 MNOK ved utgangen av 2017. 

Gavepensjon og driftspensjon
Ved overgang til innskuddsordning i 2009, var det enkelte ansatte som tidligere hadde vært tilknyttet 
SPK, som kom dårligere ut ved førtidspensjonering i perioden 65-67 år. For å kompensere for dette ble 
det inngått avtale om gavepensjon til alle ansatte som var tilnyttet SPK før overgangen. Pr 31.12.2017 
knytter denne gavepensjonen seg til 136 ansatte fordelt i den norske virksomheten, mens total 
 forpliktelse er bokført med 13,1 MNOK.

Konsernsjefen har en driftspensjon, hvor pensjonsopptjeningen er 15% av lønn over 12G. Ved utgangen 
av 2017 er denne forpliktelsen bokført med 0,7 MNOK.

AFP pensjon
Fra 1.1.2011 ble det etablert en ny AFP-ordning i Norge. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den 
gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære 
 pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å 
stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelses-
basert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av 
lønn. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskaps-
messig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger 
 kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. I 2017 og 2016 har løpende premie-
innbetalinger vært fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeids-
takere. Premieinnbetalingene er besluttet uendret for 2018. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og 
det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

Til den nye AFP ordningen knytter det seg noen ansiennitetskrav i forhold til opptjent tjenestetid i 
 ordningen. Dette betyr at den enkelte ansatte ved fylte 62 år, må ha vært ansatt i 7 av de siste 9 år for å 
oppfylle ansiennitetskravene til å kunne ta ut AFP etter den nye ordningen. For Arcus Konsernet var det 
17 personer som ikke oppfylte dette ansiennitetskravet ved innføringen av den nye AFP ordningen. For 
disse personene søkte Arcus i 2011 om de kunne få medregnet sin opptjente tjenestetid i den gamle AFP 
ordningen i SPK, før overgang til LO/NHO ordningen fra 1.1.2009. Dette ga Fellesordningen samtykke til, 
mot at Arcus betaler hele egenandelen utover statstilskuddet på 1/3 av AFP pensjonen. Pr. 31.12.2017 
knytter det seg en gjenværende forpliktelse til 7 personer, og forpliktelsen er bokført med 5,2 MNOK.

Innskuddspensjon
Arcus konsernets generelle pensjonsordning for alle øvrige ansatte, er innskuddsbaserte pensjons-
ordninger, som er tilpasset regelverket i de enkelte land hvor konsernet har ansatte. 

Norge
Den generelle innskuddsbaserte pensjonsordningen har innskuddssatser på 5 % for lønn i intervallet 
0-7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og 11 % for lønn i intervallet 7,1 til 12 ganger folketrygdens 
grunnbeløp (G). Videre er det en privat uføreordning med 66 % ytelsesnivå, uten fripoliseopptjening. 
Barne- og forsørgertillegg til Arcus gruppelivsordning kommer som erstatning for den tidligere ektefelle- 
og barnepensjonen. 

Kostnadene knyttet til innskuddspensjon, knytter seg til løpende premiefakturaer fra forsikringsselskapet 
Arcus har tegnet innskuddspensjonsavtale med. De løpende innskuddspensjonene og uførepensjoner for 
ansatte i innskuddsordningen, reguleres årlig med pensjonskassens overskudd.

Ansatte i innskuddsordningen som har blitt uføre, har rett til å få sine uføreforpliktelser regulert med 
samme regulering som grunnbeløpet (G) hvert år, balanseført forpliktelse knyttet til dette  utgjør 3,2 
MNOK ved utgangen av 2017.

Sverige
I Sverige er innskuddene i stor grad individuelt avtalte innskuddsatser av den enkeltes lønn, og disse kan 
variere til dels vesentlig. I 2017 varierer innskuddssatsene fra 9% til 34% av den enkeltes lønn. 
 Innskuddssatsene gjelder fra første lønnskrone.

Danmark
Den generelle innskuddsbaserte pensjonsordningen i Danmark har innskuddssatser som varierer fra 8% 
-10%. Innskuddssatsene gjelder fra første lønnskrone.

Finland
Den generelle innskuddsbaserte pensjonsordningen i Finland har innskuddssatser som er 18,95% for 
ansatte under 53 år, og 17,45% for ansatte over 53 år.

Tyskland
Innskuddsatsen i Tyskland er 9,35% av den ansattes lønn, opp til maksimalt beregningsgrunnlag på  
76 200 EUR.
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Andre forhold
Konsernet har valgt å benytte  en diskonteringsrente tilsvarende OMF-rente (Obligasjoner med fortrinns-
rett) for sine pensjonsforpliktelser. Konsernets valgte pensjonsforutsetninger er i samsvar med 
 regnskapsstiftelsens anbefalinger fra september 2017. På grunn av uvesentlighet, er ikke forutsetningene 
oppdatert pr 31.12.2017.

Tabellen under viser både ytelsesbaserte og andre aktuarberegnede pensjonsforpliktelser.

Beløp i 1 000 NOK
Pensjonskostnader 2017 2016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 778 1 053
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 890 953
Avkastning på pensjonsmidler -215 -252
Administrasjonskostnader 174 173
Resultatført estimeringstap/(gevinst) 0 -736
Periodisert arbeidsgiveravgift 218 262
Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 1 845 1 453

Innskuddsbasert pensjonsordning 
Kostnadsført innskudd eksl arbeidsgiveravgift 30 561 26 944

Netto pensjonsforpliktelser 
Estimerte påløpte sikrede forpliktelser  14 436  13 707 
Estimert verdi av pensjonsmidlene  -10 328  -9 741 
Netto estimerte sikrede pensjonsforpliktelser (-) / -midler(+)  4 108  3 966 
Estimerte påløpte usikrede forpliktelser  26 444  30 126 
Netto pensjonsmidler / (-forpliktelser) bokført i balansen  30 552  34 092 

Endringer i forpliktelsen
Netto pensjonsforpliktelse 01.01 34 092 35 902
Pensjonskostnad, videreført virksomhet 1 845 1 453
Utbetalt over drift -743 -4 071
Premieinnbetalinger inkl aga -204 -471
Estimatavvik bokført direkte mot egenkapital (IAS19R) -4 438 1 279
Netto pensjonsforpliktelse 31.12. 30 552 34 092

Sammenstilling av pensjonsmidler: 
Aksjer og andre egenkapitalinstrumenter 10 328 9 741
Sum pensjonsmidler 31.12. 10 328 9 741

Beløp i 1 000 NOK
Økonomiske forutsetninger 2017 2016
Diskonteringsrente 2,30 % 2,10 %
Forventet lønnsregulering 2,50 % 2,25 %
Forventet pensjonsøkning 1,50 % 1,25 %
Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,25 % 2,00 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 2,30 % 2,10 %

Aktuarmessige og demografiske forutsetninger 
Uttakshyppighet ved 62 år 50 % 50 %
Uttakshyppighet ved 67 år 50 % 50 %
Dødelighet K2013 K2013
Uførhet K1963 K1963
Frivillig avgang (under 50 år) 5 % 5 %
Frivillig avgang (over 50 år) 0 % 0 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det 
gjelder demografiske faktorer.

Konsernets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
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Sensitivitetsanalyse på netto pensjonsforpliktelse:
I oppstillingen under framgår effektene av endringer i pensjonsforpliktelse, utsatt skattefordel og 
 egenkapital ved å endre de viktigste økonomiske forutsetningene med ett prosentpoeng opp eller ned. 
Beregningene er forøvrig gjennomført på samme måte som aktuarberegningene, og er basert på at alle 
andre økonomiske og demografiske forutsetninger holdes uendret.

Sensitivitet 2017 Diskonteringsrente Lønnsvekst G-regulering
Endring i prosentpoeng 1 % -1 % 1 % -1 % 1 % -1 %
Endring pensjonsforpliktelse  -3 116  3 697  6 019  -4 980  -2 566  2 597 
Endring utsatt skattefordel  717  -850  -1 384  1 145  590  -597 
Endring egenkapital  2 400  -2 847  -4 634  3 835  1 976  -2 000 
Endring forpliktelse i prosent -10,2 % 12,1 % 19,7 % -16,3 % -8,4 % 8,5 %

      
      

Sensitivitet 2016 Diskonteringsrente Lønnsvekst G-regulering
Endring i prosentpoeng 1 % -1 % 1 % -1 % 1 % -1 %
Endring pensjonsforpliktelse  -3 477  4 125  6 716  -5 557  -2 864  2 898 
Endring utsatt skattefordel  835  -990  -1 612  1 334  687  -695 
Endring egenkapital  2 643  -3 135  -5 104  4 223  2 176  -2 202 
Endring forpliktelse i prosent -10,2 % 12,1 % 19,7 % -16,3 % -8,4 % 8,5 %

Oversikt over kontantstrømmer knyttet til pensjonsordninger

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Premiebetalinger, balanseført ytelsesordning i Storebrand 204 425
Utbetalinger over drift, gavepensjon 65-67 743 566
Utbetalinger balanseført driftspensjon til tidligere konsernsjef 0 3 316
Premiebetalinger, ikke balanseført AFP ordning 4 069 4 165
Premiebetalinger, gjenværende i SPK 72 66
Premiebetalinger, innskuddspensjon 29 240 25 404
Sum 34 328 33 942

Alle tall er inklusive arbeidsgiveravgift.

Premiebetalinger knyttet til ordinær innskuddspensjon er den største utbetalingspostene knyttet til 
pensjon. Grunnlaget for premiebetalingene til innskuddsordningen beregnes på bakgrunn av faktiske 
lønninger, og vil følge lønnsutviklingen i selskapet. 

Premiebetalinger til AFP ordning blir også beregnet basert på faktiske lønninger, i tillegg til at 
 premiesatsen er forventet å øke i årene framover. Premiesatsen har vært 2,50% i 2016 og 2017, og vil 
være uendret i 2018. 

NOTE 11 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Finansinntekter
Eksterne renteinntekter 6 654 7 944
Sum renteinntekter 6 654 7 944

Verdiendring renteswapavtaler til virkelig verdi i balansen 0 4 552
Verdiendring valutaterminkontrakter til virkelig verdi i balansen 1 837 0
Verdiendring medinvesteringsprogram (syntetiske aksjer og opsjoner) 13 821 0
Netto agiogevinst 2 854 5 848
Andre finansinntekter 731 19
Sum andre finansinntekter 19 243 10 419
Sum finansinntekter 25 897 18 363

Finanskostnader
Rentekostnader til kredittinstitusjoner -31 454 -70 158
Rentekostnader på forpliktelser til virkelig verdi i balansen -21 -256
Sum rentekostnader -31 475 -70 414

Verdiendring minoritetsopsjoner til virkelig verdi i balansen -147 -28 180
Verdiendring valutaterminkontrakter til virkelig verdi i balansen 0 -2 021
Verdiendring medinvesteringsprogram (syntetiske aksjer og opsjoner) 0 -119 979
Amortisering av etableringsgebyr knyttet til lånefinansiering i SEB -1 652 -20 636
Andre finanskostnader -7 166 -13 861
Sum andre finanskostnader -8 965 -184 677
Sum finanskostnader -40 440 -255 091

Netto finansresultat -14 543 -236 728
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NOTE 12 SKATT

Årets skattekostnad fremkommer slik: 

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Betalbar skatt -37 463 -40 670
Endring i utsatt skatt -34 306 10 590
For lite avsatt tidligere år 1 241 3 869
Skattekostnad -70 528 -26 211

Skattekostnad fordelt etter land 2017 2016
Skattekostnad til Norge -34 883 6 498
Skattekostnad til Sverige -26 194 -25 545
Skattekostnad til Danmark -7 343 -6 094
Skattekostnad til Finland -2 220 -1 841
Skattekostnad til Tyskland 112 771
Sum skattekostnad -70 528 -26 211

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats 2017 2016
Resultat før skatt 258 750 2 122
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats i Norge -62 100 -531
Skatteeffekten av følgende poster:
Ikke fradragsberettigede kostnader -7 638 -26 831
Ikke skattepliktige inntekter 33 0
For lite avsatt tidligere år 1 241 2 171
Endring i ikke balanseført skattefordel 213 0
Endring i skattesats -4 859 -5 789
Forskjeller i skattesats 3 366 4 554
Resultatandel tilknyttet selskap 789 1 447
Annet -1 573 -1 232
Skattekostnad -70 528 -26 211

Effektiv skattesats 27 % 1235 %

Skattekostnad på poster i OCI
Skattekostnad på poster i OCI vedrører i sin helhet til endring utsatt skatt knyttet til pensjons-
forpliktelser i Norge.

Betalbar skatt i balansen, pr land 2017 2016
Skatteforpliktelse til Norge 1 907 1 704
Skatteforpliktelse til Sverige -5 336 -9 815
Skatteforpliktelse til Danmark 5 451 4 862
Skatteforpliktelse til Finland 382 -80
Skatteforpliktelse til Tyskland -276 373
Sum betalbar skatteforpliktelse, se også note 17 2 128 -2 956

Betalte skatter i perioden, pr land 2017 2016
Betalt skatt til Norge -896 -5 686
Betalt skatt til Sverige -22 412 -26 200
Betalt skatt til Danmark -7 510 -12 760
Betalt skatt til Finland -1 851 -2 556
Betalt skatt til Tyskland -552 491
Sum betalt skatt -33 221 -46 711
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Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:
  

2017 2016
Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse

Varige driftsmidler -3 093 532 37 667
Immaterielle driftsmidler -45 585 -101 588 -47 905 -93 848
Finansielle eiendeler -931 0 -717 0
Varer -10 271 0 -8 536 338
Kundefordringer 1 545 0 1 539 215
Pensjonsforpliktelser 6 604 0 7 833 0
Avsetning for forpliktelser 5 781 0 10 437 0
Gevinst og tapskonto -864 24 -1 127 0
Underskudd til fremføring 183 600 0 210 559 0
Sum utsatt skatt, brutto 136 786 -101 032 172 120 -92 628
Ikke balanseført utsatt skattefordel 0 0 0 0
Netto utsatt skatt i balansen 136 786 -101 032 172 120 -92 628

Ved utgangen av året har konsernet 183,6 MNOK i balanseført utsatt skattefordel som knytter seg til 
underskudd til framføring. Basert på en vurdering og analyse av konsernets inntjening i Norge historisk og 
prognose fremover er det vurdert at det fremførbare underskuddet vil kunne utnyttes i sin helhet, og 
tilhørende utsatt skattefordel er derfor oppført.

Utsatte skatteposisjoner er beregnet ut fra lokal skattesats i de respektive land på rapporteringstids-
punktet. Ved utgangen av 2017 er dette 23% i Norge, 22% i Sverige, 22% i Danmark og 20% i Finland.

Ved utgangen av 2017 knytter utsatt skattefordel seg til netto negative midlertidige forskjeller mot 
skatteregime i Norge og  Sverige, mens utsatt skatteforpliktelse knytter seg til netto positive midlertidige 
forskjeller mot skatteregime i Danmark.Ved utgangen av 2016 knyttet utsatt skattefordel seg til netto 
negative midlertidige forskjeller mot skatteregime i Norge, mens utsatt skatteforpliktelse knyttet seg til 
netto positive midlertidige forskjeller mot skatteregime i Danmark og Sverige.
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NOTE 13 INVESTERINGER I TILKNYTTET SELSKAP OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

2017

Beløp i 1 000 NOK
Selskaps-
type

Konsernets 
eierandel

Balanseført verdi 
01.01.2017

Kjøp / salg / 
emisjon

Andel årets 
resultat

Utbytte Omregnings- 
differanser

Balanseført verdi 
31.12.2017

 Tiffon SA *  TS 34,8 % 48 029 454 3 286 0 6 901 58 670
 Det Danske Spiritus Kompagni A/S **  FKV 8 782 -8 782 0 0 0 0
Sum investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 56 811 -8 328 3 286 0 6 901 58 670

        
        

2016

Beløp i 1 000 NOK
Selskaps- 
type

Konsernets 
eierandel

Balanseført verdi 
01.01.2016

Kjøp / salg / 
emisjon

Andel årets 
resultat

Utbytte Omregnings- 
differanser

Balanseført verdi 
31.12.2016

 Tiffon SA *  TS 34,0 % 46 280 0 1 749 0 0 48 029
 Det Danske Spiritus Kompagni A/S **  FKV 50,0 % 8 439 0 4 040 -2 946 -751 8 782
Sum investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 54 719 0 5 789 -2 946 -751 56 811

* Konsernet kjøper Cognac fra Tiffon SA, se nærmere informasjon om disse nærstående transaksjonene i note 6. Arcus kjøpte i september 2017 ytterligere 0,75% eierandel i selskapet, og har ved utgangen av året en eierandel på 34,75%. Tiffon SA har regnskapsår fra 01.07. - 30.06.  
Andel resultat fra Tiffon er basert på et estimert årsresultat for kalenderåret som er konsernets regnskapsår.

**  Det Danske Spiritus Kompagni A/S ble etablert i 2013 for å håndtere salg av Arcus sine produkter i Danmark, og eid i fellesskap med Flemming Karberg Familieholding ApS. Arcus konsernet kjøpte i januar 2017 de resterende aksjene i selskapet, og selskapet er fra samme tidspunkt 
regnskapsført som heleid datterselskap, og konolidert i konsernregnskapet. Både eier- og stemmeandeler, samt styresammensetning var fordelt 50/50 mellom Arcus og Flemming Karberg Familieholding ApS før oppkjøpet. Se nærmere informasjon om transaksjoner med nærstående 
i note 6.

Ingen av de tilknyttede selskapene eller felleskontrollerte virksomhetene har noterte aksjekurser. Konsernets andel av resultat fra tilknyttet selskap etter skatt presenteres på egen linje før driftsresultat i konsernet.

Sammenfattet finansiell informasjon om tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet, basert på 100 prosent:        
        

2017

Beløp i 1 000 NOK
Sum Omløpsmidler 

31.12.2017
Sum anleggsmidler 

31.12.2017
Sum kortsiktig 

gjeld 31.12.2017
Sum langsiktig 

gjeld 31.12.2017
Sum egenkapital 

31.12.2017
Driftsinntekter 

2017
Driftskostnader 

2017
Årsresultat  

2017
 Tiffon SA 329 085 16 933 33 193 144 009 168 815 101 248 82 784 9 457

        

2016

Beløp i 1 000 NOK
Sum Omløpsmidler 

31.12.2016
Sum anleggsmidler 

31.12.2016
Sum kortsiktig 

gjeld 31.12.2016
Sum langsiktig 

gjeld 31.12.2016
Sum egenkapital 

31.12.2016
Driftsinntekter 

2016
Driftskostnader 

2016
Årsresultat  

2016
 Tiffon SA 301 695 16 390 35 031 136 547 146 507 107 964 96 067 5 145
 Det Danske Spiritus Kompagni A/S* 68 815 21 52 950 0 15 886 161 188 150 827 8 081

* Som følge av at både eier- og stemmerettigheter var fordelt 50/50 mellom eierne, hadde ikke konsernet kontroll i DDSK A/S ved utgangen av 2016. DDSK A/S ble derfor ikke konsolidert i konsernets regnskap før oppkjøpet av resterende 50% i 2017.
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NOTE 14 VARIGE DRIFTSMIDLER

Beløp i 1 000 NOK
Tomter og annen  

fast eiendom
 Maskiner og  

anlegg 
 Driftsløsøre, inventar,  

verktøy, kontormaskiner 
 Anlegg under  

utførelse 
 Sum varige  
driftsmidler 

Anskaffelseskost pr 01.01.16 0 500 992 86 364 67 417 654 773
Tilgang driftsmidler 0 7 992 1 445 1 945 11 382
Overført fra anlegg under utførelse 0 62 645 0 -66 630 -3 985
Reklassifiseringer 0 0 -1 297 0 -1 297
Omregningsdifferanser 0 -309 -809 0 -1 118
Anskaffelseskost pr 01.01.17 0 571 320 85 703 2 732 659 755
Tilgang driftsmidler 0 5 320 2 857 7 717 15 894
Overført fra anlegg under utførelse 0 2 693 290 -4 771 -1 788
Avgang kostpris (utrangering driftsmidler) 0 -30 643 -358 0 -31 001
Omregningsdifferanser 0 185 524 0 709
Anskaffelseskost 31.12.17 0 548 875 89 016 5 678 643 569

Akkumulerte avskrivninger 01.01.16 0 -216 117 -60 764 0 -276 881
Ordinære avskrivninger 0 -29 355 -5 529 0 -34 884
Reklassifiseringer 0 0 1 297 0 1 297
Omregningsdifferanser 0 201 747 0 948
Akkumulerte avskrivninger 01.01.17 0 -245 271 -64 249 0 -309 520
Ordinære avskrivninger 0 -29 567 -5 009 0 -34 576
Avgang akkumulerte avskrivninger (utrangering driftsmidler) 0 30 643 358 0 31 001
Omregningsdifferanser 0 -146 -502 0 -648
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17 0 -244 341 -69 402 0 -313 743

Balanseført verdi pr. 31.12.17 0 304 534 19 614 5 678 329 826

Herav bokført verdi av balanseførte leieavtaler 0 176 697 0 0 176 697
Årets ordinære avskrivninger av balanseførte leieavtaler 0 -16 385 0 0 -16 385
Bokført verdi av aktiverte rentekostnader 0 3 291 0 0 3 291

Årlig leiebeløp på ikke balanseførte driftsmidler 83 928 2 309 463 0 93 739
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Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.  

Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 

* Maskiner, transportmidler og anlegg 3-15 år
* Kontormaskiner og inventar 4-10 år
* Tomter og annen fast eiendom 0 år

Det er ikke identifisert indikasjoner på verdifall eller behov for endring av utnyttbar levetid i perioden.

NOTE 15 IMMATERIELLE EIENDELER

Beløp i 1 000 NOK
         Good-

will
Vare-

merker
Program-

vare Sum 
Anskaffelseskost 01.01.16 1 042 182 706 257 111 969 1 860 408
Tilgang immaterielle eiendeler 0 32 647 3 782 36 429
Overført fra anlegg under utførelse 0 0 3 985 3 985
Omregningsdifferanser -32 006 -23 572 0 -55 578
Anskaffelseskost 01.01.17 1 010 176 715 332 119 736 1 845 244
Tilgang immaterielle eiendeler 0 118 611 6 209 124 820
Overført fra anlegg under utførelse 0 0 1 788 1 788
Kjøp av virksomhet 16 583 3 900 0 20 483
Omregningsdifferanser 38 537 35 403 136 74 076
Anskaffelseskost 31.12.17 1 065 296 873 246 127 869 2 066 411

Akkumulerte avskrivninger 01.01.16 0 -40 568 -77 927 -118 495
Ordinære avskrivninger 0 0 -11 158 -11 158
Amortiseringer 0 -5 583 0 -5 583
Omregningsdifferanser 0 56 0 56
Akkumulerte avskrivninger 01.01.17 0 -46 095 -89 085 -135 180
Ordinære avskrivninger 0 0 -9 621 -9 621
Amortiseringer 0 -7 396 0 -7 396
Nedskrivninger -22 700 0 0 -22 700
Omregningsdifferanser 0 -53 -12 -65
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17 -22 700 -53 544 -98 718 -174 962

Balanseført verdi 31.12.17 1 042 596 819 702 29 151 1 891 449
Herav balanseført verdi eiendeler med 
ubestemt utnyttbar levetid 1 042 596 780 288 0 1 822 884

Økonomisk levetid for immaterielle  
eiendeler med bestemt utnyttbar levetid 10 - 19år 3-10 år
Avskrivningsplan  Lineær  Lineær 
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Tilgang varemerker
Vanlig
Konsernet kjøpte i oktober 2017 varemerket Vanlig, som inkluderer både en vodka og en gin, fra Svensk 
Vodka Export AB i Sverige. Konsernet overtok salget av produktene fra 1. oktober 2017, mens 
 overtakelse av produksjonen vil skje i løpet av første kvartal 2018. 

Hot n’Sweet
Konsernet kjøpte i slutten av desember 2017 varemerket Hot n’Sweet fra Strandgaarden Wine & Spirits 
A/S i Danmark. Hot n’Sweet er en likør med smak som er preget av tyrkisk pepper sukkertøy. Konsernet 
overtar salget av produktene fra 1. januar 2018, mens overtakelse av produksjonen vil skje i løpet av 
første kvartal 2018. 

Nedskrivningstest for verdifall
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter og testes for verdifall årlig, eller oftere 
hvis det er indikatorer på at verdiene kan ha vært utsatt for verdifall. Testing for verdifall innebærer 
 fastsettelse av gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten. Gjenvinnbart beløp blir fastsatt 
ved å neddiskontere forventede kontantstrømmer, basert på den kontantgenererende enhetens 
 styregodkjente forretningsplaner. Kontantgenererende enhet er det laveste nivået hvor det er mulig å 
følge opp operativ drift, som omfatter den aktuelle goodwill. Ved utgangen av 2017 er kontantgenerende 
enheter knyttet til nedskrivningstest for goodwill definert både på selskapsnivå og forretningsområde-
nivå. Tilsvarende gjennomføres for varemerker med ubestemt utnyttbar levetid. Kontantgenererende 
enhet for nedskrivningstest av varemerker, er varemerket selv.

Benyttet diskonteringsrente for både varemerker og goodwill er 9,0 prosent før skatt, og reflekterer 
antatt risiko og kapitalkostnad for konsernet, basert på en kapitalstruktur ansett representativ for 
 virksomheten Arcus konsernet driver.

Gjennvinnbart beløp ved nedskrivningstest av goodwill
Gjenvinnbart beløp for de kontantgenererende enhetene beregnes basert på nåverdiberegning av 
 forventede kontantstrømmer før skatt. Kontantstrømmene som legges til grunn for verdifallstesten er 
basert på forutsetninger om fremtidig salgsvolum, utsalgspriser, innkjøpspriser for innsatsfaktorer, 
lønnsutvikling, samt andre direkte kostnader som er lagt til grunn i styrevedtatte budsjetter og langtids-
planer. Terminalverdien baseres på kontantstrømmen i siste prognoseår (2022). I terminalverdien er det 
ikke lagt til grunn realvekst, og det er lagt til grunn reinvesteringer som tilsvarer forventede avskrivninger 
på enhetenes driftsmidler. 

CGU knyttet til Goodwill fra oppkjøpet av produksjonsvirksomheten i Danmark er vurdert å være hele 
segment Brennevin, da virksomheten i Danmark fra 2015 er integrert med øvrig brennevinsvirksomhet i 
konsernet.

Konsernet har i 2017 skrevet ned goodwill knyttet til oppkjøpet av Excellars AS i 2011. Gjennvinnbart 
beløp ved nedskrivningstest av goodwill i Excellars er basert på budsjett 2018, med en realvekst på 2% 
(inflasjon) fram til 2021 i både omsetning og EBITDA, noe som gir en noe høyere vekst i EBITDA-margin i 
perioden. Denne realveksten er også lagt til grunn i terminalverdien. På bakgrunn av nedskrivnings-
testene som er gjennomført, har konsernet resultatført en nedskrivning av Goodwill på 22 700 TNOK. 
Denne nedskrivningen kommer som et resultat av svakere resultatuvikling i selskapet. Selskapets 
 inntjening har til en viss grad vært avhengig av omsetningen fra viner med høyt sukkerinnhold. Dette er et 
vinsegment som lenge har vært meget populær i Norge, men hvor etterspørsel, spesielt det siste året, har 
falt vesentlig. Enhver negativ endring i de forutsetninger som er lagt til grunn i beregningen av 
 gjenvinnbart beløp, vil kunne medføre ytterligere nedskrivninger. Ledelsen jobber med  nye strategiplaner 
for å snu utviklingen i selskapet, slik at konsernet unngår ytterligere nedskrivninger. 

For konsernets øvrige Goodwill, har nedskrivningstestene ikke medført nedskrivninger, og en 
 nedjustering av de estimerte kontantstrømmer med 20% eller en økning i diskonteringsrenten på 2% 
ville heller ikke medført nedskrivning for øvrig Goodwill.
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Gjennvinnbart beløp ved nedskrivningstest av varemerker
Gjenvinnbart beløp for varemerkene beregnes basert på en «relief from royalty» metode før skatt, hvor varemerkets årlige royalty er estimert som  framtidig omsetning for varemerket multiplisert med en langsiktig 
 forventet fortjenestegrad for de aktuelle varemerkene. Fastsatte kontantstrømmer neddiskonteres med diskonteringsrente. 

En nedjustering av de estimerte kontantstrømmer med 20% eller en økning i diskonteringsrenten på 2% ville ikke medført nedskrivning for noen av varemerkene.

Tabellen nedenfor viser konsernets immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid (Goodwill og varemerker) per kontantgenererende enhet. De mest vesentlige varemerkene er presentert hver for seg, mens 
 mindre vesentlige varemerker er presentert samlet under øvrige varemerker.

Beløp i 1 000 NOK Kategori Valuta Segment Goodwill Varemerker  Sum 
Kontantgenererende enhet
Norske akevitter Akevitt DKK Brennevin 0 119 846 119 846
Danske akevitter Akevitt NOK Brennevin 0 291 082 291 082
Øvrige akevitter Akevitt NOK, DKK, SEK Brennevin 0 165 729 165 729
Dansk bitter Bitter NOK Brennevin 0 9 262 9 262
Norsk cognac Cognac NOK Brennevin 0 17 585 17 585
Norsk vodka Vodka NOK Brennevin 0 35 104 35 104
Internasjonal vodka Vodka NOK Brennevin 0 68 200 68 200
Agentur-vin Agentur-vin NOK Vin 0 5 024 5 024
Øvrige varemerker Øvrig  NOK, DKK Brennevin 0 107 870 107 870
Segment Brennevin DKK Brennevin 424 186 0 424 186
Segment Brennevin NOK Brennevin 381 346 0 381 346
Vingruppen i Norden AB (underkonsern) SEK Vin 95 852 0 95 852
Social Wines Oy EUR Vin 25 994 0 25 994
Excellars AS NOK Vin 115 218 0 115 218
Sum 1 042 596 819 702 1 862 298

I de forskjellige kontantgenererende enhetene som framgår under, inngår blant annet følgende kjente varemerker:     
     

Kontantgenerende enhet Merkevarer
Norske akevitter Lysholm Linie, Løiten Linie, Gammel Opland og Gilde, samt øvrige norske akevitter
Danske akevitter Aalborg
Øvrige akevitter Malteserkreutz og Snälleröds
Dansk bitter Gammel Dansk
Norsk cognac Braastad cognac
Norsk vodka Vikingfjord, Amundsen og Brennevin Seksti
Internasjonal vodka Vanlig, Dworek, Hammer, Kalinka og Dobra
Agentur-vin Doppio Passo og Pietro de Campo
Øvrige varemerker Hot n’Sweet, Dooley’s, Eau de Vie, Golden Cock, St. Hallvard, Upper Ten, Dry Anis og Star Gin
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NOTE 16 LEASINGAVTALER

Operasjonell leasing      
Pr 31. desember 2017 hadde konsernet følgende leieavtaler som er definert og bokført som operasjo-
nelle leasingavtaler. Det var ingen vesentlige betingelser som dekker fremleie, kjøp, opptrapping eller 
restriksjoner i de operasjonelle leieavtalene per 31.desember 2017.

Beløp i nominelle 1000 NOK
Årlig 

leiebeløp
Forfall  

innen 1 år
Forfall 
2-5 år

Forfall etter 
mer enn 5 år

Totalt

Leide lokaler 83 928 83 659 331 851 1 216 118 1 636 628
Biler 2 309 2 265 2 497 0 4 762
Maskiner og kontorutstyr 463 463 471 0 934
Sum 86 700 86 387 334 819 1 216 118 1 642 324

Denne oversikten inkluderer inngått avtale med Gjelleråsen Eiendom AS om leie av produksjon-, 
 distribusjon- og administrasjonsbygg på Gjelleråsen med varighet på 25 år fra og med 1.1.2012.  
Årlig leiebeløp i denne avtalen er 80 132 TNOK fra 2018.

Finansiell leasing
Per 31. desember 2017 har konsernet fire kontrakter om leie av utstyr som benyttes på  Gjelleråsen. 
Disse avtalene ble inngått per 1. juni 2012, og har en varighet 15 år. Dette utstyret er bokført i Arcus 
konsernets sin balanse pr 31.12.2017. 

Beløp i nominelle 1000 NOK
Årlig 

leiebeløp
Forfall 

innen 1 år
Forfall 
2-5 år

Forfall etter  
mer enn 5 år Totalt

Maskiner og utstyr 21 687 21 687 173 203 0 194 890
Sum 21 687 21 687 173 203 0 194 890

Kontraktspartner for de finansielle leieavtalene er Nordea, og avtalene løper med flytende rente. 

Leieavtalene er i prinsippet inngått med en 15 års avdrags- og renteprofil (annuitet), men hvor avtalene 
løper i en kortere tidsperiode. Resterende balanseførte leieforpliktelser forfaller i løpet av de siste 12 
måneder av inngått avtaleperiode. Konsernet og Nordea har løpende dialog om forlengelse av avtalene til 
total forfallsprofil på 15 år, alle endringer i avtalene må formelt behandles av utleier.

Nåverdi av framtidige leiebetalinger er 180,3 MNOK pr 31.12.2017, basert på en diskonteringsrente lik 
den effektive renten på finansieringen i 2017.

Arcus-Gruppen AS har stilt 100% selvskyldnerkausjon for alle forpliktelser som datterselskapene har 
eller måtte få i tilknytning til de inngåtte leasingavtaler. Alle driftsmidlene inngår i pantsatte eiendeler 
som sikkerhet for Arcus konsernets langsiktige bankfinansiering, se note 25.

NOTE 17 ANDRE FORDRINGER

Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016
Langsiktige fordringer
Andre langsiktige fordringer 1 205 1 235
Sum andre langsiktige fordringer 1 205 1 235

      
Konsernet har ingen fordringer som har forfallsdato senere enn 5 år.    

      

Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016
Kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte kostnader* 14 920 11 052
Forskuddsbetalt skatt 11 0 2 956
Virkelig verdi terminkontrakter 993 0
Andre kortsiktige fordringer* 6 412 5 104
Sum andre kortsiktige fordringer 22 325 19 112

      
      

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016

Forskudd til leverandører
Nominelle forskudd til leverandører 70 755 68 480
Avsetning for tap -6 185 -5 670
Sum forskudd til leverandører* 64 570 62 810

Gjennom sin distribusjonsvirksomhet, kjøper Vectura inn varer på vegne av agenter og importører. 
 Avhengig av hvilken avtale som agenten eller importøren har, så vil det i noen tilfeller være slik at Vectura 
kjøper inn varer på vegne av agenten eller importøren, og hvor det er agenten eller importøren som har 
det vesentlige av risiko knyttet til dette varelageret. Denne typen finansiering av varekjøp for enkelte 
samarbeidspartnere føres opp til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap, og presenteres 
som forskudd til leverandører.

* Poster som inngår i arbeidskapitalendringer i note 3.
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NOTE 18 VARER

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Lager av råvarer  22 709  22 891 
Varer under tilvirkning  99 629  101 797 
Ferdigvarer/handelsvarer  310 111  273 719 
Ukuransavsetning  (21 690)  (19 630)
Sum varebeholdning  410 759  378 777

Varekostnad i resultatregnskapet består av inntakskost for ferdigvarer/ handelsvarer og produksjons-
verdi til selvkost for egenproduserte varer. Den totale varekostnaden var 1 409 millioner kroner i 2017 
(2016: 1 467 millioner kroner).

Se også note 25, som gir informasjon om pantstillelser og garantiansvar.

NOTE 19 BETALINGSMIDLER

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Bankinnskudd i konsernets konsernkontoordning 0 100 731
Andre bankinnskudd 184 402 98 654
Kontantbeholdning 13 0
Sum betalingsmidler 184 415 199 385

Tilgjengelige trekkrettigheter 604 982 601 897
Opptrukkede trekkrettigheter -72 700 0
Tilgjengelig likviditet 716 697 801 282

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Bundne bankinnskudd
Bundne bankinnskudd 531 0
Sum bundne bankinnskudd 531 0

Konsernet har en konsernkontoordning i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), som inkluderer alle 
 datterselskapene med unntak av selskapene som inngår i vinvirksomheten i Sverige og Finland, samt  
Det Danske Spiritus Kompagni A/S. Denne konsernkontoordningen administreres ved utgangen av 2017 
av  morselskapet, Arcus ASA. 

Felles kassekreditlimit i konsernkontosystemet utgjør TNOK 600 000. Totalt trekk på konsernkonto-
ordningen pr 31. desember 2017 utgjør TNOK 72 700, mens ved utgangen av 2016 hadde konsernet 
 innestående TNOK 100 731. Morselskapet, Arcus ASA, har stilt selvskyldnerkausjon på vegne av alle 
datterselskap, knyttet til enhver tid utestående trekk i denne ordningen.

I tillegg har datterkonsernet, Vingruppen i Norden AB, en egen kassekredittordning i Sverige, med 
 maksimal trekkmulighet på 4 000 TSEK (TNOK 3.997) og i Finland med maksimal trekkrettighet på  
100 TEUR (985 TNOK) ved utgangen av 2017. Det er ikke trukket på noen av disse rettighetene ved 
utgangen av 2017. 

Konsernets eksponering mot renterisiko opplyses om i note 2.

Oversikt over bankgarantier pr 31. desember:

Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Bankgarantier for skattetrekksmidler 30 549 37 732
Bankgarantier for toll- og avgiftskreditt 22 246 13 899
Andre bankgarantier 369 0
Sum bankgarantier 53 164 51 631
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NOTE 20 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:      

Dato Endring
Antall aksjer 

totalt Pålydende
Balanseført                

(i hele 1000)
31.12.15  1 000 000  1,00  1 000 
20.10.16 Splitt 1:50  50 000 000  0,02  1 000 
01.12.16 Emisjon  68 023 255  0,02  1 360 
31.12.17  68 023 255  0,02  1 360 

20 største aksjonærer pr 31.12.2017:      

Antall aksjer
Eier- og  

stemmeandel
Canica AS  22 670 000 33,3 %
Geveran Trading Co Ltd  6 750 000 9,9 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV)  3 577 915 5,3 %
Hoff SA  3 297 000 4,8 %
Sundt AS  3 234 957 4,8 %
Folketrygdfondet  1 800 000 2,6 %
Danske Invest Norske Instit. II  1 725 100 2,5 %
KLP Aksjenorge  1 266 494 1,9 %
Verdipapirfondet DNB Norden (III)  1 222 178 1,8 %
Centra Invest AS  1 169 846 1,7 %
Holta Invest AS  1 000 000 1,5 %
Ilmarinen Mutual Pens Ins Comp  1 000 000 1,5 %
Verdipapirfondet DNB Norge Selekti  936 616 1,4 %
Goldman Sachs International NOM  900 000 1,3 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB  
(A/C SEB AIF - Swedish Residents)

NOM 
 862 000 1,3 %

Danske Invest Norske Aksjer Inst    855 400 1,3 %
Landkreditt utbytte    850 000 1,2 %
Kommunal Landspensjonskasse    809 707 1,2 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (A/C clients acco-
unt)

NOM  795 113 1,2 %

Citibank Europe Plc NOM  794 127 1,2 %
Øvrige aksjonærer  12 506 802 18,4 %
Totalt  68 023 255 100,0 %

 

Aksjeinnehav hos konsernledelsen pr 31.12.2017:     

Antall aksjer
Eier- og  

stemmeandel
Kenneth Hamnes1  126 499 0,2 %
Sigmund Toth  19 767 0,0 %
Erik Bern  20 233 0,0 %
Bjørn Delbæk2  22 705 0,0 %
Per Bjørkum  16 511 0,0 %
Erlend Stefansson  54 124 0,1 %
Thomas Patay  110 156 0,2 %
Christian Granlund  2 822 0,0 %
Claes Lindquist  46 726 0,1 %
Sum aksjeinnehav hos konsernledelsen  419 543 0,6 %

      
1.   Aksjeinnehavet eies via Ekelyveien AS      
2.   Av beholdningen er 5000 aksjer eid via Oso Consulting AS      

Utbytte og konsernbidrag      
Styret foreslår å dele ut utbytte på 1,66 pr aksje for 2017 (2016: 1,47 pr aksje).    
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Resultat per aksje
Resultat per aksje blir beregnet på grunnlag av årsresultat henført til aksjonærene i morselskapet, 
 dividert med et veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer for året, redusert for ordinære 
aksjer kjøpt av selskapet og holdt som egne aksjer. 

Arcus konsernet har incentivordninger for ledende ansatte, som gjør at eksternt eide aksjer kan bli 
 utvannet som følge av utstedelse av nye aksjer. For å hensynta denne fremtidige økningen i antall aksjer, 
beregnes det også et utvannet resultat per aksje, hvor et vektet gjennomsnitt for året av estimert antall 
matchingaksjer og opsjoner  blir hensyntatt.

Resultat per aksje: 2017 2016
Årsresultat 188 227 -24 089
Årsresultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser 6 944 10 480
Årsresultat til eierne av morselskapet 181 283 -34 569

Totalresultat 264 803 -64 290
Totalresultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser 8 127 7 703
Totalresultat til eierne av morselskapet 256 681 -71 993

Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer 68 023 255 51 501 938
Utvanningseffekt fra opsjonsordning 893 730 0
Utvanningseffekt fra matchingaksjer 368 274 31 730
Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer – utvannet 69 285 259 51 533 668

Resultat per aksje i NOK 2,66 -0,67
Utvannet resultat per aksje i NOK 2,62 -0,67
Totalresultat per aksje i NOK 3,77 -1,40
Utvannet totalresultat per aksje i NOK 3,70 -1,40
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NOTE 21 GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER

Beløp i 1 000 NOK Type finansiering Valuta Renteprofil
Lånebeløp i valuta 

31.12.2017
Lånebeløp i NOK 

31.12.2017
Lånebeløp i NOK 

31.12.2016
SEB Pantelån SEK flytende 750 000 749 400 711 300
SEB Kassekreditt NOK flytende 72 700 72 700 0
Nordea  Finansiell leasing NOK flytende 183 766 183 766 199 485
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 1 005 866 910 785
Aktivert etableringsgebyr -6 577 -8 032
Bokført verdi gjeld til kredittinstitusjoner 999 289 902 753

         
         

Forfallsstruktur Type finansiering Valuta Forfall 2018 Forfall 2019 Forfall 2020
Forfall 2021 

eller senere Totalt
SEB Pantelån SEK 0 0 0 749 400 749 400
SEB Kassekreditt NOK 72 700 0 0 0 72 700
Nordea ** Finansiell leasing NOK 17 371 17 804 101 796 46 795 183 766
Sum gjeld til kredittinstitusjoner* 90 071 17 804 101 796 796 195 1 005 866

         

Avstemming av rentebærende gjeld 31.12.2017         

Beløp i 1 000 NOK
Bokført verdi 
31.12.2016

Kontantstrøm 2017 Uten kontantstrøm 2017
Bokført verdi 
31.12.2017Opptak Avdrag

Amortisering 
etablerings-gebyr Re-klassifisering

Oppkjøp / Salg 
av virksomhet

Omregnings-
differanser

Langsiktig gjeld
Pantelån 703 268 0 0 1 652 0 0 37 903 742 823
Finansiell leasing 182 987 0 0 0 -16 592 0 0 166 395
Sum langsiktig rentebærende gjeld 886 255 0 0 1 652 -16 592 0 37 903 909 218

Kortsiktig gjeld
Pantelån 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiell leasing 16 498 0 -15 719 0 16 592 0 0 17 371
Kassekreditt 0 72 700 0 0 0 0 0 72 700
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 16 498 72 700 -15 719 0 16 592 0 0 90 071
Sum totalt rentebærende gjeld 902 753 72 700 -15 719 1 652 0 0 37 903 999 289
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Avstemming av rentebærende gjeld 31.12.2016

Beløp i 1 000 NOK
Bokført verdi 
31.12.2015

Kontantstrøm 2016 Uten kontantstrøm 2016
Bokført verdi 
31.12.2016Opptak Avdrag

Amortisering 
etableringsgebyr Re-klassifisering

Oppkjøp / Salg 
av virksomhet

Omregnings-
differanser

Langsiktig gjeld
Pantelån 833 305 802 632 -908 130 20 636 0 0 -45 175 703 268
Finansiell leasing 200 181 0 0 0 -17 194 0 0 182 987
Sum langsiktig rentebærende gjeld 1 033 486 802 632 -908 130 20 636 -17 194 0 -45 175 886 255

Kortsiktig gjeld
Pantelån 156 849 0 -156 849 0 0 0 0 0
Finansiell leasing 15 373 0 -16 069 0 17 194 0 0 16 498
Kassekreditt 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 172 222 0 -172 918 0 17 194 0 0 16 498
Sum totalt rentebærende gjeld 1 205 708 802 632 -1 081 048 20 636 0 0 -45 175 902 753

Konsernet refinansierte i forbindelse med børsnoteringen i 2016 sitt langsiktige lån i SEB. I denne forbindelse ble hele det opprinnelige pantelånet, både denominert i NOK og SEK nedbetalt, mens hele det nye lånet ble tatt 
opp denominert i SEK.

Det langstiktige pantelånet er juridisk plassert i datterselskapet VinGruppen Sweden Holding AB i Stockholm, og forfaller i sin helhet i slutten av 2021.

Etter refinansieringen i 2016, har konsernet valgt å ikke rentesikre. Den tidligere rentesikringsavtalen medførte en positiv verdiendring på 4 552 TNOK i 2016, men medførte en engangsutbetaling på -12 873 TNOK ved 
oppgjør i desember 2016.

Ved etablering av det nye lånet ble det betalt et etableringsgebyr som er aktivert i balansen, og avskrives over lånets løpetid. Gjenværende bokført verdi av etableringsgebyret knyttet til det tidligere pantelånet ble 
 nedskrevet i 2016, dette ble klassifisert under andre finanskostnader.

* Forfall i 2018 er presentert som kortsiktig gjeld i balansen.
** Se note 16 om leieavtaler for informasjon om forfallsstruktur på årlig leiebeløp.

Avtalen om pantelånsfasilitet inneholder en lånebetingelse (covenant), som er netto rentebærende gjeld over justert EBITDA. Dette følger konsernet opp kontinuerlig, og rapporterer til banken kvartalsvis. Per 31.12.2017 
var  konsernet godt innenfor kravet.
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NOTE 22 FORPLIKTELSER TIL VIRKELIG VERDI OVER RESULTAT

Ved inngangen til 2017 hadde konsernet bokført øremerkede forpliktelser, målt til virkelig verdi over 
resultat. Disse forpliktelsene relaterte seg til 2 forhold:

1) Opsjoner for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser 
estimert forpliktelse til å kjøpe ut minoritetsaksjonærer (49%) i datterselskapet Excellars AS, basert  
på ledelsens beste estimat på forventet forfallstidspunkt. 41,1% av disse minoritetsaksjene ble kjøpt  
og betalt i februar 2016, mens resterende ble gjort opp i første kvartal 2017.

2) Utstedelse av syntetiske aksjer og opsjoner i et aksjeprogram til utvalgte ledere i konsernet  
(medinvesteringsprogram).

Opsjoner for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser:
Forpliktelsene knyttet til opsjoner for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser var estimert på 
 bakgrunn av prisingsmekanismer som lå til grunn i kjøpsavtalen og aksjonæravtalene, neddiskontert til 
balansedagen. De viktigste parametrene i prismekanismene var aksjenes verdiutvikling målt gjennom 
EBIT (driftsresultat) frem til estimert forfallstidspunkt, multiplisert med en multippel i forhold til 
 konsernets verdiutviling. Som grunnlag for EBIT var konsernets budsjetter og langtidsplaner frem mot 
forventet forfallstidspunkt benyttet. Diskonteringsrente benyttet var NIBOR med tilsvarende løpetid 
som forventet forfallstidspunkt.

I løpet av 2017 har det ikke vært signifikante verdiendringer knyttet til denne minoritetsopsjonen, og 
siste del av opsjonen ble kjøpt ut i første kvartal 2017. Etter innløsningen av den siste delen av opsjonen, 
har konsernet 100% eierandel i datterselskapet Excellars AS. 

Medinvesteringsprogram for ledende ansatte:
Når det gjelder forpliktelsene knyttet til utstedte syntetiske aksjer og opsjoner, så vedrørte disse et 
aksje- og opsjonsprogram for ledende ansatte og styremedlemmer i Arcus Konsernet forut for børs-
noteringen i 2016. Alle de syntetiske aksjene og opsjonene ble innløst ved børsnoteringen i desember 
2016, og den resterende forpliktelsen ved inngangen til 2017 vedrørte en verdivurdering av en 
 usikkerhet knyttet til skattemessig behandling av oppgjøret. Denne usikkerheten er avklart i 2017, og 
forpliktelsen inntektsført.
     

Avstemming av øremerkede forpliktelser, målt til virkelig verdi over resultatet:   
  

Beløp i 1 000 (oppgitt valuta)
Minoritets- 

opsjoner
Aksje- 

program

Forpliktelse til 
virkelig verdi 
over resultat

Balanseført verdi av forpliktelse 31.12.2015 67 837 51 162 118 999
Virkelig verdi på innregningstidspunkt 2016 0 1 000 1 000
Betalt i perioden 2016 -85 959 -158 317 -244 276
Verdiendringer i perioden 2016 28 180 119 976 148 156
Renter i perioden 2016 256 0 256
Balanseført verdi av forpliktelse 31.12.2016 10 314 13 821 24 135
Betalt i perioden 2017 -10 483 0 -10 483
Verdiendringer i perioden 2017 148 -13 821 -13 673
Renter i perioden 2017 21 0 21
Balanseført verdi av forpliktelse 31.12.2017 0 0 0
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NOTE 23 ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER

Sluttvederlag (langsiktig)
Avsetninger for forpliktelser knytter seg til sluttvederlag ved avgang. Ordningen omfattet et utgangs-
punkt på 70 ansatte i konsernet som har mottatt sluttpakker i forbindelse med restruktureringer av 
 selskapene. Forpliktelsene utbetales månedlig frem til 2019, og er presentert under andre langsiktige 
avsetninger for forpliktelser. Avsetningen er beregnet ved å neddiskontere fremtidige utbetalinger inkl. 
arbeidsgiveravgift, med en rente avhengig av lengden på forpliktelsen. Pr 31.12.2017 knytter 
 avsetningen seg til 4 gjenværende personer.

Sluttvederlag (kortsiktig)
Det har for konsernet vært nødvendig med en organisasjons- og bemanningstilpasning, for å møte nye 
omstillingsbehov med nye arbeidsprosesser og forbedret lønnsomhet. I denne endringsprosessen har 
konsernet tilbudt en rekke personalpolitiske tiltak til de ansatte, for å kunne møte de nye rammevilkårene 
uten tvungen nedbemanning. Pr 31.12.2017 er bokført forpliktelse knyttet til dette 2,2 MNOK.

Alle de kortsiktige forpliktelsene er bokført i balansen på linjen annen kortsiktig gjeld.

Langsiktige forpliktelser 

2017

Beløp i 1000 NOK

Balanse-
ført pr 

31.12.2016

Tilbakeført 
avsetning 

2017

Resultatført 
avsetning 

2017

Omregnings- 
differanse 

2017

Balanse-
ført pr 

31.12.2017
Sluttvederlag 627 -307 0 0 320
Langsiktige avsetninger 
for forpliktelser 627 -307 0 0 320

2016

Beløp i 1000 NOK

Balanse-
ført pr 

31.12.2015

Tilbakeført 
avsetning 

2016

Resultatført 
avsetning 

2016

Omregnings- 
differanse 

2016

Balanse-
ført pr 

31.12.2016
Sluttvederlag 1 140 -513 0 0 627
Langsiktige avsetninger 
for forpliktelser 1 140 -513 0 0 627

Kortsiktige forpliktelser 

2017

Beløp i 1000 NOK

Balanse-
ført pr 

31.12.2016

Tilbakeført 
avsetning 

2017

Resultatført 
avsetning 

2017

Omregnings-
differanse 

2017

Balanse-
ført pr 

31.12.2017
Sluttvederlag 2 276 -1 900 1 762 20 2 158
Andre avsetninger 10 000 0 0 0 10 000
Annen kortsiktig gjeld 12 276 -1 900 1 762 20 12 158

2016

Beløp i 1000 NOK

Balanse-
ført pr 

31.12.2015

Tilbakeført 
avsetning 

2016

Resultatført 
avsetning 

2016

Omregnings-
differanse 

2016

Balanse-
ført pr 

31.12.2016
Sluttvederlag 7 080 -5 434 630 0 2 276
Andre avsetninger 10 000 0 0 0 10 000
Annen kortsiktig gjeld 17 080 -5 434 630 0 12 276

NOTE 24 KORTSIKTIG GJELD

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Skyldig offentlige avgifter
Særavgifter, alkohol 569 034 549 231
Merverdiavgift 339 151 304 407
Andre offentlige avgifter 19 820 58 672
Sum skyldig offentlige avgifter* 928 005 912 310

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig ikke rentebærende gjeld* 25 329 19 088
Virkelig verdi valutaterminer 0 844
Avsetning for arbeidsgiveravgift knyttet til aksjebasert avlønning 1 642 125
Avsetning for forpliktelser*, se note 23 12 158 12 276
Andre påløpte kostnader* 158 615 165 001
Sum annen kortsiktig gjeld 197 744 197 334

Alle kortsiktige forpliktelser har forfallstidspunkt innen 12 måneder.

* Poster som inngår i arbeidskapitalendringer i note 3.
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NOTE 25 PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

Langsiktig lånefinansiering i SEB
Konsernet har en konsernkontoordning i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). som inkluderer datter-
selskapene med unntak av selskapene i vinvirksomheten i Sverige og Finland, samt Det Danske Spiritus 
Kompagni A/S i Danmark. Denne konsernkonto ordningen administreres ved utgangen av 2017 av  
 morselskapet, Arcus ASA. Morselskapet har stilt selvskyldnerkausjon på vegne av alle datterselskap, 
knyttet til enhver tid utestående trekk i denne  ordningen.

Konsernets langsiktige lånefinansiering i SEB har ingen etablerte pantstillelser. For øvrig informasjon om 
den langsiktige finansieringen, se note 21.  

Selvskyldnerkausjon knyttet til finansiell leasing
Et av datterselskapene i konsernet, Arcus-Gruppen AS, har stilt selvskyldnerkausjon på vegne av leide 
driftsmidler (finansiell leasing) i Nordea Finans. Ved utgangen av 2017 utgjør selvskyldnerkausjonen 
TNOK 194 890 på vegne av konsernets egne leide driftsmidler. Se også note 16 om leasingavtaler.

NOTE 26 VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER

Oppkjøp av resterende 50% av Det Danske Spiritus Kompagni A/S
I januar 2017 ble Arcus konsernet enig med Flemming Karberg Familieholding ApS, om å kjøpe av 
resterende 50% eierandel i Det Danske Spiritus Kompagni A/S (DDSK). DDSK var fram til og med 
31.12.2016 eid 50/50 av Arcus konsernet og Flemming Karberg Familieholding ApS, og ble behandlet 
som Joint Venture i Arcus konsernet, se forøvrig note 13. Dette er et strategisk oppkjøp for å få kontroll 
på hele verdikjeden knyttet til selskapets virksomhet i Danmark. Oppkjøpet ble implementert fra 
1.1.2017, og gjør at DDSK regnskapsmessig er fullt konsolidert i konsernet fra samme tidspunkt.

Under framgår endelig oppkjøpsanalyse, basert på selskapets balanse på oppkjøpstidspunktet:

Beløp i 1 000 NOK

Balanseført 
verdi i oppkjøpt 

virksomhet
Observerbare 

merverdier 

Virkelig verdi  
av oppkjøpt 
virksomhet

Varige driftsmidler 21 0 21
Fordringer 44 883 0 44 883
Bankinnskudd 23 933 0 23 933
Skyldige offentlige avgifter -12 318 0 -12 318
Annen kortsiktig gjeld -39 915 0 -39 915
Betalbar skatt -715 0 -715
Virkelig verdi observerbare netto eiendeler 15 887
Oppkjøpsverdi 31 535
Goodwill 15 647

Oppkjøpet av resterende andel av aksjer i DDSK ble i det vesentligste basert på samme aksjepris som 
eksisterende andel, og oppkjøpet medførte således ikke reevalueringsgevinster. Selskapet vurderes ikke 
å ha andre merverdier enn goodwill. Goodwill er den delen av netto merverdi ved oppkjøpet som ikke er 
identifiserbar. Beregnet goodwill vil bli aktivert i konsernets balanse basert på en forventning om at 
 synergieffekter med konsernets allerede bestående virksomhet vil gi muligheter for økt inntjening i 
 framtiden. Oppkjøpsanalysen er endelig.

Netto kontantutlegg knyttet til oppkjøpet:  

Beløp i 1000 NOK 2017
- Kontantbetaling ved oppkjøp -22 753
+ Bankinnskudd i oppkjøpt virksomhet 23 933
Netto kontantutlegg ved oppkjøpet 1 180
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Påvirkning på årets resultat av oppkjøpt virksomhet:      
      

Beløp i 1000 NOK 2017
Salgsinntekter 147 418
Sum driftsinntekter 147 418

Varekostnad -119 853
Lønnskostnad -9 810
Annen driftskostnad -10 063
Sum driftskostnader -139 726

Driftsresultat 7 692

Oppkjøp av BevCo AS
I september 2017 kjøpte konsernet alle aksjene i selskapet BevCo AS. Selskapet har blant annet 
 rettighetene til å distribuere Dooley's Toffee i Norge, og oppkjøpet var således en del av konsernets 
 strategi om å å gjøre små og selektive oppkjøp for å forsterke posisjonen i Norden. Oppkjøpet ble 
 implementert fra 1.9.2017, og selskapet er fullt konsolidert i konsernet fra samme tidspunkt.

Under framgår endelig oppkjøpsanalyse, basert på selskapets balanse på oppkjøpstidspunktet:

Beløp i 1 000 NOK

Balanseført 
verdi i oppkjøpt 

virksomhet
Observerbare 

merverdier 

Virkelig verdi 
av oppkjøpt 
virksomhet

Varemerker 0 3 900 3 900
Varelager 201 0 201
Fordringer 120 0 120
Bankinnskudd 1 008 0 1 008
Skyldige offentlige avgifter -93 0 -93
Annen kortsiktig gjeld -274 0 -274
Utsatt skatteforpliktelse 0 -858 -858
Virkelig verdi observerbare netto eiendeler 4 004
Oppkjøpsverdi 4 940
Goodwill 936

      

Netto kontantutlegg knyttet til oppkjøpet:      
      

Beløp i 1000 NOK 2017
- Kontantbetaling ved oppkjøp -4 940
+ Bankinnskudd i oppkjøpt virksomhet 1 008
Netto kontantutlegg ved oppkjøpet -3 932

Påvirkning på årets resultat av oppkjøpt virksomhet:      
      

Beløp i 1000 NOK 2017
Salgsinntekter 1 100
Sum driftsinntekter 1 100

Varekostnad -753
Annen driftskostnad -34
Sum driftskostnader -787

Driftsresultat 313

NOTE 27 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Annet 
Det har ikke inntruffet vesentlige hendelser mellom balansedagen og tidspunktet Arcus sitt konsern-
regnskap og selskapsregnskap ble godkjent for offentliggjøring. Dette gjelder verken hendelser som ville 
gitt kunnskap om forhold som forelå på balansedagen, eller hendelser som vedrører forhold som har 
oppstått etter balansedagen. Konsernregnskapet ble godkjent for offentliggjøring ved styrevedtak  
15. mars 2018.
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Alternativ resultatmåling
I omtalen av rapporterte operasjonelle resultater, balanse og kontanstrøm, refererer konsernet til en 
rekke parametre for alternativ resultatmåling. Disse er ikke definert i generelle regnskapsprinsipper, slik 
som IFRS.

Ledergruppen i Arcus konsernet benytter jevnlig disse parametrene for alternativ resultatmåling og er av 
den oppfatning at disse, i kombinasjon med sammenlignbare parametre definert i ordinære regnskaps-
prinsipper, er av stor nytte for investorer som ønsker å forstå konsernets virksomhet, evne til å betale 
sine forpliktelser og evnen til å følge utviklingen av nye forretningsmuligheter. Disse alternative resultat-
målingene bør ikke ses på i isolasjon, men er som navnet tilsier et alternativ til mer kjente parametre for 
resultatmåling som er definert i internasjonale regnskapsstandarder.

Under defineres konsernets parametre for alternativ resultatmåling.

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste defineres av Arcus konsernet som totale driftsinntekter minus varekostnader.

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Konsernet
Salgsinntekter 2 530 126 2 521 826
Andre driftsinntekter 44 934 60 571
Totale driftsinntekter 2 575 060 2 582 397
Varekostnader -1 408 524 -1 467 920
Bruttofortjeneste 1 166 536 1 114 477

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Brennevin
Salgsinntekter 763 421 751 107
Andre driftsinntekter 149 862 152 776
Totale driftsinntekter 913 283 903 883
Varekostnader -404 928 -427 031
Bruttofortjeneste 508 355 476 851

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Vin
Salgsinntekter 1 522 689 1 538 676
Andre driftsinntekter 18 190 13 697
Totale driftsinntekter 1 540 879 1 552 373
Varekostnader -1 154 411 -1 165 620
Bruttofortjeneste 386 469 386 753

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Distribusjon
Salgsinntekter 251 332 232 043
Andre driftsinntekter 33 071 30 881
Totale driftsinntekter 284 403 262 924
Varekostnader 0 0
Bruttofortjeneste 284 403 262 924
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Andre inntekter og kostnader
For å forbedre informasjonsverdien av konsernets resultat, er betydelige positive og negative engangs-
poster og restruktureringskostnader skilt ut til en egen linje i resultatregnskapet kalt andre inntekter og 
kostnader. Andre inntekter og kostnader presenteres netto på denne resultatlinjen. Hva andre inntekter 
og kostnader består av er presentert i note 7.

Nedenfor vises resultatoppstillingen til og med EBIT, med og uten justering for andre inntekter og 
 kostnader:

2017 2016 
Beløp i 1000 NOK Justert Ikke justert Justert Ikke justert
Salgsinntekter 2 530 126 2 530 126 2 521 826 2 521 826
Andre driftsinntekter 44 934 44 934 60 571 60 571
Sum inntekter 2 575 060 2 575 060 2 582 397 2 582 397

Netto gevinst ved salg av driftsmidler 30 30 144 1 051
Varekostnad -1 408 524 -1 408 524 -1 467 920 -1 467 920
Lønnskostnad -417 412 -422 334 -392 545 -399 505
Annen driftskostnad -391 699 -399 944 -392 516 -431 337
Andel resultat fra tilknyttet og  
felleskontrollert virksomhet 3 286 3 286 5 789 5 789
EBITDA 360 741 347 574 335 349 290 475

Avskrivninger og amortiseringer -51 581 -51 581 -51 625 -51 625
Nedskrivninger 0 -22 700 0 0
Driftsresultat (EBIT) 309 160 273 293 283 724 238 850

Andre inntekter og kostnader -13 167 0 -44 874 0
Nedskrivninger -22 700 0 0 0
Rapportert driftsresultat 273 293 273 293 238 850 238 850

EBITDA og justert EBITDA
EBITDA er definert som driftsresultat før avskrivninger, nedskrivninger og amortisering.  
Justert EBITDA er definert som driftsresultat før avskrivninger, nedskrivninger, amortisering og andre 
inntekter og kostnader. 
EBITDA-margin = EBITDA/Totale driftsinntekter
Justert EBITDA-margin = justert EBITDA / Totale driftsinntekter

Nedenfor vises en avstemming fra driftsresultat til justert EBITDA:

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Konsernet
Driftsresultat 273 293 238 850
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 74 281 51 625
EBITDA 347 574 290 475
Andre inntekter og kostnader 13 167 44 874
Justert EBITDA 360 741 335 349

      
      

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Brennevin
Driftsresultat 151 494 134 765
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 24 117 23 906
EBITDA 175 611 158 671
Andre inntekter og kostnader 7 142 3 916
Justert EBITDA 182 753 162 587

      
      

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Vin
Driftsresultat 184 709 193 148
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 1 794 1 014
EBITDA 186 502 194 162
Andre inntekter og kostnader 5 166 0
Justert EBITDA 191 668 194 162
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Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Distribusjon
Driftsresultat 660 -11 435
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 12 825 13 632
EBITDA 13 485 2 197
Andre inntekter og kostnader 647 399
Justert EBITDA 14 132 2 596

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Øvrig
Driftsresultat -35 690 -72 917
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 7 666 8 363
EBITDA -28 024 -64 554
Andre inntekter og kostnader 212 40 559
Justert EBITDA -27 812 -23 995

ANDRE DEFINISJONER AV ALTERNATIV RESULTATMÅLING, VIST I NØKKELTALLSOPPSTILLINGER
Egenkapitalandel
Egenkapitalandel = egenkapital / Sum egenkapital og gjeld

Netto rentebærende gjeld
Netto rentebærende gjeld = Gjeld til kredittinstitusjoner + bokført verdi av aktiverte etableringsgebyr + 
virkelig verdi renteswap - bankinnskudd og andre kontantekvivalenter.

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Netto rentebærende gjeld
Langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 909 218 886 255
Kortsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 90 071 16 498
Bokført verdi av aktiverte etableringsgebyr 6 577 8 032
Bankinnskudd og andre kontantekvivalenter -184 415 -199 385
Netto rentebærende gjeld 821 451 711 400

Organisk vekst
Organisk vekst i inntekter er konsernets eller segmentets totale driftsinntekter, justert for 
 valutaendringer og strukturelle endringer. 

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Konsernet
Salgsinntekter 2 530 126 2 521 826
Andre driftsinntekter 44 934 60 571
Totale driftsinntekter 2 575 060 2 582 397
Valutaeffekter1 0 -13 682
Strukturelle endringer2 -46 060 -6 940
Grunnlag beregning organisk vekst 2 529 000 2 561 775

1   Valutaeffekter er bergnet ved at inntekter i 2016 i annen valuta enn NOK er omregnet til samme gjennomsnittskurs som ved omregning  
       av inntektene i 2017.
2   De strukturelle endringene i 2017 består i hovedsak av justering for inntekter fra oppkjøp av varemerkene Dworek og Vanlig, samt  
      oppkjøp av virksomhetene DDSK og BevCo. Justeringen i 2016 knytter seg til en inntektseffekt fra avslutning av panteordning i Danmark.

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Brennevin
Salgsinntekter 763 421 751 107
Andre driftsinntekter 149 862 152 776

Totale driftsinntekter 913 283 903 883
Valutaeffekter1 0 -485
Strukturelle endringer2 -46 060 -6 940
Grunnlag beregning organisk vekst 867 223 896 458

1   Valutaeffekter er bergnet ved at inntekter i 2016 i annen valuta enn NOK er omregnet til samme gjennomsnittskurs som ved omregning  
       av inntektene i 2017.
2   De strukturelle endringene i 2017 består i hovedsak av justering for inntekter fra oppkjøp av varemerkene Dworek og Vanlig, samt  
      oppkjøp av virksomhetene DDSK og BevCo. Justeringen i 2016 knytter seg til en inntektseffekt fra avslutning av panteordning i Danmark. 

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Vin
Salgsinntekter 1 522 689 1 538 676
Andre driftsinntekter 18 190 13 697
Totale driftsinntekter 1 540 879 1 552 373
Valutaeffekter1 0 -12 988
Strukturelle endringer 0 0
Grunnlag beregning organisk vekst 1 540 879 1 539 385

1   Valutaeffekter er bergnet ved at inntekter i 2016 i annen valuta enn NOK er omregnet til samme  gjennomsnittskurs som ved omregning  
       av inntektene i 2017.
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Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Distribusjon
Salgsinntekter 251 332 232 043
Andre driftsinntekter 33 071 30 881
Totale driftsinntekter 284 403 262 924
Valutaeffekter 0 0
Strukturelle endringer 0 0
Grunnlag beregning organisk vekst 284 403 262 924
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Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Lønnskostnader 1 10 244 6 285
Annen driftskostnad 4 540 37 909
Sum driftskostnader 14 784 44 194

Driftsresultat -14 784 -44 194

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Inntekt på investering i datterselskap 9 65 312 0
Renteinntekt fra selskap i samme konsern 0 707
Annen renteinntekt 3 755 3 982
Annen finansinntekt 15 836 7 698
Rentekostnad til selskap i samme konsern 0 -2 795
Andre rentekostnader -10 107 -42 660
Annen finanskostnad -11 882 -155 372
Netto finansresultat 62 914 -188 440

RESULTAT FØR SKATT 48 130 -232 634

Skattekostnad 2 17 111 -32 965

ÅRSRESULTAT 31 019 -199 669

Overført fra/til annen egenkapital 31 019 -199 669
Sum overføringer 31 019 -199 669

Resultatregnskap 01.01. – 31.12.
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Balanse per 31. desember
Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 4, 5 1 360 1 360
Overkurs 5 719 280 770 744
Sum innskutt egenkapital 720 640 772 104

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 0 22 664
Sum opptjent egenkapital 0 22 664

Sum egenkapital 720 640 794 768

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 6 757 0
Andre avsetninger for forpliktelser 7 0 13 821
Sum avsetning for forpliktelser 757 13 821

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 8 -3 055 -3 835
Sum annen langsiktig gjeld -3 055 -3 835

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 8 72 700 0
Leverandørgjeld 106 19 498
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 9 3 19 559
Annen kortsiktig gjeld 6 423 46 571
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 9 0 1 350
Avsatt utbytte 5 112 920 99 994
Mellomværende i konsernkontoordningen 9,10 725 894 689 015
Sum kortsiktig gjeld 918 046 875 987

Sum gjeld 915 748 885 973

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 636 388 1 680 741

Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 2 124 137 141 248
Sum immaterielle eiendeler 124 137 141 248

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 3 1 438 317 1 438 317
Sum finansielle anleggsmidler 1 438 317 1 438 317

Sum anleggsmidler 1 562 454 1 579 565

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer på selskap i samme konsern 9 22 0
Konsernbidrag fra selskap i samme konsern 9 65 312 0
Kortsiktig fordring på selskap i samme konsern 9 8 326 0
Andre fordringer 274 445
Sum fordringer 73 934 445

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 0 100 731

Sum omløpsmidler 73 934 101 176

SUM EIENDELER 1 636 388 1 680 741

Gjelleråsen 15. mars 2018

Michael Holm Johansen
Styreleder

Stein Erik Hagen Hanne Refsholt Eilif Due Trond Berger

Leena Saarinen Erik Hagen Kjell Arne Greni Ingrid E. Skistad Ann-Beth Freuchen

Kenneth Hamnes
Konsernsjef

SELSKAPSREGNSKAP MED NOTER

Resultatregnskap 01.01.–31.12.

Balanse per 31. desember

Kontantstrømoppstilling 01.01.–31.12.

Regnskapsprinsipper

Noter

Note 1: Lønnskostnader

Note 2: Skatt

Note 3: Datterselskaper

Note 4: Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Note 5: Egenkapital

Note 6: Pensjonsforpliktelser og -kostnader

Note 7: Avsetninger for forpliktelser

Note 8: Lån, pantstillelser og garantier m.v.

Note 9: Mellomværende med selskap i samme 
konsern

Note 10: Bankinnskudd

Note 11: Finansiell markedsrisiko

Note 12: Hendelser etter balansedagen

Revisors beretning

Innhold Kort oppsummert Konsernsjefen Virksomheten Samfunnsansvar Styrets årsberetning Regnskap og noter Kontakt 112/123Eierstyring



113 ÅRSRAPPORT 2017  Arcus ASAREGNSKAP OG NOTER   |   Arcus ASA

Kontantstrømoppstilling 01.01. – 31.12.
Beløp i 1 000 NOK 2017 2016

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Ordinært resultat før skattekostnad 48 130 -232 634
Pensjonskostnader uten kontanteffekt 284 0
Kostnader knyttet til aksebaserte betalinger uten kontanteffekt 7 898 606
Verdiendringer uten kontanteffekt -13 821 120 065
Finanskostnad uten kontanteffekt 780 20 563
Endring i kundefordringer -22 0
Endring i leverandørgjeld -38 948 38 627
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -114 965 47 115
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -110 664 -5 658

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Utbetaling ved oppgjør av syntetiske aksjer og opsjoner 0 -154 701
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 -154 701

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Endring lån til datterselskap 0 65 000
Overtatt pensjonsforpliktelse fra datterselskap 348 0
Emisjon 0 768 883
Opptak gjeld til kredittinstitusjoner 72 700 100 000
Nedbetaling av gjeld til kredittinstitusjoner 0 -629 159
Aktiverte låneomkostninger 0 -4 400
Endring mellomværende konsernkontoordning 36 879 -66 994
Utbetalinger av utbytte -99 994 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 9 933 233 330

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -100 731 72 971
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 100 731 27 760
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 0 100 731
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskaps loven av 1998 og god regnskapsskikk .

Selskapet ble stiftet 5. november 2004, og ble 
notert på Oslo Børs 1. desember 2016. 

Selskapets formål er å drive import, eksport, 
 produksjon, lagring og distribusjon av alkohol-
holdige drikker og andre varer, samt virksomhet 
som står i forbindelse med dette, samt eie andeler 
 i andre selskapet som driver slik virksomhet. 

KONSERNREGNSKAP
Arcus ASA eier 100 % av aksjene i Arcus-Gruppen 
AS og Vectura AS. 

HOVEDREGEL FOR VURDERING OG 
 KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er 
 klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler.  Fordringer som 
skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og 
langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til 
grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 
 forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler 
med begrenset økonomisk levetid avskrives etter 
en fornuftig avskrivningsplan.  

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses-
kost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
 etableringstidspunktet. Lånekostnader balanse-
føres sammen med lånet og avskrives over lånets 
løpetid. 1. års avdrag er reklassifisert til kortsiktig 
gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og 
redegjøres for nedenfor.

AKSJER I DATTERSELSKAP
Aksjer i datterselskaper er vurdert etter kost-
metoden. Transaksjonskostnadene er tillagt 
 kjøpsprisen på aksjer i datterselskap. Aksjene blir 
nedskrevet til virkelig verdi dersom denne er lavere 
enn balanseført verdi.

Konsernbidrag er inntektsført samme år som det 
er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte/
andre utdelinger andel av tilbakeholdt resultat 
etter kjøpet, representerer den overskytende del 
tilbakebetaling av investert kapital og utdelingene 
er fratrukket investeringens verdi i balansen.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en 
 individuell vurdering av de enkelte fordringer. 

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, 
bankinnskudd og andre betalingsmidler med 
 forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra 
anskaffelse. 

INNLÅN
Finansielle forpliktelser ved innlån er regnskapsført 
til mottatt proveny netto etter transaksjonskostnader. 
Transaksjonskostnader (arrangementsgebyr) 
 aktiveres i balansen og avskrives over lånets 
 løpetid.

Innlån i annen valuta enn funksjonell valuta blir 
omregnet til balansedagens kurs.

PENSJON
Pensjonskostnader består av endring i aktuar-
beregnede pensjonsforpliktelser og kostnader 
knyttet til innskuddspensjon. For aktuarberegnede 
pensjonsforpliktelser omfatter kostnaden 
 periodens pensjonsopptjening basert  forutsetninger 
for fremtidig lønnsvekst og  rentekostnad på den 
beregnede forpliktelsen. Netto pensjonskostnader 
klassifiseres som  lønnskostnader i resultat-
regnskapet. Endringer i forpliktelsen som skyldes 
endringer i pensjons planer resultatføres umiddel-
bart. Endringer i  pensjonsforpliktelsen og 
pensjons midlene som skyldes endringer i og avvik 
mot beregnings forutsetningene (estimatavvik), 
bokføres mot egenkapital.

SKATTER
Skattekostnaden sammenstilles med regnskaps-
messig resultat før skatt. Skattekostnaden består 
av betalbar skatt (skatt på årets direkte skatte-
pliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. 
Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og 
resultat av ekstraordinære poster i henhold til 
skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skatte-
fordel er presentert netto i balansen.

Kun skattefordeler som kan sannsynliggjøres 
 utnyttet gjennom fremtidig skattepliktig inntekt er 
balanseført.

KONTANTSTRØMANALYSE
Indirekte metode er benyttet ved utarbeidelse av 
kontantstrømoppstillingen. Bankinnskudd, 
 kontanter og lignende i balansen er definert som 
beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 
i kontantstrømoppstillingen.

Alle tall i regnskapet presenteres i 1000 NOK, 
dersom annet ikke framgår.
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Noter
NOTE 1 LØNNSKOSTNADER

2017 2016
Lønn inkludert feriepenger 7 408 4 930
Arbeidsgiveravgift 1 097 410
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift 464 0
Andre personalkostnader 1 275 945
Sum lønn og personalkostnader 10 244 6 285

Gjennomsnittlig antall ansatte 2 0
      

2017 2016
Ytelser til ledende personer Konsernsjef Styret Konsernsjef Styret
Lønn 3 031 2 444 2 444 1 527
Opptjent bonus for inneværende år 324 0 1 100 0
Pensjonskostnader 386 0 308 0
Annen godtgjørelse 227 0 220 0

Det har gjennom året vært 2 ansatte i selskapet. I 2016 var det ingen ansatte i selskapet, men det ble 
utbetalt styrehonorarer. I tillegg ble det viderefakturert bonuser og i tillegg gjort avsetninger for 
 bonusutbetalinger knyttet til arbeid med børsnoteringsprosessen i 2016.

Opplyste honorarer til konsernsjef for 2016 ble opptjent, kostnadsført og utbetalt fra datterselskapet 
Arcus-Gruppen AS. Fra 2017 har konsernsjefen vært ansatt og mottatt sin lønn fra Arcus ASA.

Konsernsjefen har i tilleggen ordinær bonusavtale som på visse vilkår vil gi utbetaling på inntil 5 måneds-
lønninger. I tillegg deltar han i et midlertidig aksjeprogram (matchingshares) som ble etablert ved 
 børs noteringen i 2016, samt et nyetablert opsjonsprogram som ble vedtatt på generalforsamlingen i mai 
2017. Hans beholdninger i disse incentivordningene framgår av konsernets note 9.

Konsernsjefen har en ordinær tjenestepensjon i Storebrand, som gir 5% pensjonsinnskudd for lønn 
 mellom 0-7,1G og 11% for lønn fra 7,1-12G. Han har i tillegg en tilleggspensjonsavtale som gir pensjons-
opptjening på 15% av lønn over 12G. Denne pensjonsopptjeningen kapitaliseres i selskapets balanse 
årlig, og hvor avkastningen baseres på avkastningen i pensjonsfondet Storebrand Balansert. 

Dersom konsernsjefen sier opp sin stilling, har han 6 måneders oppsigelsestid. Ved eventuell oppsigelse 
fra konsernet, har konsernsjefen rett til 12 måneders etterlønn, og har i denne perioden ikke mulighet for 
å ta seg jobb innenfor konkurrerende virksomhet.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til verken konsernsjef eller medlemmer av styret. 

Konsernsjefens beholdninger av ordinære aksjer i Arcus ASA framgår av note 20 til konsernet.

Aksjebaserte incentivordninger
Matchingaksjer:
I forbindelse med børsnoteringen av morselskapet, Arcus ASA, i 2016  fikk noen nøkkelpersoner tilbud 
såkalte mathingaksjer, hvor de har rett til å motta 1 matchingaksje for hver aksje de kjøpte ved børs-
introduksjonen. Disse matchingaksjene tildeles til mottakerne i 2019, etter at kvartalsrapporten for  
4. kvartal 2018 er offentliggjort, dersom den enkelte fortsatt er ansatt på det tidspunktet.  

Dersom børskursen på innløsningstidspunktet overstiger 2 ganger børskursen på tildelingstidspunktet, 
vil antall matchingaksjer reduseres slik at den totale verdien av tildelte matchingaksjer ikke overstiger  
2 ganger verdien på tildelingstidspunktet.

I Arcus ASA var det 2 personer som fikk dette tilbudet, inkludert daglig leder. De har tilsammen rett til å få 
tildelt  61 867 aksjer i Arcus ASA dersom ansettelseskriteriet er oppfylt på tildelingstidspunktet (herav 
42100 for daglig leder). 

Dette programmet har medført en kostnadsføring på 1 476 TNOK i 2017.

Opsjoner:
På generalforsamlingen i mai 2017 i Arcus ASA, ble det vedtatt et nytt opsjonsprogram for ledende 
 ansatte i konsernet, hvor det vil være årlig tildeling av nye opsjoner. 2 personer i Arcus ASA er inkludert i 
dette programmet, inkludert daglig leder.

Opsjonenes innvinningsperiode vil være 3 år fra tildelingstidspunktet, og hvor deltakerne har 2 år etter 
innvinningsperioden på å innløse opsjonene. Vilkår for å kunne innløse opsjonen vil være at den enkelte 
leder fortsatt er ansatt etter innvinningsperioden, samt at konsernets KPI målsettinger som fastsatt av 
styret er oppnådd i samme periode.

Verdivurderingene av opsjonene gjøres med Black-Scholes modellen, hvor de viktigste forutsetningene 
på verdivurderingstidspunktet vil være spotkurs på verdsettelsestidspunktet, estimert tidspunkt for når 
i innløsningsperioden konsernet antar at innehaverne vil innløse opsjonen, utbytte i perioden samt 
 aksjens antatte volatilitet. Opsjonens maksimale innløsningskurs er begrenset til 3 ganger spotkursen på 
tildelingstidspunktet.

Det er ingen rettigheter til utbytte forbundet med opsjonene i perioden før innløsning.

SELSKAPSREGNSKAP MED NOTER

Resultatregnskap 01.01.–31.12.

Balanse per 31. desember

Kontantstrømoppstilling 01.01.–31.12.

Regnskapsprinsipper

Noter

Note 1: Lønnskostnader

Note 2: Skatt

Note 3: Datterselskaper

Note 4: Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Note 5: Egenkapital

Note 6: Pensjonsforpliktelser og -kostnader

Note 7: Avsetninger for forpliktelser

Note 8: Lån, pantstillelser og garantier m.v.

Note 9: Mellomværende med selskap i samme 
konsern

Note 10: Bankinnskudd

Note 11: Finansiell markedsrisiko

Note 12: Hendelser etter balansedagen

Revisors beretning

Innhold Kort oppsummert Konsernsjefen Virksomheten Samfunnsansvar Styrets årsberetning Regnskap og noter Kontakt 115/123Eierstyring



116 ÅRSRAPPORT 2017  Arcus ASAREGNSKAP OG NOTER   |   Arcus ASA

Dette programmet har medført en kostnadsføring på 441 TNOK i 2017. Under framgår antall utestående 
opsjoner ved utgangen av året:

Antall opsjoner 2017 2016 
Utestående opsjoner ved begynnelse av året 0 0
Tildelte opsjoner i løpet av året 290 199 0
Utestående opsjoner ved utgangen av året* 290 199 0

      
* Herav 199 426 opsjoner utestående til daglig leder.

     

Honorarer til revisor 2017 2016
Lovpålagt revisjon 328 326 
Annen finansiell revisjon 88 0 
Andre attestasjonstjenester 0 707 
Sum honorar til revisor 416 1 033

Beløpene er i TNOK og ekskl. mva. 

Andre tjenester utenfor revisjon i 2016 knytter seg kun til honorarer i forbindelse med børsnoterings-
prosessen.

NOTE 2 SKATT

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2017 2016
Endring i utsatt skatt 1 7 111 -34 392
Skatteeffekt av kostnader knyttet til børsnotering, ført mot egenkapital 0 1 427
Skattekostnad 17 111 -32 965

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:
Resultat før skatt 48 130 -232 634
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 24% (25% i 2016) 11 551 -58 159
Skatteeffekten av følgende poster:
Ikke fradragsberettigede kostnader 276 17 882
Endring som følge av endret skattesats 5 397 5 885
Skatt på kostnader bokført direkte mot egenkapital -113 1 427
Skattekostnad 17 111 -32 965

Effektiv skattesats 35,6 % 14,2 %

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:    
  

2017 2016
Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse

Langsiktig gjeld 0 3 055 0 3 835
Pensjonsforpliktelser 757 0 0 0
Andre forpliktelser 1 271 0 16 312 0
Underskudd til fremføring 540 754 0 576 057 0
Sum 542 782 3 055 592 369 3 835

Grunnlag utsatt skattefordel/forpliktelse 539 727 588 534
Netto utsatt skattefordel i balansen* 124 137 141 248

Ved utgangen av året har selskapet 124,4 MNOK i balanseført utsatt skattefordel som knytter seg til 
underskudd til framføring. På bakgrunn av konsernets strategiplaner, og foreliggende langtidsplaner for 
selskap i skattekonsernet, legger styre og ledelse til grunn at skattefordelene kan utnyttes.

Ved utgangen av 2017 er utsatt skatt beregnet med 23% som følge av regjeringens endring av skatt fra 
2018. Ved utgangen av 2016 var utsatt skatt beregnet med 24%.

NOTE 3 DATTERSELSKAPER

Datterselskaper i Arcus ASA

Firma
Anskaffelses-

tidspunkt
Forretnings-

kontor
Stemme- og 

eierandel Valuta
Pålydende 

aksjekapital
Arcus-Gruppen AS 10.10.05 Nittedal 100 % NOK 276 000
Vectura AS 30.09.13 Nittedal 100 % NOK 14 000

 

Firma 
Kostpris 

(NOK)
Balanseført 
verdi 31.12

Egenkapital  
i følge siste 

årsregnskap 
(NOK)

Årsresultat 
2017 (NOK)

 Arcus-Gruppen AS 1 886 607 1 362 217 1 958 409 114 747
 Vectura AS 76 100 76 100 21 708 -2 433
 Sum datterselskap 1 962 707 1 438 317 1 980 117 112 314
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NOTE 4 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av: 

Dato Endring
Antall 

aksjer totalt Pålydende
Balanseført                

(i hele 1000)
31.12.15  1 000 000  1,00  1 000 
20.10.16 Splitt 1:50 50 000 000  0,02  1 000 
01.12.16 Emisjon 68 023 255  0,02  1 360 
31.12.17 68 023 255  0,02  1 360 

20 største aksjonærer pr 31.12.2017: Antall aksjer
Eier- og  

stemmeandel
Canica AS  22 670 000 33,3 %
Geveran Trading Co Ltd  6 750 000 9,9 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV)  3 577 915 5,3 %
Hoff SA  3 297 000 4,8 %
Sundt AS  3 234 957 4,8 %
Folketrygdfondet  1 800 000 2,6 %
Danske Invest Norske Instit. II  1 725 100 2,5 %
KLP Aksjenorge  1 266 494 1,9 %
Verdipapirfondet DNB Norden (III)  1 222 178 1,8 %
Centra Invest AS  1 169 846 1,7 %
Holta Invest AS  1 000 000 1,5 %
Ilmarinen Mutual Pens Ins Comp  1 000 000 1,5 %
Verdipapirfondet DNB Norge Selekti  936 616 1,4 %
Goldman Sachs International NOM  900 000 1,3 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB  
(A/C SEB AIF - Swedish Residents) NOM  862 000 1,3 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst    855 400 1,3 %
Landkreditt utbytte    850 000 1,2 %
Kommunal Landspensjonskasse    809 707 1,2 %
Skandinavniska Enskilda Banken AB  
(A/C clients account) NOM  795 113 1,2 %
Citibank Europe Plc NOM  794 127 1,2 %
Øvrige aksjonærer  12 506 802 18,4 %
Totalt  68 023 255 100,0 %

      
Utbytte      
Styret foreslår å dele ut utbytte på 1,66 pr aksje for 2017 (2016: 1,47 NOK pr. aksje).

NOTE 5 EGENKAPITAL      

Aksje-
kapital Overkurs

Annen 
egenkapital Sum 

Egenkapital pr 01.01 1 360 770 744 22 664 794 768
Årets resultat 0 0 31 019 31 019
Aksjebasert betaling 0 0 7 898 7 898
Estimatavvik pensjon 0 0 -125 -125
Avsatt utbytte 0 -51 464 -61 456 -112 920
Egenkapital pr 31.12 1 360 719 280 0 720 640

NOTE 6 PENSJONSFORPLIKTELSER OG -KOSTNADER

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har 
pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 

Innskuddspensjon
Arcus-Gruppens generelle pensjonsordning for alle øvrige ansatte, er en innskuddsbasert pensjonsordning i 
Storebrand. Innskuddssatsene er på 5 % for lønn i intervallet 0-7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) 
og 11 % for lønn i intervallet 7,1 til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Videre er det en privat uføre-
ordning med 66 % ytelsesnivå, uten fripoliseopptjening. Barne- og forsørgertillegg til Arcus gruppelivs-
ordning kommer som erstatning for den tidligere ektefelle- og barnepensjonen. 

Kostnadene knyttet til innskuddspensjon, knytter seg til løpende premiefakturaer fra forsikringsselskapet 
Arcus-Gruppen har tegnet innskuddspensjonsavtale med. De løpende innskuddspensjonene og uføre-
pensjoner for ansatte i innskuddsordningen, reguleres årlig med pensjonskassens overskudd.

Ansatte i innskuddsordningen som har blitt uføre, har rett til å få sine uføreforpliktelser regulert med 
samme regulering som grunnbeløpet (G) hvert år, balanseført forpliktelse knyttet til dette  utgjør  
0,1 MNOK ved utgangen av 2017.

Driftspensjon
Konsernsjefen har i tillegg en driftspensjon, hvor pensjonsopptjeningen er 15% av lønn over 12G. Denne 
forpliktelsen avsettes løpende i selskapets balanse, og forrentes årlig med samme avkastning som oppnås  
i Storebrand Balansert Pensjon. Ved utgangen av 2017 er denne forpliktelsen bokført med 0,7 MNOK.

Generelle forutsetninger
Selskapet har valgt å benytte  en diskonteringsrente tilsvarende OMF-rente (Obligasjoner med fortrinnsrett) 
for sine pensjonsforpliktelser. Dette er i tråd med regnskapsstiftelsens anbefalinger. Selskapets valgte 
pensjonsforutsetninger er i samsvar med regnskapsstiftelsens anbefalinger fra september 2017. 
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Beløp i 1 000 NOK
Pensjonskostnader 2017 2016
 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 213 0
 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 36 0
 Periodisert arbeidsgiveravgift 35 0
 Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 284 0

 Innskuddsbasert pensjonsordning:
 Kostnadsført innskudd eksl arbeidsgiveravgift 180 0

 Netto pensjonsforpliktelser:
 Estimerte påløpte usikrede forpliktelser 757 0
 Netto pensjonsmidler / forpliktelser bokført i balansen 757 0

 Endringer i forpliktelsen: 
 Netto pensjonsforpliktelse 01.01 0 0
 Pensjonskostnad, videreført virksomhet 284 0
 Innbetalt over drift etter overtakelse av forpliktelse fra datterselskap 348 0
 Estimatavvik bokført direkte mot egenkapital (IAS19R) 125 0
 Netto pensjonsforpliktelse 31.12. 757 0

 Økonomiske forutsetninger: 
 Diskonteringsrente 2,30 % 2,10 %
 Forventet lønnsregulering 2,50 % 2,25 %
 Forventet pensjonsøkning 1,50 % 1,25 %
 Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,25 % 2,00 %
 Forventet avkastning på pensjonsmidler 2,30 % 2,10 %

 Aktuarmessige og demografiske forutsetninger:
 Uttakshyppighet ved 62 år 50 % 50 %
 Uttakshyppighet ved 67 år 50 % 50 %
 Dødelighet K2013 K2013
 Uførhet K1963 K1963
 Frivillig avgang (under 50 år) 5 % 5 %
 Frivillig avgang (over 50 år) 0 % 0 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det 
gjelder demografiske faktorer.

Konsernets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

NOTE 7 AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER

Det var ved inngangen til året utstedt  23971 syntetiske aksjer og 100270 syntetiske opsjoner knyttet 
til selskapet, Arcus ASA. Av dette er alle fraregnet i forbindelse med børsnoteringen av morselskapet i 
desember 2016. Ved utgangen av 2016 har ingen lenger avtaler i dette medinvesteringsprogrammet i 
Arcus ASA. Konsernsjefen hadde 5 970 syntetiske opsjoner i dette programmet. 

De syntetiske aksjene og opsjonene ble utstedt til estimert virkelig verdi på utstedelsestidspunktet. 
Verdifastsettelsen på utstedelsestidspunktet ble beregnet på bakgrunn av eksterne verdivurderinger, 
basert på en kontanstrømmodell, hvor kontantstrømmer ble neddiskontert til virkelig verdi, med en 
 benyttet diskonteringsrente som tilsvarer konsernets vektede avkasningskrav (WACC) justert for 
 likviditetspremie, men hvor den endelige verdien også vurderes opp mot prisingen av sammenlignbare 
selskap. Verdiutviklingen i rapporteringsperioder mellom utstedelse og oppgjør, har vært beregnet etter 
de samme prinsipper.

Ved oppgjør, medførte de syntetiske aksjene en utbetaling i penger tilsvarende virkelig verdi av de faktiske 
aksjene til morselskapet multiplisert med antall syntetiske aksjer. Virkelig verdi av aksjene ble fastsatt til 
morselskapets introduksjonspris på Oslo Børs. De syntetiske opsjonene medførte ved oppgjør medføre 
en utbetaling som tilsvarte verdi pr aksje utover utøvelseskurs, multiplisert med antall syntetiske opsjoner. 

Verdiendringene knyttet til dette incentiv-programmet presenteres under finansielle poster.

Ved inngangen til 2017 gjensto det en forpliktelse på 13,8 MNOK, som hovedsakelig knyttetseg til 
 gjenværende avsetninger for usikkerhet knyttet til et tidligere medinvesteringsprogram for ledende 
ansatte med syntetiske aksjer og opsjoner. I 2017 er denne usikkerheten vurdert å være uvesenltig, og 
avsetningen er tilbakeført. I underliggende tabell framgår endringene i 2017. Forøvrig henvises til note 
22 i konsernregnskapet.

Beløp i 1 000 NOK
Syntetiske 

opsjoner
Totale avsetninger 

for forpliktelser
Bokført verdi av forpliktelse 1.1. 13 821 13 821
Verdiendringer i perioden -13 821 -13 821
Utbetalinger i perioden 0 0
Balanseført verdi av forpliktelse 31.12. 0 0
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NOTE 8 LÅN, PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V.

Gjeld til kredittinstitusjoner 2017 2016 

Beløp i 1 000 NOK Valuta Renteprofil
Lånebeløp 

i valuta
Lånebeløp 

i NOK
Lånebeløp 

i NOK
Kassekreditt, SEB NOK flytende 72 700 72 700 0
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 72 700 0
Aktiverte lånekostnader -3 055 -3 835
Balanseført verdi 31.12 69 645 -3 835

Forfallsstruktur
Forfall 
2018

Forfall 
2019-2021

Forfall 
etter 2021 Totalt

SEB 72 700 0 0 72 700
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 72 700 0 0 72 700

Konsernet har en konsernkontoordning i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). som inkluderer datter-
selskapene med unntak av selskapene i vinvirksomheten i Sverige og Finland. Denne konsernkonto-
ordningen administreres ved utgangen av 2017 av Arcus ASA. Arcus ASA har stilt selvskyldnerkausjon på 
vegne av alle datterselskap, knyttet til enhver tid utestående trekk i denne ordningen.

Det aktiverte etableringsgebyret med en bokført verdi på 3.055 TNOK knytter seg til etableringsgebyr 
for cashpoolordningen. Restverdien her amortiseres over avtalens løpetid, som er ut 2021.

Konsernet har en langsiktig finansieringsavtale med SEB, hvor lånet formelt er på 750 TSEK og erbokført 
i et av datterselskapene i Sverige, VinGruppen Sweden Holding AB. Finansieringsavtalen inneholder ingen 
pantstillelser. 

Selskapet har ikke langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år.

Avtalen om pantelånsfasilitet inneholder en lånebetingelse (covenant), som er netto rentebærende gjeld 
over justert EBITDA. Dette følger konsernet opp kontinuerlig, og rapporterer til banken kvartalsvis. Per 
31.12.2017 var konsernet godt innenfor kravet.

NOTE 9 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

Fordringer 2017 2016
Fordring på konsernbidrag fra Arcus-Gruppen AS 65 312 0
Kundefordringer på selskap i samme konsern 22 0
Andre kortsiktige fordringer på selskap i samme konsern 8 326 0
Sum 73 660 0

Gjeld 2017 2016
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 3 19 559
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 0 1 350
Mellomværende i konsernkontoordningen 725 894 689 015
Sum 725 897 709 924

Selskapet har ikke konsernfordringer eller gjeld som forfaller senere enn fem år etter regnskapsårets 
slutt.

NOTE 10 BANKINNSKUDD

Selskapet har ikke bundne bankinnskudd, men har en bankgaranti for skattetrekk på 2.500 TNOK.

Selskapet administrerer konsernkontoordningen for konsernet, hvor de fleste av konsernets datter-
selskap inngår. Den svenske og finske vinvirksomheten, samt det nye datterselskapet Det Danske 
 Spiritus Kompagni A/S inngår ikke i ordningen.

Netto innestående  eller trekk hos datterselskapene er presentert som konsernmellomværende med 
Arcus ASA. Felles kassekreditlimit i konsernkontosystemet utgjør TNOK 600 000. 

Ved årsslutt har konsernet totalt trekk på TNOK 72 700 i ordningen som er presentert som skyldig 
 kassekreditti Arcus ASA, mot innestående på TNOK 100 731 ved utgangen av 2016.

Pr 31.12.2017 har Arcus ASA trekk på TNOK 725 894 i konsernkontoordningen mot trekk på  
TNOK 689 015 ved utgangen av 2016.
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NOTE 11 FINANSIELL MARKEDSRISIKO

Finansiell risiko
For sikringsformål har selskapet enkelte finansielle derivater. Selskapet oppfyller ikke de regnskaps-
messige kravene til sikringsbokføring, og vurderer derfor disse ikke som regnskapsmessig sikring.

Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret og foretas av administrasjonen i samarbeid med de enkelte 
forretningsområder. De viktigste finansielle risikoer selskapet er utsatt for er knyttet til renterisiko, 
likviditetsrisiko og valutarisiko. Selskapets ledelse har en kontinuerlig vurdering av hvordan disse skal 
håndteres. 

Renterisiko
Selskapet er eksponert for renterisiko gjennom plassering av likvide midler og trekk i konsernkonto-
ordningen. Per 31.12.2017 hadde selskapet flytende rente for alle sine rentebærende innskudd og 
 forpliktelser.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser 
etter hvert som de forfaller. Selskapet skal til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å møte sine 
 forpliktelser. Samtidig er det et mål å minimere selskapets overskuddslikviditet. Selskapet skal 
 kontinuerlig arbeide for å utvikle sin finansielle handlefrihet, gjennom tett oppfølging av resultatutvikling 
og kapitalbinding, og gjennom fortløpende vurdering av alternative finansieringskilder. 

Selskapet ønsker i så stor grad som mulig å ha fleksibiliet på sine likvide midler som er knyttet til den 
daglige driften. Dette oppnås  gjennom en konsernkontoordning med en trekkfasilitet, som per 
31.12.2017 administreres av Arcus ASA. 

Ved investeringsbehov benyttes egen likviditet så langt det er mulig, men ved større investeringer 
 benyttes også ekstern lånefinansiering i bank. 

Valutarisiko
Da selskapet driver internasjonal virksomhet er man i noen grad utsatt for valutarisiko. Som hovedregel 
kjøpes valuta i spotmarkedet, men også i noen grad i terminmarkedet, for fortløpende å utligne netto 
posisjoner i pengeposter. Regnskapsmessig behandling av finansielle derivater er omtalt under avsnittet 
«Regnskapsprinsipper».

Selskapet har en del innkjøp i utenlandsk valuta (hovedsakelig EUR), mens funksjonell valuta er NOK.

Fordringer og gjeld, samt pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Valtua-
eksponeringen sikres hovedsakelig gjennom bruk av terminkontrakter.

Gjennom året sikres til en viss grad kjøp og salg av varer i utenlandsk valuta og terminkursen som oppnås 
i markedet benyttes som transaksjonskurs. Som hovedregel avdekkes valutaeksponeringen 3 ganger i 
året med 4 måneders tidsperiode.

Per 31.12.2017 hadde selskapet ingen terminkontrakter (verdisikring) som sikret balanseposter og 
allerede inngåtte ordrer.

NOTE 12 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det har ikke inntruffet vesentlige hendelser mellom balansedagen og tidspunktet Arcus ASA sitt 
 konsernregnskap og selskapsregnskap ble godkjent for offentliggjøring. Dette gjelder verken hendelser 
som ville gitt kunnskap om forhold som forelå på balansedagen, eller hendelser som vedrører forhold som 
har oppstått etter balansedagen. Konsernregnskapet ble godkjent for offentliggjøring ved styre-
vedtak15. mars 2018.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Arcus ASA

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Arcus ASA som består av selskapsregnskap og konsernregnskap.
Selskapsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Konsernregnskapet består av balanse per 31.
desember 2017, resultatregnskap, oppstilling over totalresultat, oppstilling av endringer i egenkapitalen
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Etter vår mening

► er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
► gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember

2017 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

► gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember
2017 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det
kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Sentrale forhold ved revisjonen
Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold vi mener var av størst betydning ved revisjonen av
årsregnskapet for 2017. Disse forholdene ble håndtert ved revisjonens utførelse og da vi dannet oss vår
mening om årsregnskapet som helhet, og vi konkluderer ikke særskilt på disse forholdene. Vår
beskrivelse av hvordan vi revisjonsmessig håndterte hvert forhold omtalt nedenfor, er gitt på den
bakgrunnen.
Vi har også oppfylt våre forpliktelser beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av
årsregnskapet når det gjelder disse forholdene. Vår revisjon omfattet følgelig handlinger utformet for å
håndtere vår vurdering av risiko for vesentlige feil i årsregnskapet. Resultatet av våre revisjonshandlinger,
inkludert handlingene rettet mot forholdene omtalt nedenfor, utgjør grunnlaget for vår konklusjon på
revisjonen av årsregnskapet.

Uavhengig revisors beretning - Arcus ASA

Nedskrivningsvurderinger	-	varemerker	og	goodwill	

Arcus konsernet har per 31. desember 2017 betydelige balanseførte varemerker og goodwill som
representerer 41 % av totalkapitalen. Det foreligger usikre markedsforhold for enkelte virksomheter som
øker risikoen for at det foreligger tap ved verdifall for disse kontantstrømgenererende enhetene, herunder
Excellars. I tillegg har enkelte brennevinsmerker de siste årene vist tegn på fallende omsetning. På grunn
av omfanget av skjønnsmessige vurderinger som benyttes i ledelsens modeller for
nedskrivningsvurderinger, samt den vesentlige balanseførte verdien, var nedskrivningsvurderinger av
varemerker og goodwill et sentralt forhold ved revisjonen.
Vår revisjon av konsernets nedskrivningsvurderinger har omfattet vurdering og testing av
nedskrivningsmodellene, vurdering av kontantgenererende enheter, kontroll av matematisk nøyaktighet
av modeller og testing og evaluering av forutsetningene ledelsen har lagt til grunn ved beregningene. Vi
vurderte også utformingen av ledelsens interne kontroller knyttet til nedskrivningsvurderingene. Videre
har vi vurdert ledelsens forutsetning om fremtidige kontantstrømprognoser ved å vurdere historisk
nøyaktighet i ledelsens budsjetter og prognoser mot selskapets faktiske resultater. Vi sammenlignet
sentrale forutsetninger mot markedsinformasjon der dette var tilgjengelig. Vi har vurdert
diskonteringsrenter ved å sammenligne forutsetningene som er lagt til grunn i beregningen med eksterne
data som forventet inflasjon, gjeldsgrad, lånerente, risikopremie og beta-verdier for sammenlignbare
selskaper. I tillegg har vi gjennomgått og gjennomført sensitivitetsanalyser for å evaluere hvor følsom
modellen er for endringer i de viktigste forutsetningene som er lagt til grunn.
Det henvises til årsregnskapets note 15 og til omtale om immaterielle eiendeler og viktige
regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger i konsernets regnskapsprinsipper.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for
selskapsregnskapet, og i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU
for konsernregnskapet. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
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dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde;

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er
ansvarlige for å fastsette strategien for, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt ansvar
for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.
Vi avgir en uttalelse til styret om at vi har etterlevd relevante etiske krav til uavhengighet, og
kommuniserer med dem alle relasjoner og andre forhold som med rimelighet kan tenkes å kunne påvirke
vår uavhengighet, og der det er relevant, om tilhørende forholdsregler.
Av de forholdene vi har kommunisert med styret, tar vi standpunkt til hvilke som var av størst betydning
for revisjonen av regnskapet for den aktuelle perioden, og som derfor er sentrale forhold ved revisjonen.
Vi beskriver disse forholdene i revisjonsberetningen med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring
av forholdet, eller dersom vi, i ekstremt sjeldne tilfeller, beslutter at forholdet ikke skal omtales i
beretningen siden de negative konsekvensene ved å gjøre dette med rimelighet må forventes å oppveie
allmennhetens interesse av at forholdet blir omtalt.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen og redegjørelsene om foretaksstyring og
samfunnsansvar
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet,
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet
og i samsvar med lov og forskrifter.

Uavhengig revisors beretning - Arcus ASA

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Oslo, 16. mars 2018
ERNST & YOUNG AS

Kjetil Rimstad
statsautorisert revisor
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1. desember 2016, står fast. Det innebærer 
organisk vekst på 3–5 prosent per år (inklusive 
mindre bolt-on oppkjøp), og EBITDA-vekst på 
6–9 prosent per år i løpet av de neste 3–5 
årene. Konsernet har som ambisjon å utbetale 
et årlig utbytte på ca 50–70 prosent av det 
årlige nettoresultatet.

Konsernregnskapet for Arcus ASA er 
utarbeidet etter IFRS (International Financial 
Reporting Standards). 

ØKONOMISK UTVIKLING
Resultatregnskap
Konsernets samlede driftsinntekter i 2018 var  
2 723 millioner kroner (2 575 millioner kroner i 
2017). Økt omsetning av vin, primært i Sverige 
og Norge, og økt antall nye kunder i Vectura, 
bidro positivt til omsetningen, mens salget av 
brennevin var svakt opp sammenlignet med 
fjoråret på grunn av lav markedsvekst og noe 
lavere markedsandeler i noen markeder.   

Konsernets driftskostnader ble totalt  
2 463 millioner kroner (2 292 millioner kroner). 
Kostnadsoppgangen skyldes i hovedsak høyere 

STRATEGI
Konsernet har tre forretningsområder:  
Vin, Spirits og Distribusjon.

For Vin er hjemmemarkedet Sverige, Norge 
og Finland. Det er høy fokus på å vinne tendere, 
samt å tiltrekke komplementerende agenturer. 
Videreutvikling av egne merkevarer, primært 
gjennom selskapet Arcus Wine Brands, er viktig. 
Mulighet for minoritetseierandel brukes aktivt 
for å tiltrekke dyktige personer ved oppstart av 
vinselskap.

For Spirits er hjemmemarkedet definert 
som de nordiske landende samt Tyskland.  Det 
er et klart mål at salget i hjemmemarkedet skal 
utvikles videre, samtidig som det tyske markedet 
skal revitaliseres. Det fremste målet er å skape 
vekst i kjernekategoriene akevitt, bitter og 
cognac. Innovasjon er viktig, både med tanke på 
kategorier, konsumentgrupper og anledninger.

For Distribusjon er det vedvarende fokus på 
kostnadsoptimering, samt å øke omsetningen, 
primært ved å tiltrekke nye kunder.

Konsernets økonomiske mål som ble 
fastsatt i forbindelse konsernets børsnotering 

varekostnader som både skyldes høyere salg, 
men også svakere norsk krone og svensk krone 
mot euro. I tillegg har det vært noe høyere 
logistikkkostnader som følge av høyere volum i 
Distribusjon. I motsatt retning er nedskrivnings-
kostnadene lavere enn året før.

Konsernets driftsresultat før avskrivninger 
(EBITDA) i 2018 ble 307 millioner kroner mot 
348 millioner kroner i 2017. Operativ EBITDA 
(justert for engangsposter) ble 313 millioner 
kroner mot 361 millioner kroner i 2017. En 
viktig årsak er den negative valutautviklingen, 
hvor konsernets innkjøp i EUR har blitt dyrere.

Konsernets driftsresultat ble 257 millioner 
kroner i 2018, mot 273 millioner kroner året 
før. Nedgangen skyldes i hovedsak de samme 
forholdene som beskrevet ovenfor. Konsernets 
netto finansposter utgjorde i 2018 -36 millioner 
kroner (-15 millioner kroner). Økningen i 
nettofinansposter er i stor grad drevet av en 
inntektsføring på 14 MNOK i 2017 vedrørende 
verdiendring på en gjenværende forpliktelse 
knyttet til syntetiske aksjer og opsjoner fra før 
børsnoteringen i 2016.

Konsernets skattekostnad utgjorde i 2018 
57 millioner kroner mot 71 millioner kroner i 
2017. Effektiv skattesats ble 26 prosent mot 
27 prosent året før. Lavere effektiv skattesats 
skyldes lavere faktisk skattesats i den norske 
virksomheten, samt færre ikke- fradrags-
berettigede kostnader.

Det er ingen driftsinntekter i morselskapet 
Arcus ASA. Resultat før skatt i morselskapet 
ble på 79 millioner kroner mot 48 millioner 
kroner i 2017. Økningen skyldes hovedsakelig 
konsernbidrag på 106 millioner kroner fra 
datterselskapet, Arcus-Gruppen AS, mot 65 
millioner kroner i 2017.

Balanse, investeringer og likviditet
Ved utgangen av året hadde konsernet vare-
merker og goodwill på 1 857 millioner kroner  
(1 862 millioner kroner). Nedgangen skyldes i 
hovedsak avskrivninger, og i noen grad valuta.

Konsernet hadde ved utgangen av året 
investeringer i varige driftsmidler og program-
vare for 343 millioner kroner (359 millioner 
kroner). Konsernet har i 2018 investert i varige 
driftsmidler og programvare for 23 millioner 
kroner, mens avskrivninger på 42 millioner 
kroner har medført at bokført verdi er lavere 
ved utgangen av 2018 enn ved utgangen av 
2017. Det ventes ikke å oppstå betydelige 
investeringsbehov i de nærmeste årene. 

Utsatt skattefordel er ved utgangen av året 
110 millioner kroner, mot 137 millioner kroner 
ved utgangen av 2017. Reduksjonen skyldes 
hovedsakelig utnyttelse av skattemessige 
underskudd til fremføring i Norge i 2018, i 
tillegg til at netto utsatt skattefordel er lavere 
som følge av redusert skattesats, fra 23 
prosent til 22 prosent i Norge fra 2019.

Finansielle anleggsmidler ved utgangen av 
2018 var totalt 63 millioner kroner (60 millioner 
kroner). 

Totale omløpsmidler var 2 064 millioner 
kroner, mot 2 114 millioner kroner på samme 

Konsernet Arcus er en ledende vin- og brennevinsaktør i Norden. Konsernet er global markedsleder  
i  akevittkategorien, markedsleder innen brennevin i Norge og nummer to i Danmark. Konsernet er også 

markedsleder innen vin i Norge, nummer to i Sverige og antatt nummer tre i Finland. 

Arcus ASA er et holdingselskap hvor formålet er å drive import, eksport, produksjon, lagring og  
distribusjon av alkoholholdige drikker og andre varer, samt virksomhet som står i forbindelse med  

dette, samt eie andeler i andre selskapet som driver slik virksomhet. Arcus har sitt hovedkontor  
på Gjelleråsen i Nittedal kommune, like ved Oslo.

Styrets årsberetning:
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tid året før. Av dette utgjorde fordringene ved 
årsskiftet 1 341 millioner kroner (1 519 
 millioner kroner). 

Bankinnskudd og kontanter var 283 
millioner kroner ved utgangen av 2018 (184 
millioner kroner). 

Konsernets egenkapital var 1 654 millioner 
kroner pr. 31. desember (1 669 millioner kroner). 
Endringer i egenkapitalen er positivt påvirket av 
årets overskudd, men redusert av utbetalt 
utbytte til minoritetsaksjonærer i konsernet og 
aksjonærer i morselskapet. Egenkapitalandelen 
ved årsskiftet var på 37 prosent, som er uendret i 
forhold til utgangen av 2017.

Konsernet er finansiert gjennom langsiktig 
lån på 728 millioner kroner. I tillegg har 
 konsernet 169 millioner kroner i gjeld knyttet 
til finansiell leasing, hvorav 18 millioner 
forfaller i løpet av 2019. Ved utgangen av året 
hadde konsernet ikke benyttet trekkfasiliteten 
på konsern kontoordningen, men hadde 
 innestående 149 millioner kroner. Konsernets 
samlede gjeld per 31. desember 2018 var på  
2 784 millioner kroner (2 863 millioner kroner), 
hvorav  rentebærende gjeld utgjorde 32 
prosent. 

Konsernets netto kontantstrøm fra 
 operasjonelle aktiviteter var på 395 millioner 
kroner (200 millioner kroner). Endringen er 
vesentlig påvirket av lavere forfalte kunde-
fordringer mot Vinmonopolet ved utgangen av 
2018 enn ved utgangen av 2017.

Netto kontantstrøm fra investerings-
aktiviteter var på -23 millioner kroner  
(-144 millioner kroner). Den positive endringen  
i kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
skyldes i hovedsak oppkjøpene av varemerkene 
Vanlig og Hot n’Sweet som ble foretatt i 2017.

Netto kontantstrøm fra finansierings-
aktiviteter utgjorde -261 millioner kroner  
(-91 millioner kroner). Endring i kontantstrøm 
fra finansieringsaktiviteter er i stor grad 
påvirket av at trekk i konsernkontoordningen 

har blitt nedbetalt med 73 millioner kroner  
i 2018 mot et tilsvarende opptak i 2017.

Beholdning av kontanter og kontant-
ekvivalenter var på 283 millioner kroner 
 (184 millioner kroner). Avvik mellom  selskapets 
driftsresultat og operasjonelle kontantstrøm er 
konsernets finanskostnader, endringer i 
 arbeidskapitalen og periodens betalte skatt. 

Vesentlige endringer i regnskapsprinsipper
IFRS 15 Inntektsføring er innført fra 1.1.2018. 
Dette har hatt ubetydelige endringer for 
resultatoppstillingen. Se note 4. IFRS 9 

 Finansielle instrumenter som ble innført 
1.1.2019 fikk ingen betydning for Arcus.  
Fra 1.1.2019 innføres IFRS 16 Operasjonelle 
leieavtaler som medfører betydelige endringer  
i resultat og balansen. Se note 16 for 
 ytterligere informasjon.

Finansiell risiko og risikostyring
Styret har vedtatt en finanspolicy som definerer 
rammer og retningslinjer for finansiell 
 risiko styring i konsernet.

Arcus’ hovedinntektskilde er kjerne-
virksomheten, og konsernets hovedstrategi  

for risikostyring er å begrense den finansielle 
risikoen som kjernevirksomheten skaper.

Konsernets viktigste finansielle risikoer  
er knyttet til kredittrisiko, renterisiko, 
 likviditetsrisiko og valutarisiko.

Arcus benytter i liten grad finansielle 
instrumenter til sikring av renter og valuta. 
Konsernet benytter ikke sikringsbokføring og 
finansielle instrumenter blir ved førstegangs-
innregning regnskapsført som finansielle 
instrumenter til virkelig verdi, mens verdi-
endringer regnskapsføres over resultatet. 
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Kredittrisiko
Finanspolicyen stiller krav om at kredittrisiko 
skal vurderes før det etableres kredittkjøps-
avtaler med nye kunder. Vurderingen omfatter 
gjennomgang av regnskapsinformasjon, samt 
annen relevant og tilgjengelig informasjon og 
danner grunnlag for fastsettelse av 
 kredittgrense og kredittid. Når et kundeforhold 
er etablert, skal kredittrisiko og kredittgrenser 
vurderes fortløpende i forhold til kundens 
finansielle utvikling og betalingshistorikk. 
Utestående fordringer følges opp fortløpende  
i samarbeid mellom økonomiavdelingen og 
markedsavdelingene i den enkelte virksomhet.
En stor andel av konsernets kundefordringer 
oppstår gjennom salg av vin og brennevin til de 
statseide monopolutsalgene i Norden. 
 Kredittrisikoen knyttet til disse kundene anses å 
være ikke-eksisterende. Konsernets kreditt-
risiko er for øvrig spredd på et større antall 

mindre kunder innen hotell-, restaurant- og 
kafémarkedet, samt et mindre antall 
 distributører utenfor Norden.

Renterisiko
Konsernet er eksponert for renterisiko gjennom 
finansieringsaktiviteter (lånefinansiering og 
finansiell leasing-gjeld) og plasseringer 
 (bankinnskudd). Ved utgangen av 2018 bestod 
konsernets langsiktige gjeld av lånefasiliteter i 
SEB, samt finansiell leasing i Nordea Finans og 
Volvo Finans. Policyen for rentesikring inne-
bærer at inntil 50 prosent av basisrenten på 
langsiktige lån kan sikres. Ved utgangen av 2018 
var intet av konsernets rentebærende gjeld 
sikret. Rentemarginen på lånefasilitetene i SEB 
er knyttet til størrelsen på konsernets netto 
rentebærende gjeld sett i forhold EBITDA, mens 
avtalen med Nordea Finans innebærer fast 
rentemargin.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke 
vil være i stand til å betjene sine finansielle 
forpliktelser etter hvert som de forfaller. Arcus 
skal til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å 
møte sine forpliktelser. Samtidig er det et mål å 
minimere konsernets overskuddslikviditet. 
Konsernet skal kontinuerlig arbeide for å utvikle 
sin finansielle handlefrihet, gjennom tett 
oppfølging av resultatutvikling og kapital-
binding, og gjennom fortløpende vurdering av 
alternative finansieringskilder. 

Arcus ønsker størst mulig grad av 
 fleksibilitet til å utnytte likvide midler best 
mulig i den daglige driften. Dette oppnås 
gjennom en konsernkontoordning med en 
trekkfasilitet som administreres av Arcus ASA.

Ved investeringsbehov benyttes egen 
likviditet så langt det er mulig, men ved større 
investeringer benyttes også ekstern låne- 
finansiering i bank. Arcus-konsernet har i løpet 
av 2018 ikke hatt vesentlige investeringer, men 
har kjøpt noen minoritetsandeler i eksisterende 
datterselskap. Dette kjøpet ble finansiert med 
egen likviditet og eksisterende trekk-fasilitet.

Konsernet inngikk en ny finansiell leasing-
avtale med Volvo Finans i 2018, i forbindelse 
med at tre lastebiler i Distribusjon ble skiftet 
ut. Dette medførte en gjeldsøkning på  
3 millioner kroner.  

Valutarisiko
Konsernet er utsatt for valutarisiko da det har 
virksomhet i flere land og gjør betydelige innkjøp 
i utenlandsk valuta. De vesentligste valutaene er 
euro, danske kroner, svenske kroner og 
 amerikanske dollar. 

Konsernets valutaeksponering kan 
 hovedsakelig deles i to grupper; kontantstrøm-
risiko og omregningsrisiko. Den overordnede 
 målsettingen er å begrense effekten valuta-
svingninger har på konsernets kontantstrøm i 
norske kroner. Endret innkjøpskost fra 

 leverandører i funksjonell valuta som følge av 
valutakursendringer søkes fortløpende 
 kompensert gjennom endring av utsalgspriser 
til kunder, og gjennom reforhandling av 
 innkjøpspriser fra leverandører. 

Risikohorisonten, dvs. den tid det tar å 
kompensere for negative valutabevegelser, er i 
stor grad styrt av prisendringsmulighetene i de 
statlige, nordiske monopolene, som i Norge er 
hver fjerde måned og i Sverige hver sjette 
måned. Som hovedregel kjøpes valuta i 
 spotmarkedet, men også i noen grad i termin-
markedet, for fortløpende å utligne netto 
posisjoner i pengeposter.

Deler av konsernets langsiktige låneopptak 
er foretatt i svenske kroner, som en naturlig 
sikring mot kontantstrøm i form av utbytte i 
svenske kroner.

Fordringer og gjeld, samt pengeposter i 
utenlandsk valuta, omregnes til balansedagens 
kurs i selskapenes funksjonelle valuta ved 
rapportering. Konsernets presentasjonsvaluta 
er norske kroner. Konsernet er derfor ytterligere 
eksponert for valutarisiko ved omregning av 
utenlandske datterselskap fra deres 
 funksjonelle valuta til konsernets 
 presentasjonsvaluta. Denne omregnings-
risikoen er ikke sikret. 

OM VIRKSOMHETEN
Arcus ASA eier alle aksjene i Arcus-Gruppen AS 
og Vectura AS. Selskapets formål er å forvalte 
aksjer og andre selskapsandeler, og konsernet 
opererer innenfor forretningsområdene Vin, 
Spirits og Distribusjon.

Forretningsområdet Vin importerer, tapper, 
markedsfører og selger vin i Norge, Sverige, 
Finland og i tax-free. Forretningsområdet Vin 
hadde i 2018 en omsetning på 1 625 millioner 
kroner, mot 1 541 millioner kroner i 2017. 
EBITDA (adj.) ble i 2018 182 millioner kroner, 
sammenlignet med 192 millioner kroner i 2017. 
Omsetningen har vokst som følge av en dreining 

Norge Sverige Danmark Finland Tyskland Totalt
Kvinner  92  28  3  8 2 133
Menn 253 22  13 13 1 302
Totalt  345  50  16  21 3 435

ANTALL ANSATTE I ARCUS KONSERNET PR 31.12.2018 FORDELT PR LAND

ANTALL ANSATTE I ARCUS KONSERNET PR 31.12.2018 FORDELT PR FORRETNINGSOMRÅDE

Menn Kvinner  Totalt 
Spirits  95  46  141 
Vin  37  46  83 
Arcus-Gruppen AS  24  15  39
Arcus ASA  2  0  2 
Vectura AS  144  26    170 
Totalt  302  133  435
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forventninger til forretningsmessig etisk og 
korrekt opptreden for alle medarbeidere. 
Konsernets etiske retningslinjer fastslår at 
Arcus har nulltoleranse for diskriminering, 
mobbing og korrupsjon. Som en del av de etiske 
retningslinjene er det også tilrettelagt for 
varsling av eventuelle kritikkverdige forhold i 
konsernet. Varslere kan benytte et eget 
 telefonnummer som er etablert for dette 
formålet. Det er gjort kjent og tilgjengelig for 
alle ansatte, med garantert anonymisering.  
I 2018 ble det innrapportert to varslingssaker.

Personvern
Fra 25. mai 2018 ble det innført nytt EU- 
regelverk vedrørende personvern (GDPR). 
Hovedlinjene i eksisterende lovgivning ble 
videreført i tillegg til nye regler i form av 
omfattende krav til virksomheter som behandler 
personopplysninger. For Arcus medførte dette 
et omfattende kartleggings- og 
dokumentasjons arbeid av personopplysninger, 
rutiner, systemer og dokumentasjon knyttet til 
behandling av alle personopplysninger, gap 
analyser, produksjon og dokumentasjon samt 
implementering og drift. Det er også utarbeidet 
rutiner for etterlevelse, kontroll og revisjon slik 
at Arcus’ håndtering av personvern er i henhold 
til det nye regelverket.

Ytre miljø 
Hensynet til det ytre miljøet utgjør en viktig del 
av samfunnsansvaret i Arcus. Konsernets 
virksomhet påvirker det ytre miljøet gjennom 
både produksjon og distribusjon av konsernets 
produkter. Arcus støtter en føre-var-tilnærming 
til miljø-utfordringer, og arbeider planmessig 
med å redusere belastninger på det ytre miljøet 
forbundet med virksomheten. I 2017 fastsatte 
konsernet 11 konkrete KPIer som skal innfris 
frem til 2020. Det er blant annet etablert KPIer 
for reduksjon av karbondioksid og økt 
 resirkulering av avfall. 

I årsrapporten er det inntatt separat redegjør else 
om Arcus’ samfunnsansvar i tråd med Regnskaps-
lovens paragraf 3-3c, hvor det er angitt status 
for hver av de 11 KPIene. Denne redegjørelsen er 
en integrert del av årsberetningen.

Alkohol
Arcus har et tydelig forhold til ansvarlig alkohol-
konsum. Alle de målgrupper som er relevante for 
Arcus skal på en enkel måte bli kjent med og 
forstå konsernets forhold til alkohol og ansvarlig 
konsum. Det er bakgrunnen for kampanjen 
«Drikk med vett», som ble lansert høsten 2015, 
og som siden da er en integrert del av Arcus’ 
kommunikasjon. «Drikk med vett» er både en 
intern og ekstern holdningskampanje, og skal nå 
alle ansatte og alle dem Arcus møter. Både i 
2017 og 2018 gjennomførte Arcus en kampanje 
rettet mot russen. «Drikk med vett»-budskap ble 
delt i russens egne digitale kanaler. På festene 
på Tryvann og Tusenfryd i Oslo, ble det delt ut 
7.000 fylte flasker med vann til russen, med 
enkle muligheter for påfylling av vann, en økning 
på 1.000 flasker fra året før. Det var ikke synlig 
at det var Arcus som sto bak initiativet.

Som et ledd i samme ånd, ble det i 2018 
vedtatt å montere alkolås på alle lastebiler og 
nye firmabiler. I de operative selskapene er det 
også etablert AKAN utvalg og AKAN kontakter.

I årsrapporten er det inntatt separat 
 rede gjørelse om Arcus’ organisasjon.

Eierforhold
Arcus ASA ble notert på Oslo Børs 1. desember 
2016, og hadde ved årsskiftet 2017/18 2.132 
aksjonærer. Tre aksjonærer eide ved årsskiftet 
mer enn fem prosent av selskapet; Canica AS 
(42,1 %), Geveran Trading Co Ltd (9,9 %) og 
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) (5,3 %). 
Kvartalsresultatet har ved hvert kvartal blitt 
presentert i Oslo. I tillegg har resultatet for  
4. kvartal 2017 blitt presentert for investorer i 

Madrid, London og Frankfurt, og resultatet for  
1. kvartal 2018 i Stockholm. I tillegg har en-til-en 
investormøter blitt avholdt i Oslo jevnt fordelt 
gjennom året, samt investormøter på Skype med 
investorer i London.

I årsrapporten er det inntatt separat rede-
gjørelse om Arcus’ etterlevelse av eierstyring. 
Dette er en integrert del av årsberetningen.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3–3a 
 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt 
drift er til stede. Til grunn for dette ligger de 
langsiktige planene og de strategiske valgene 
som er gjort.

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Det har ikke inntruffet vesentlige hendelser 
etter årsslutt, mellom balansedagen og styrets 
behandling av årsregnskapet for 2018.

RESULTATDISPONERING
Morselskapet Arcus ASA hadde i 2018 et 
årsresultat på 55,4 millioner kroner mot 31,0 
millioner kroner i 2017. Styret foreslår at det 
avsettes utbytte med 1,66 per aksje, totalt 113 
millioner kroner, og at overskuddet på 55,4 
millioner kroner overføres til annen egenkapital. 

FREMTIDSUTSIKTER
I forbindelse med børsnoteringen offentlig-
gjorde selskapet sine langsiktige vekstmål, 
herunder organisk omsetningsvekst på 3–5 
prosent inklusive mindre bolt-on oppkjøp, og 
EBITDA-vekst på 6–9 prosent i de neste tre til 
fem årene. Styret legger fortsatt disse målene 
til grunn for konsernets videre utvikling.
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Resultatregnskap 01.01. – 31.12.

KONSERNREGNSKAP

Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Salgsinntekter 4,5 2 672 615 2 530 126
Andre driftsinntekter 4,5 50 586 44 934
Sum inntekter 4,5 2 723 201 2 575 060

Netto gevinst ved salg av driftsmidler 3,14,15 365 30
Varekostnad 6,18 -1 577 306 -1 408 524
Lønnskostnad 8,9,10 -426 644 -417 412
Avskrivninger og amortiseringer 14,15 -50 005 -51 581
Nedskrivninger 14,15 0 -22 700
Annen driftskostnad 6,7,16 -409 330 -391 699
Andel resultat fra tilknyttet og felleskontrollert virksomhet 13 2 311 3 286
Driftsresultat før andre inntekter og kostnader 262 592 286 460

Andre inntekter og kostnader 7, APM -5 296 -13 167
Driftsresultat 257 296 273 293

Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt 11 12 906 6 654
Annen finansinntekt 11,22 27 740 41 304
Rentekostnader 11 -39 029 -33 127
Annen finanskostnad 11,22 -37 733 -29 374
Netto finansresultat -36 116 -14 543

RESULTAT FØR SKATT 221 180 258 750

Skattekostnad 12 -56 763 -70 528

Årsresultat 164 417 188 222
Årsresultatet fordeler seg som følger
Ikke-kontrollerende eierinteresse 1 5 954 6 944
Eiere av morselskapet 158 463 181 278

164 417 188 222

Resultat per aksje (NOK)
Resultat per aksje 20 2,33 2,66
Utvannet resultat per aksje 20 2,25 2,62

KONSERNREGNSKAP MED NOTER
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Totalresultat 01.01. – 31.12.
Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017

Årsresultat 164 417 188 222

Poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen;
Estimatavvik pensjoner 10 9 900 4 439
Sum poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen, før skatt 9 900 4 439

Skatt på poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen 12 -2 277 -1 065
Sum poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen, etter skatt 7 623 3 374

Poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen;
Omregningsdifferanser ved omregning av utenlandske datterselskap 6 967 73 207
Sum poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen, før skatt 6 967 73 207

Skatt på poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen 0 0
Sum poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen, etter skatt 6 967 73 207

SUM ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER 14 590 76 581

TOTALRESULTAT 179 007 264 803

Totalresultatet fordeler seg som følger
Ikke-kontrollerende eierinteresse 5 214 8 127
Eiere av morselskapet 173 793 256 676
TOTALRESULTAT 179 007 264 803

Totalresultat per aksje (NOK)
Resultat per aksje 20 2,55 3,77
Utvannet resultat per aksje 20 2,47 3,70
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Balanse per 31. desember
Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Goodwill 15 1 042 130 1 042 596
Varemerker 15 815 009 819 702
Programvare 15 26 752 29 151
Sum immaterielle eiendeler 1 883 891 1 891 449

Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 14 293 273 304 534
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 14 17 652 19 614
Anlegg under utførelse 14 4 914 5 678
Sum varige driftsmidler 315 839 329 826

Utsatt skattefordel 12 110 158 136 786

Finansielle anleggsmidler
Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 13 61 291 58 670
Andre investeringer i aksjer 200 200
Andre langsiktige fordringer 17 1 581 1 205
Sum finansielle anleggsmidler 63 072 60 075

Sum anleggsmidler 2 372 960 2 418 136

Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017

Omløpsmidler
Varelager 18 441 117 410 759

Fordringer
Kundefordringer 2 1 260 709 1 432 164
Forskudd til leverandører 17 52 999 64 570
Andre fordringer 12,17 26 983 22 325
Sum fordringer 1 340 691 1 519 059

Bankinnskudd 2,19 282 594 184 415
Bankinnskudd, kontanter o.l. 282 594 184 415

Sum omløpsmidler 2 064 402 2 114 233

SUM EIENDELER 4 437 362 4 532 369
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Balanse per 31. desember
Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 20 1 356 1 360
Overkurs 770 743 770 743
Sum innskutt egenkapital 772 099 772 103

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 878 970 878 489
Sum opptjent egenkapital 878 970 878 489

Ikke-kontrollerende eierinteresser 1 2 965 18 823

Sum egenkapital 1 654 034 1 669 415

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatteforpliktelse 12 101 845 101 032
Pensjonsforpliktelser 10 21 077 30 552
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 2,22 74 218 0
Andre avsetninger for forpliktelser 23 92 320
Sum avsetning for forpliktelser 197 232 131 904

Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 2,21 874 895 909 218
Annen langsiktig gjeld 647 0
Sum annen langsiktig gjeld 875 542 909 218

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 2,21 18 063 90 071
Leverandørgjeld 576 783 603 884
Betalbar skatt 12 0 2 128
Skyldige offentlige avgifter 24 930 452 928 005
Annen kortsiktig gjeld 23,24 185 256 197 744
Sum kortsiktig gjeld 1 710 554 1 821 832

Sum gjeld 2 783 328 2 862 954

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 437 362 4 532 369
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Kontantstrømoppstilling 01.01. – 31.12.
Beløp i 1 000 NOK Noter 2018 2017

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Ordinært resultat før skattekostnad 221 180 258 750
Avskrivninger og amortiseringer 14, 15 50 005 74 281
Andel resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert  
virksomhet 13 -2 311 -3 286
Innbetaling av utbytte fra tilknyttet selskap 13 445 0
Betalte skatter 12 -39 991 -33 221
Tillegg for rentekostnader i perioden 37 406 31 475
Pensjonskostnader og andre avsetninger uten kontanteffekt 3 197 591
Verdiendringer og andre kostnader uten kontanteffekt 3 12 155 -4 444
Tap/gevinst ved salg varige driftsmidler og immaterielle  
anleggsmidler 3 -365 -30
Urealisert agio 3 1 195 19 195
Endring i varer 3,18 -30 358 -31 781
Endring i kundefordringer 3 171 455 -43 939
Endring i leverandørgjeld 3 -27 101 -45 437
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 3 624 -22 256
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 394 536 199 898

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Utbetaling ved kjøp av immaterielle anleggsmidler 15 -3 270 -124 820
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 14 -19 812 -15 894
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 3,14 365 30
Utbetalinger ved kjøp av virksomhet 0 -2 752
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle investeringer 3 -119 -454
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -22 836 -143 890

Beløp i 1 000 NOK Noter 2018 2017

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld til 
 kredittinstitusjoner 2,21 -17 370 -15 719
Endring andre langsiktige lån -360 0
Endring kassekreditt 21 -72 700 72 700
Utbetalte renter i perioden 3 -37 302 -31 454
Utbetaling for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser -6 150 -12 913
Utbetaling for kjøp av egne aksjer -8 303 0
Utbetalinger av utbytte 1,3 -118 716 -103 515
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -260 901 -90 901

Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter og 
lignende -12 620 19 923
Effekt av valutakursendringer på kontanter og 
 kontantekvivalenter -12 620 19 923

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 98 179 -14 970
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 184 415 199 385
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 19 282 594 184 415
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Oppstilling over endringer i egenkapital

Beløp i 1 000 NOK
Aksje-

kapital
 Beholding av 

egne aksjer Overkurs 
Omregnings- 

differanser 
Fond for aksje- 
basert betaling 

Annen opptjent 
egenkapital

Totalt for eiere av 
morselskapet

Ikke-kontrollerende 
eierinteresser

Totalt for 
konsernet

Egenkapital pr 31.12.2016 1 360 0 770 743 228 788 606 487 190 1 488 687 13 903 1 502 590

Årsresultat 2017 0 0 0 0 0 181 278 181 278 6 944 188 222
Sum andre inntekter og kostnader 2017 0 0 0 72 024 0 3 374 75 398 1 183 76 581
Totalresultat 2017 0 0 0 72 024 0 184 652 256 676 8 127 264 803

Transaksjoner med eierne 2017
Aksjebasert betaling 0 0 0 0 7 898 0 7 898 0 7 898
Utbetalt utbytte 0 0 0 0 0 -99 994 -99 994 -3 521 -103 515
Endringer i ikke-kontrollerende eierinteresser 0 0 0 0 0 -2 675 -2 675 314 -2 361
Sum transaksjoner med eierne 2017 0 0 0 0 7 898 -102 669 -94 771 -3 207 -97 978

Egenkapital pr 31.12.2017 1 360 0 770 743 300 812 8 504 569 173 1 650 592 18 823 1 669 415

Årsresultat 2018 0 0 0 0 0 158 463 158 463 5 954 164 417
Sum andre inntekter og kostnader 2018 0 0 0 7 707 0 7 623 15 330 -740 14 590
Totalresultat 2018 0 0 0 7 707 0 166 086 173 793 5 214 179 007

Transaksjoner med eierne 2018
Kjøp av egne aksjer 0 -4 0 0 0 -8 299 -8 303 0 -8 303
Aksjebasert betaling 0 0 0 0 6 722 0 6 722 0 6 722
Utbetalt utbytte 0 0 0 0 0 -112 919 -112 919 -5 797 -118 716
Endringer i ikke-kontrollerende eierinteresser 0 0 0 0 0 -61 534 -61 534 -12 557 -74 091
Overføring årets resultat fra minoritet til majoritet * 0 0 0 0 0 2 718 2 718 -2 718 0
Sum transaksjoner med eierne 2018 0 -4 0 0 6 722 -180 034 -173 316 -21 072 -194 388

Egenkapital pr 31.12.2018 1 360 -4 770 743 308 519 15 226 555 225 1 651 069 2 965 1 654 034

* Innenfor konsernets vin-virksomhet, er det flere av datterselskapenes daglige ledere som har ikke-kontrollerende eierinteresser. De fleste de daglige lederne har salgsopsjoner knyttet til sine eierinteresser, som de kan utøve på et gitt tidspunkt i framtiden. Konsernet  har ikke  kontroll på 
disse aksjene ved utgangen av perioden, men  har  heller ikke kontroll over den mulige utøvelsen av salgsopsjonene.  Verdien av salgsopsjonene er innregnet som forpliktelser til virkelig verdi ved utgangen av året, og har redusert minoritetens andel av egenkapital.  Presentasjon av 
resultatandelene er presentert i resultatoppstillingen som ikke-kontrollerende  eierinteressers andel av resultatet. Som følge av at konsernet har innregnet forpliktelsen på salgsopsjonene mot minoritetens andel av egenkapital blir resultat fra ikke-kontrollerte eierinteresser, justert for 
utdelt  utbytte og omregningsdifferanser, overført til majoritetens andel av egenkapital ved utgangen av hver rapporteringsperiode. 

Den gjenværende bokførte verdien av ikke-kontrollerende eierinteresser knytter seg til ikke-kontrollerende eierinteresser hvor det ikke eksisterer salgsopsjoner.
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Konsernets historie i korte trekk
Arcus ASA er registrert og hjemmehørende i  
Norge, og lokalisert i Destilleriveien 11 på 
 Gjelleråsen i Nittedal kommune, like nord for Oslo. 
Konsern regnskapet inkluderer morselskapet og 
datter selskap (samlet referert til som «Arcus»  
eller  «konsernet» og hver for seg som «konsern-
selskap») samt konsernets andeler i tilknyttede 
 selskap. Konsernets hovedvirksomhet er import, 
produksjon, markedsføring, salg og distribusjon av 
vin og brennevin.

Historisk utvikling
De siste årene har konsernet gjennomført følgende 
viktige transaksjoner:
 
2018
• Konsernets norske brennevinsvirksomhet 

 etablerte i andre kvartal et nytt datterselskap, 
Atlungstad Håndverksdestilleri AS, som fra 2019 
skal overta virksomheten knyttet til produksjon på 
Stange i Hedmark.

• Konsernet kjøpte i juni ytterligere 10,1% eier-
andel i Symposium Wines AS, som inngår i 
 konsernets norske vinvirksomhet. Konsernets 
eierandel i selskapet er etter dette 90,1%.

• Konsernets brennevinsvirksomhet i Sverige 
etablerte i tredje kvartal et nytt datterselskap, 
 Stockholms Spritfabrik AB, som skal drive 
 agenturvirksomhet innenfor brennevin i Sverige.

• Konsernets vinvirksomhet i Norge etablerte i 
fjerde kvartal 3 nye datterselskap, Classic Wines 
AS, Creative Wines AS og Arcus Brand Lab AS. 
De to første selskapene skal drive agentur-
virksomhet, mens Arcus Brand Lab AS vil inngå i 
virksomheten med egne merkevarer.

• Konsernets svenske vinvirksomhet etablerte i 
fjerde kvartal et nytt datterselskap, New Frontier 
Wines AB, som skal inngår i den svenske 
 vinagenturvirksomheten.

• Konsernet økte i februar sin eierandel i 
 Wineagency Sweden AB fra 80,0% til 90,0%, 
ved at datter selskapet Vingruppen I Norden AB 
kjøpte kjøpte ytterligere minoritetsaksjer.

• Konsernet økte i juli sin eierandel i Wineworld 
Sweden AB fra 80,0% til 90,0%, ved at datter-
selskapet Vingruppen i Norden AB kjøpte 
 ytterligere minoritetsaksjer.

• Konsernet kjøpte i august vodka-varemerket 
Dworek.

• Konsernet økte i desember sin eierandel i 
 Vingruppen i Norden AB fra 99,37% til 100,0%, 
ved at  datterselskapet VinGruppen Sweden 
Holding AB kjøpte resterende minoritetsaksjer.

• Arcus-Gruppen Holding AS ble omdannet til 
allmennaksjeselskap, og endret navn til Arcus 
ASA, før selskapet 1. desember ble notert på 
Oslo Børs.

2015
• Kjøpte i februar akevitt-varemerket Snälleröds  

i Sverige.
• Kjøpte i april vinvirksomheten til Fondberg i 

Finland. Endret navn på virksomheten til Social 
Wines Oy.

• Kjøpte i september 70% av aksjene i et nyopp-
startet norsk vinselskap, Heyday Wines AS.

• Omorganiserte i Q4 eierskapet til Vingruppen i 
Norden AB, ved å selge aksjene til et nyopprettet 
heleid holdingsselskap i Sverige, kalt VinGruppen 
Sweden Holding AB.

• La ned produksjon i Aalborg og flyttet produksjon 
og tapping av de danske varemerkene (Aalborg, 
Malteserkreutz og Gammel Dansk) til et 
 tilpasset anlegg på Gjelleråsen.

2014
• Etablering av Vingruppen AS som ny holdings-

struktur for vinvirksomheten i Norge.

2017
• Konsernet kjøpte i januar resterende 50% eier-

andel i Det Danske Spiritus Kompagni A/S. Det 
Danske Spiritus Kompagni A/S ble med det heleid 
datterselskap i konsernets brennevinsvirksomhet.

• Konsernet etablerte i januar Vingruppen Finland 
Oy, som et 100% eid datterselskap av Vingruppen 
i Norden AB. 

• Konsernet kjøpte i februar resterende 9,9% 
eierandel i Excellars AS. Excellars AS ble med 
det heleid datterselskap i konsernets vin-
virksomhet.

• Konsernet økte i juni sin eierandel i Valid Wines 
Sweden AB fra 97,0% til 100,0%, ved at datter-
selskapet Vingruppen I Norden AB kjøpte kjøpte 
ytterligere minoritetsaksjer. Samtidig solgte 
selskapet 16,9% av aksjene til selskapets 
 daglige leder, slik at konsernet etter 
 transaksjonen har en eierandel på 83,1% i  
Valid Wines Sweden AB .

• Konsernet kjøpte i september 100% av aksjene 
i det norske selskapet BevCo AS, som fra samme 
tidspunkt inngår i konsernets brennevins-
virksomhet. Selskapet har blant annet rettighetene 
distribusjon av Dooley's Toffee i Norge. 

• Konsernet kjøpte i oktober varemerket Vanlig, 
som består både av en vodka og en gin. Konsernet 
overtok  salget av  dette produktet fra samme 
tidspunkt, mens overtakelse av produksjon var i  
første kvartal  2018.

• Konsernet kjøpte i desember varemerket   
Hot n'Sweet, som er en vodka shot. Konsernet 
overtok  salget av dette produktet  fra 1. januar 
2018, mens overtakelse av produksjon var i  
første kvartal  2018.

2016
• Konsernet økte i februar sin eierandel i Excellars 

AS fra 51,0% til 90,1%, ved at datterselskapet 
 Vingruppen AS kjøpte minoritetsaksjer.

2013
• Kjøpte i januar alle aksjene i Arcus Denmark A/S 

fra Pernod Ricard, som inkluderte varemerkene 
Aalborg Aquavit og Gammel Dansk, samt alle 
aksjene i Arcus Deutschland GmbH, som eier 
varemerket  Malteserkreutz. 

2012
• Ferdigstilte nytt produksjons- og distribusjons-

anlegg og hovedkontor på Gjelleråsen, og flyttet 
 virksomheten dit.

2011
• Kjøpte 28,2 % av aksjene i Vingruppen i Norden 

AB, og økte eierandelen fra 62,5 % til 90,7 %.  
Inngikk samtidig avtale om opsjon på resterende 
9,3 % 

• Kjøpte 51 % av aksjene i Excellars AS, med 
opsjon på resterende 49 % 

• Byttet 34 % av aksjene i SAS de l'ile Madame i 
32,6 % av aksjene i Tiffon SA. Kjøpte ytterligere 
106 aksjer og økte eierandelen i Tiffon SA til  
34 %.

2010
• Gjennomførte avtale om salg av Gjelleråsen 

Prosjekt 1 AS
• Startet oppføringen av av nytt produksjons-  

og distribusjonsanlegg og hovedkontor på 
 Gjelleråsen 

2009
• Kjøpte varemerkene Star Gin, Red Port og Dry 

Anis fra Pernod Ricard 
• Kjøpte 80 % av selskapet Symposium Wines AS
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Regnskapsprinsipper
Konsernregnskapet for 2018, inkludert sammen-
ligningsinformasjon, er utarbeidet i samsvar med 
IFRS som gjelder pr. 31. desember 2018, og som 
beskrevet i noten om regnskapsprinsipper. 
 Gjeldende IFRS-er er anvendt retrospektivt. 

Årsregnskapet er vedtatt av selskapets styre  
20. mars 2019. Konsernet har sitt hovedkontor på 
Gjelleråsen i Nittedal kommune, og kjerne-
virksomheten er produksjon, salg og distribusjon 
av alkoholholdige drikkevarer. Konsernets hjemme-
marked er Norden, men konsernet har også salg til 
øvrige land, hovedsakelig Tyskland og USA.

Arcus ASA er notert på Oslo Børs. Børskurs 
31.12.2018 var 41,00 per aksje, mot 46,50 per 
aksje ved utgangen av 2017. 

NYE REGNSKAPSSTANDARDER
Det har i inneværende år blitt gjort endringer 
 rammebetingelser fra IFRS knyttet til inntekts-
føring (IFRS 15), som til en viss grad har påvirket 
konsernets regnskap. Se nærmere informasjon om 
dette i note 4 til konsernregnskapet. I tillegg har 
konsernet tatt i bruk IFRS 9 fra 2018, uten at dette 
har medført vesentlige endringer for konsernet.

Under framgår de viktigste endringer i regnskaps-
standarder, som vil påvirke konsernet framover.

Vedtatte IFRS-er og IFRIC-er med fremtidig 
 ikrafttredelsestidspunkt:
Standardene og fortolkningene som er vedtatt 
frem til tidspunkt for avleggelse av konsern-
regnskapet, men hvor ikrafttredelsestidspunkt er 
frem i tid er oppgitt under. Konsernets intensjon er 
å implementere de relevante endringene på 
 ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av 
at EU godkjenner endringene før avleggelse av 
konsernregnskapet. 

RELEVANTE ENDRINGER FOR ARCUS  
KONSERNET:
IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 Leases erstatter eksisterende IFRS- 
standard for leieavtaler, IAS 17 Leieavtaler. IFRS 
16 angir prinsipper for innregning, måling, 
 presentasjon og opplysninger om leieavtaler for 
begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) 
og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at 
leietager innregner eiendeler og forpliktelser for 
de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig 
 endring fra dagens prinsipper.  Standarden trer i 
kraft 1. januar 2019.

Se nærmere beskrivelse av hvordan IFRS 16 vil 
påvirke konsernets regnskap i note 16 til 
 konsernregnskapet.

Øvrige endringer
Øvrige endringer i nye standarder med fremtidig 
ikrafttredelsestidspunkt vil ikke påvirke eller ha 
vesentlig effekt på konsernregnskapet.

Regnskapsprinsipper
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Arcus ASA og 
 datterselskaper der Arcus ASA har kontroll, og 
viser det samlede økonomiske resultatet, den 
samlede finansielle stillingen, og de samlede 
 kontantstrømmer, som en økonomisk enhet. 
 Kontroll foreligger når konsernet har rett til 
 variabel avkastning fra et investeringsobjekt, og 
samtidig har makt til å påvirke relevante aktiviteter 
som påvirker størrelsen på avkastningen i 
 investeringsobjektet. Normalt vil dette være 
 selskap der Arcus ASA enten direkte eller indirekte 
via andre datterselskap eier mer enn 50% av de 
stemmeberettigede aksjene. I konsernregnskapet 
blir dette konsernet omtalt som Arcus eller Arcus 
Konsernet.

Se note 1 for oversikt over alle selskap som inngår 
 i konsolideringen.

I konsernregnskapet er alle mellomværende og 
interne transaksjoner mellom selskap innenfor 
konsernet eliminert. Kostprisen på aksjer i 
 datterselskap er eliminert mot egenkapitalen på 
 oppkjøpstidspunktet. Regnskapsmessige verdier 
inklusive goodwill og merverdier tilhørende 
 utenlandske datterselskap, er omregnet fra 
 funksjonell valuta til norske kroner etter balanse-
dagens kurs. 

Goodwill er inkludert i det konsoliderte regnskapet 
som en immateriell eiendel.  

Når det er endringer i konsernets eierandel i et 
datterselskap, men hvor man ikke taper kontroll, 
regnskapsføres dette som en egenkapital-
transaksjon. Hvis konsernet mister kontroll over et 
datterselskap, fraregnes underliggende eiendeler 
(inkludert goodwill), gjeld, minoritetsinteresser og 
andre komponenter av egenkapitalen, mens 
 gevinster og tap innregnes i resultatet. En  eventuell 
gjenværende investering, regnskapsføres til 
 virkelig verdi.

Ikke-kontrollerende eierinteresser
Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av 
 resultat etter skatt er vist på egen linje etter 
 konsernets årsresultat. Ikke-kontrollerende eier-
interessers andel av egenkapital er vist på egen 
linje som en del av konsernets egenkapital.

I noen datterselskap med ikke-kontrollerende 
eierinteresser, eksisterer det salgs- og/eller kjøps-
opsjoner knyttet til de ikke-kontrollerende eier-
interessene, hvor konsernet ikke har kontroll på de 
ikke-kontrollerende eierinteressene før opsjonene 
er utøvd, men heller ikke har kontroll på om 

 opsjon ene utøves eller nå utøvelsen eventuelt 
skjer. Verdien av slike opsjoner blir innregnet som 
forpliktelser til virkelig verdi i balansen, og 
 reduserer minoritetens andel av egenkapital.  

Presentasjon av resultatandelene blir presentert i 
resultatoppstillingen som ikke-kontrollerende 
eierinteressers andel av resultatet, men som følge 
av at konsernet har innregnet forpliktelsen på 
opsjonene mot minoritetens andel av egenkapital, 
blir resultat knyttet til ikke-kontrollerte eier-
interesser, justert for utdelt utbytte og omreg-
ningsdifferanser, overført til majoritetens andel av 
egenkapital ved utgangen av hver rapporterings-
periode.

Valuta
Alle transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til 
funksjonell valuta på transaksjonstidspunktet. 
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes på 
balansedagen til funksjonell valuta ved å benytte 
balansedagens kurs.

Konsernets presentasjonsvaluta er NOK som også 
er morselskapets funksjonelle valuta.

Den funksjonelle valutaen i datterselskapene er 
den valutaen som datterselskapet rapporterer sitt 
selskapsregnskap i. Ved konsolidering av datter-
selskap som har annen funksjonell valuta enn NOK, 
blir resultatposter omregnet til konsernets 
 presentasjonsvaluta etter gjennomsnittskurs. 
Dette betyr at ved hver periodeavslutning 
 omregnes resultatposter etter gjennomsnittskurs 
av alle dagskurser hittil i året på rapporterings-
tidspunktet. For balanse, inklusiv merverdier og 
goodwill, benyttes sluttkurs på balansedagen. 
Omregningsdifferanser som oppstår ved 
 konsolidering av enheter med annen funksjonell 
valuta, føres mot egenkapital og er presentert i 
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totalresultatet i resultatoppstillingen for 
 konsernet. Ved avhendelse av datterselskap, blir 
akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til 
datterselskapet resultatført. 

Investeringer i tilknyttede og felleskontrollert 
virksomhet
Tilknyttede selskap er selskap hvor konsernet har 
betydelig innflytelse, normalt mellom 20 og 50 
prosent eierandel. I konsernregnskapet brukes 
egenkapitalmetoden for tilknyttede selskap.  
I forbindelse med tilknyttede selskap er det foretatt 
en merverdianalyse. Andelen av resultatet er  basert 
på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man 
har investert med fradrag for avskrivninger på 
merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var 
høyere enn den ervervede andelen av balanseført 
egenkapital. I resultatregnskapet er resultat andelen 
vist på egen linje før driftsresultat og investeringen 
er vist som en linje under finansielle anleggsmidler.

Felleskontrollert virksomhet er investeringer hvor 
konsernet har avtale om felles kontroll over en 
virksomhet sammen med en eller flere andre  parter, 
hvor ingen har kontroll og alle strategiske, finansielle 
og operasjonelle beslutninger  vedrørende virksom-
heten krever enstemmighet mellom partene. 
 Andelen av resultatet er basert på resultatet etter 
skatt i det selskapet hvor man har investert med 
fradrag for avskrivninger på  merverdi som skyldes 
at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede 
andelen av balanseført egenkapital. I resultat-
regnskapet er resultat andelen vist på egen linje før 
driftsresultat og investeringen er vist som en linje 
under finansielle anleggsmidler.

Virksomhetssammenslutninger
Virksomhetssammenslutninger er i konsernet 
utarbeidet etter oppkjøpsmetoden og viser 
 konsernet som om det var en enhet. Ved oppkjøp, 
fordeles kostpris for ervervet virksomhet, slik at 
åpningsbalansen i konsernet reflekterer anslått 
virkelig verdi av kjøpte eiendeler og gjeld. For å 

fastsette virkelig verdi ved oppkjøp, må man for de 
eiendeler det ikke finnes et aktivt marked for, 
benytte alternative metoder for å fastsette virkelig 
verdi. Merverdi utover det som kan henføres til 
identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres 
som goodwill. Hvis virkelig verdi av egenkapitalen i 
oppkjøpt selskap overstiger vederlaget, gjennom-
føres fornyet vurdering knyttet til verdsettelsen av 
observerbare eiendeler og gjeld, dersom den 
 fornyede vurderingen ikke avdekker avvik, 
 inntektsføres avviket på overtakelsestidspunktet. 
Allokering av kostpris ved virksomhets-
sammenslutningen endres dersom det 
 fremkommer ny informasjon om virkelig verdi 
gjeldende per dato for overtakelse av kontroll og 
frem til endelige merverdianalyse, senest innen  
12 måneder etter at oppkjøpet fant sted.

Ved hvert virksomhetskjøp blir minoriteten målt til 
virkelig verdi, og minoritetenes andel av goodwill 
blir balanseført i konsernets balanse.

Ved trinnvise kjøp av datterselskaper legges 
 verdien av eiendeler og forpliktelser på konsern-
etableringstidspunktet til grunn. Senere kjøp av 
eierandeler i eksisterende datterselskap utover 
majoritet vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler 
eller forpliktelser.

Inntektsføringsprinsipper
Konsernets inntektsføringsprinsipper er presentert i 
egen note (note 4) til konsernregnskapet.

Andre inntekter og kostnader
For å øke informasjon til brukeren av konsernets 
resultatoppstilling, skilles vesentlige positive og 
negative engangseffekter og restrukturerings-
kostnader i resultatet ut på en egen linje i resultat-
oppstillingen, kalt andre inntekter og kostnader. 
Inntekter og kostnader presenteres netto på denne 
regnskapslinjen. Se for øvrig nærmere spesifikasjon 
av hva disse postene inkluderer i noteverket 
 knyttet til den enkelte regnskapslinje.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelses-
kost/tilvirkningskost og netto salgsverdi, hvor 
netto salgsverdi beregnes som salgspris i en 
 transaksjon med markedsdeltakere på målings-
tidspunktet fratrukket salgsutgifter. Innkjøpte 
varer er verdsatt til anskaffelseskost etter 
 prinsippet for veid gjennomsnitt med fradrag for 
ukurans, mens egenproduserte varer er verdsatt til 
tilvirkningskost etter selvkostprinsippet med 
fradrag for ukurans. 

Forskuddsbetalt til leverandører
Forskuddsbetalt til leverandører gjelder finansiering 
av varekjøp for enkelte samarbeidspartnere. For-
skuddsbetalingen føres opp til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen 
til tap gjøres på bakgrunn av identifiserte 
 indikatorer på verdifall.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, 
bankinnskudd, innestående på konsernkonto-
ordning og andre betalingsmidler med forfallsdato 
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Konsernets konsernkontoordning er koblet med 
kontanter og kassekreditter innenfor det samme 
cash pool systemet og presenteres netto.

Konsernkontoordningen administreres av mor-
selskapet, Arcus ASA.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er balanseført til kostpris, med 
fradrag for akkumulerte avskrivninger og  akkumulerte 
tap ved varig verdifall. Avskrivninger blir beregnet 
og kostnadsført fra det tidspunkt driftsmiddelet 
blir satt i drift, og er beregnet ut fra forventet 
 utnyttbar levetid hensyntatt estimert restverdi.

Pr 31.12.2019 er følgende valutakurser benyttet ved omregning av resultat og balansetall fra datterselskap med annen funksjonell valuta enn NOK:

Valutakurser 2018 2017
EUR gjennomsnittskurs Resultatposter 9,6033 9,3326
EUR sluttkurs Balanseposter 9,9448 9,8510
SEK gjennomsnittskurs Resultatposter 0,9365 0,9684
SEK sluttkurs Balanseposter 0,9711 0,9992
DKK gjennomsnittskurs Resultatposter 1,2885 1,2546
DKK sluttkurs Balanseposter 1,3319 1,3231
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Kontantstrømmer for varemerker beregnes på 
bakgrunn av en markedsbasert «relief from 
 royalty» metode før skatt. For nærmere 
 beskrivelse av denne modellen, se note 15.

Forventninger om fremtidige kontantstrømmer vil 
variere over tid. Endringer i markedsforholdene og 
forventede kontantstrømmer kan forårsake tap ved 
verdifall i fremtiden. De viktigste forutsetningene 
med betydning for nåverdien av kontantstrømmene 
knyttet til investeringene er framtidige resultater 
og vekst, samt anvendt diskonteringsrente.

Pensjoner
Netto pensjonskostnader for ytelsesplaner 
 omfatter periodens pensjonsopptjening, inkludert 
fremtidig lønnsvekst og rentekostnad på den 
 beregnede forpliktelsen, fratrukket forventet 
avkastning på pensjonsmidlene. Forskuddsbetalt 
pensjon føres som langsiktig eiendel i balansen i 
den grad det er sannsynlig at over-finansieringen 
kan utnyttes eller tilbakebetales. Tilsvarende 
 fremkommer en langsiktig forpliktelse i  regnskapet 
når pensjonsforpliktelsen er større enn pensjons-
midlene. Netto pensjonskostnader klassifiseres 
som lønnskostnader i resultatregnskapet. 
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer  
i pensjonsplaner resultatføres umiddelbart. 
Endringer i pensjonsforpliktelsen og pensjons-
midlene som skyldes endringer i og avvik mot 
 beregningsforutsetningene (estimatavvik), 
 bokføres mot egenkapital, og presenteres i 
 oppstillingen over Totalresultatet.

Konsernet har også innskuddsbaserte pensjons-
ordninger, som er ordninger hvor selskapet betaler 
løpende tilskudd til de ansattes individuelle 
 pensjonsplaner. Slike løpende premiefakturaer blir 
kostnadsført som lønnskostnad.

Restrukturering
Avsetning til restrukturering kostnadsføres når 
programmet er besluttet og bekjentgjort og 

 kostnaden er identifiserbar og kvantifiserbar. 
Avsetning knyttet til restrukturering er medtatt 
som andre avsetninger for forpliktelser beregnet 
til nåverdi. Avtaler som sikrer fremtidig arbeids-
innsats kostnadsføres over den perioden som 
arbeidsinnsatsen opparbeides. 

Skatter
Skattekostnaden omfatter både betalbar skatt og 
endring i utsatt skatt. Betalbar skatt baserer seg på 
skattepliktig resultat for året. Skattepliktig 
 resultat er forskjellig fra resultatet slik det 
 presenteres i resultatregnskapet på grunn av 
 inntekts- og utgiftsposter som ikke er skatte-
pliktig/fradragsberettiget (permanente forskjeller), 
samt endring i forskjeller i skattemessige og 
 regnskapsmessige periodiseringer (midlertidige 
forskjeller). Betalbar skatt beregnes basert på 
skattesatser som var vedtatt på balansedatoen.

Utsatt skatt er balanseført på grunnlag av de 
 midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd 
som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret, og 
som medfører økt eller redusert fremtidig betalbar 
skatt når disse forskjellene reverseres i fremtidige 
perioder. Midlertidige forskjeller er forskjeller 
mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat 
som oppstår i en periode og reverseres i en senere 
periode. Utsatt skatt er beregnet med  utgangspunkt 
i nominelle skattesatser (vedtatte satser på 
balanse dagen i det enkelte land)  multiplisert med 
midlertidige forskjeller og  fremførbare underskudd. 
Utsatt skattefordel blir balanseført når det kan 
sannsynliggjøres en  fremtidig skattepliktig inntekt 
som gjør det mulig å utnytte fordelen. 

Aksjebasert betaling
Konsernet har 2 aksjebaserte incentivordninger for 
ledende ansatte, og et generelt aksjespareprogram 
for alle ansatte. 

Kostnadene knyttet til de to aksjebaserte 
 incentivordningene for ledende ansatte periodiseres 

i innvinningsperioden, som er perioden mellom 
tildelingstidspunktet og tidspunkt for mottak. 
Kostnaden som periodiseres er aksjene eller 
 opsjonenes beregnede verdi på tildelingstidspunk-
tet, denne verdien verdijusteres ikke i innvinnings-
perioden. Disse kostnadene bokføres som lønns-
kostnad, med motpost i konsernets egenkapital.

Tilhørende arbeidsgiveravgift periodiseres i 
 prinsippet over samme periode. Arbeidsgiver-
avgifts kostnaden blir i hver periode beregnet på 
bakgrunn av virkelig verdi på aksjene eller 
 opsjonene. Periodens kostnad består av endring i 
avsetning, og bokføres som lønnskostnad med 
motpost som gjeld i balansen.

Kostnadene knyttet til disse programmene 
 regnskapsføres i henhold til IFRS 2.

Det generelle aksjespareprogrammet for alle 
 ansatte går ut på at konsernet selger aksjer til 
ansatte til under markedsverdi. Kostnader knyttet 
til dette programmet regnskapsføres ved at 
 differansen mellom markedsverdi på aksjene og 
kjøpspris for de ansatte blir bokført som lønns-
kostnad.

Klassifiseringsprinsipper
Andre eiendeler som inngår i varekretsløpet eller 
har som forfall innen 12 måneder klassifiseres som 
omløpsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som 
anleggsmidler. 

Gjeld som inngår i varekretsløpet eller har forfall 
innen 12 måneder, og hvor det ikke foreligger en 
ubetinget rett til å utsette oppgjøret, klassifiseres 
som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som 
langsiktig. 

Foreslått utbytte/konsernbidrag balanseføres som 
gjeld når konsernet har en ugjenkallelig forpliktelse til 
å utbetale utbyttet/konsernbidraget, normalt etter 
godkjenning på den ordinære general forsamlingen. 

Det benyttes ulike avskrivningssatser for et 
 driftsmiddels enkeltdeler dersom disse har 
 forskjellig økonomisk levetid. Anlegg under utførelse 
blir ikke avskrevet. Avskrivninger kostnadsføres 
først når anlegget er klart til bruk. Gevinst og tap 
ved salg av anleggsmidler fastsettes som 
 differansen mellom salgssum og balanseført verdi 
ved salgstidspunktet. Ved salg av driftsmidler 
innregnes gevinster som inntekt og tap som 
 kostnad. Dersom det foreligger indikasjoner på 
verdifall, estimeres gjenvinnbart beløp for å 
 vurdere eventuelt tap ved verdifall. Dersom 
 balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp, 
nedskrives eiendelen til gjenvinnbar verdi, mens 
gjenværende avskrivningstid opprettholdes 
(knekkpunktløsning). Avskrivningsmetoder, rest-
verdier og anslått levetid vurderes kontinuerlig. 

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler består av varemerker, 
 programvare og goodwill. Immaterielle eiendeler 
blir balanseført til kostpris, men fradrag for 
 akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap ved 
varig verdifall.

Immaterielle eiendeler med begrenset utnyttbar 
levetid avskrives lineært over forventet utnyttbar 
levetid. 

Den balanseførte verdien av goodwill, varemerker 
og øvrige immaterielle eiendeler med ubestemt 
levetid blir testet for verdifall minst én gang i året 
eller oftere dersom det foreligger indikasjoner på 
at eiendelen har falt i verdi. Dette krever beregning 
av gjenvinnbart beløp til kontantgenererende 
 enheter som goodwill og øvrige immaterielle 
 eiendeler er henført til. 

For å fastslå gjenvinnbart beløp estimerer 
 konsernet forventede fremtidige kontant-
strømmer før skatt fra den kontantgenererende 
enhet, samt anvender egnet diskonteringsrente for 
å beregne nåverdi av fremtidige kontantstrømmer. 
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Måling og klassifisering av finansielle eiendeler 
og gjeld
IFRS 9 (Finansielle instrumenter) erstatter IAS 39 
(Finansielle instrumenter – innregning og måling) 
fra årsregnskapet som starter 1. januar 2018. 
Denne nye standarden har samlet alle tre aspekter 
ved regnskapsføring av finansielle instrumenter; 
klassifisering og måling, nedskrivning og sikrings-
bokføring.

Konsernet har tatt i bruk IFRS 9 prospektivt, fra  
1. januar 2018. Dette betyr at konsernet ikke har 
omarbeidet sammenligningsinformasjonen, som 
fortsatt rapporteres i henhold til IAS 39. Det har 
ikke oppstått differanser ved innføringen av IFRS 
9, slik at ingenting er ført direkte i egenkapitalen. 
Endringen til IFRS 9 har medført at finansielle 
instrumenter har blitt klassifisert i henhold til nye 
kategorier, og arten av disse endringene er 
 beskrevet under.

(a) Klassifisering og måling
Etter IFRS 9 måles gjeldsinstrumenter til virkelig 
verdi over resultat, amortisert kost eller virkelig 
verdi over totalresultat (OCI). Klassifiseringen er 
basert på to kriterier: konsernets forretnings-
modell for styring av eiendelene; og om 
 instrumentets kontraktsmessige kontantstrømmer 
representerer «utelukkende utbetalinger av 
 hovedstol og renter». Denne vurderingen ble 
 foretatt 1. januar 2018. 

Vurderingen av om kontraktsmessige kontant-
strømmer på gjeldsinstrumenter utelukkende 
består av hovedstol og renter, ble gjort ut fra fakta 
ved førstegangsinnregning av eiendelene. 

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over 
resultat
Finansielle instrumenter innregnes i balansen når 
konsernet har blitt part i instrumentets kontrakts-
messige bestemmelser, og fraregnes når de 
 kontraktsmessige rettighetene eller pliktene er 

oppfylt, kansellert, utløpt eller overført. Finansielle 
instrumenter klassifiseres som kortsiktig når 
 forventet realisasjonsdato er mindre enn tolv 
 måneder etter balansedagen og som langsiktig ved 
realisasjonsdato senere enn tolv måneder etter 
balansedagen. Derivater klassifiseres som 
 finansielle instrumenter til virkelig verdi over 
 resultat, med mindre de er en del av en sikring. 
 Eiendeler og forpliktelser i denne kategorien 
 klassifiseres som omløpsmidler eller kortsiktig gjeld 
dersom det forventes at de vil bli gjort opp innen  
12 måneder, ellers klassifiseres de som finansielle 
anleggsmidler eller langsiktig  forpliktelser.

Gjeldsinstrumenter til amortisert kost 
Eiendeler i kategorien gjeldsinstrumenter til 
 amortisert kost er finansielle eiendeler som ikke er 
derivater og som har kontraktsmessige kontant-
strømmer som utelukkende representerer 
 hovedstol og evt. renter, og som ikke omsettes i et 
aktivt marked. Eventuelle verdiendringer som følge 
av renteendringer bokføres ikke.

De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de 
forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. 
Finansielle eiendeler i kategorien gjeldsinstrumenter 
til amoritisert kost består av kundefordringer og 
andre fordringer, samt kontanter og kontant-
ekvivalenter i balansen. Finansielle forpliktelser 
som faller inn under kategorien gjeldsinstrumenter 
til amortisert kost, er gjeld til kredittinstitusjoner, 
leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Solgte kundefordringer som inngår i factoring-
avtale, presenteres som reduserte kundefordringer 
i balansen. 

Finansielle forpliktelser ved innlån er regnskaps-
ført til mottatt proveny netto etter transaksjons-
kostnader. Finansielle forpliktelser regnskapsføres 
til amortisert kost basert på en effektiv rente-

metode. Transaksjonskostnader (etableringsgebyr) 
regnskapsføres i balansen som en del av lånets 
bokførte verdi, og amortiseres over lånets løpetid 
(amortisert kost). Innlån i annen valuta enn 
 funksjonell valuta blir omregnet til balansedagens 
kurs. For måling av finansielle forpliktelser til  virkelig 
verdi, se måling av finansielle instrumenter i note 2.

Nye retningslinjer for klassifikasjon og måling av 
finansielle instrumenter etter IFRS 9 medførte 
ikke noen vesentlig innvirkning på konsernet. 
 Konsernet fortsatte å måle til virkelig verdi alle 
finansielle eiendeler tidligere holdt til virkelig verdi 
over resultat i henhold til IAS 39. Følgende 
endringer i klassifiseringen av konsernets 
 finansielle eiendeler er gjennomført:

• Kundefordringer og andre langsiktige finansielle 
eiendeler klassifisert som Utlån og fordringer 
per 31. desember 2017, er holdt for å samle 
kontraktsmessige kontantstrømmer og gir 
 opphav til kontantstrømmer som utgjør 
 utelukkende utbetalinger av hovedstol og renter. 
Disse klassifiseres og måles som 
 Gjeldsinstrumenter til amortisert kost fra  
1. januar 2018. 

• Egenkapitalinvesteringer i ikke børsnoterte 
selskaper klassifisert som eiendeler tilgjengelig 
for salg pr. 31. desember 2017 klassifiseres og 
måles som finansielle instrumenter til virkelig 
verdi gjennom totalresultatet (OCI) fra 1. januar 
2018. Konsernet valgte å klassifisere sine 
ikke-noterte aksjeinvesteringer i henhold til 
denne kategorien da hensikten er å eie disse 
investeringene i overskuelig fremtid. Ingen 
 nedskrivninger ble resultatført for disse 
 investeringene i tidligere perioder.

Det er ingen endringer i klassifisering og måling for 
konsernets finansielle forpliktelser.

(b) Nedskrivning av forventede tap på fordringer 
og gjeld
En vesentlig del av konsernets omsetning er 
 knyttet til de statlige monopolene i Norden, hvor 
det ikke anses å være noen kredittrisiko. 
 Konsernets kredittrisiko er for øvrig spredd på et 
større antall mindre kunder innen HORECA 
 markedet, samt et mindre antall distributører 
utenom hjemmemarkedene. 

På bakgrunn av dette bruker konsernet en forenklet 
tilnærming for beregning av forventede kredittap. 
Konsernet sporer ikke endringer i kredittrisiko, 
men gjør i stedet et tapsvurdering basert på 
 erfarte kredittap på hver rapporteringsdato. 
 Konsernet har etablert en avsetningsmatrise som 
er basert på historiske kredittap, justert for frem-
tidsrettede faktorer som er spesifikke for 
 debitorene og det økonomiske miljøet.

(c) Sikringsbokføring
På tidspunktet for innføring av IFRS 9 var alle 
konsernets eksisterende sikringsforhold berettiget 
til å bli behandlet som fortsatte sikringsforhold. 
Konsernet har derivater som er definert til sik-
ringsformål, men benytter seg ikke av reglene for 
sikringsbokføring.

Siden IFRS 9 er valgt implementert prospektivt, 
gjelder konsernets tidligere regnskapsprinsipper 
etter IAS 39 for sammenligningsåret 2017, og 
disse prinsippene er gjengitt under. 

Konsernet klassifiserer finansielle instrumenter i 
følgende kategorier: Finansielle instrumenter til 
virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer, 
finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og andre 
finansielle forpliktelser. Klassifiseringen avhenger 
av hensikten med eiendelen eller forpliktelsen. 
Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler og 
forpliktelser ved anskaffelse.
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Finansielle instrumenter til virkelig verdi over 
resultat
Finansielle instrumenter innregnes i balansen når 
konsernet har blitt part i instrumentets kontrakts-
messige bestemmelser, og fraregnes når de 
 kontraktsmessige rettighetene eller pliktene er 
oppfylt, kansellert, utløpt eller overført. Finansielle 
instrumenter klassifiseres som kortsiktig når 
forventet realisasjonsdato er mindre enn tolv 
måneder etter balansedagen og som langsiktig 
ved realisasjonsdato senere enn tolv måneder 
etter balansedagen. 

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over 
resultat er enten finansielle instrumenter holdt for 
handelsformål eller finansielle instrumenter øre-
merket til virkelig verdi. Et finansielt instrument 
klassifiseres i kategorien holdt for handelsformål 
dersom den primært er anskaffet med henblikk på 
å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. 
Derivater klassifiseres som holdt for handels
formål, med mindre de er en del av en sikring. 
 Eiendeler og forpliktelser i denne kategorien 
 klassifiseres som omløpsmidler eller kortsiktig 
gjeld dersom det forventes at de vil bli gjort opp 
innen 12 måneder, ellers klassifiseres de som 
finansielle anleggsmidler eller langsiktig 
 forpliktelser.

Utlån og fordringer
Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som 
ikke er derivater og som har faste eller bestem
bare betalinger, og som ikke omsettes i et aktivt 
marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med 
mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter 
balansedagen. Utlån og fordringer består av 
 kundefordringer og andre fordringer, samt 
 kontanter og kontantekvivalenter i balansen.

Utlån og fordringer måles til amortisert kost, og 
verdiendringer som følge av renteendringer 
 bokføres ikke.

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er 
 finansielle eiendeler som ikke er derivater og som 
man velger å plassere i denne kategorien eller som 
ikke tilhører noen annen kategori. De klassifiseres 
som anleggsmidler så sant ikke investeringen 
forfaller eller ledelsen ikke har til hensikt å selge 
investeringen innen 12 måneder fra balansedagen.

Andre finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser som ikke faller inn under 
kategorien finansielle instrumenter til virkelig 
verdi over resultat, er klassifisert som andre 
 finansielle forpliktelser. For måling av finansielle 
forpliktelser til virkelig verdi, se måling av 
 finansielle instrumenter i note 2.

Finansielle forpliktelser ved innlån er regnskaps-
ført til mottatt proveny netto etter transaksjons-
kostnader. Finansielle forpliktelser regnskaps
føres til amortisert kost basert på en effektiv 
rentemetode. Transaksjonskostnader 
 (etableringsgebyr) regnskapsføres i balansen som 
en del av lånets bokførte verdi, og amortiseres 
over lånets løpetid (amortisert kost).

Innlån i annen valuta enn funksjonell valuta blir 
omregnet til balansedagens kurs.

Kategorisering av finansielle eiendeler og gjeld
Konsernets måling av finansielle eiendeler, gjeld og 
øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi kan 
deles inn i 3 kategorier;
Nivå 1: Noterte (ujusterte) priser i aktive markeder.
Nivå 2: Andre direkte eller indirekte input enn 
noterte priser som inngår i nivå 1 som er 
 observerbare for eiendelen eller forpliktelsen.
Nivå 3: Teknikker for beregning av virkelig verdi som 
er basert på annet enn observerbare markedsdata.

Leieavtaler
Leiekontrakter der en vesentlig del av risiko og 
fordeler knyttet til eierskap fortsatt ligger hos 

utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. 
Leiebetalinger fra operasjonelle leieavtaler (med 
fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra 
utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden.

Leiekontrakter vedrørende varige driftsmidler der 
konsernet i hovedsak innehar all risiko og fordeler, 
klassifiseres som finansiell leasing. Finansiell 
 leasing balanseføres ved leieperiodens begynnelse 
til det laveste av virkelig verdi på leide driftsmidler 
og nåverdien av den samlede minimumsleie. Hver 
leiebetaling allokeres mellom et avdragselement 
og et renteelement. Rentekostnaden resultatføres 
som finanskostnad. Leieforpliktelsen, med fradrag 
for rentekostnaden, klassifiseres som annen kort-
siktig gjeld og annen langsiktig gjeld. Varige 
 driftsmidler anskaffet gjennom en finansiell leie-
avtale avskrives over den forventede levetid eller 
leieperiode dersom denne er kortere.

Fra regnskapsåret 2019 endres regnskaps-
prinsippene for leieavtaler etter innføring av ny 
IFRS 16, noe som vil påvirke konsernets regnskap i 
vesentlig grad. Nærmere omtale av dette framgår 
av note 16 til konsernregnskapet.

Kontantstrømoppstilling
Indirekte metode er benyttet ved utarbeidelse av 
kontantstrømoppstillingen. Bankinnskudd, 
 kontanter og lignende i balansen er definert som 
beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 
i kontantstrømoppstillingen.

Segmentinformasjon
Driftssegmenter rapporteres på samme måte som 
ved intern rapportering til konsernets ledelse. 
Konsernets forretningsområder består av 
 Brennevin, Vin og Distribusjon, beslutninger innen-
for hvert forretningsområde tas av konsernsjefen.  

Konsernets virksomheter består av salg og 
 markedsføring av Brennevin, salg og markeds-
føring av Vin, distribusjon av brennevin og vin

Forretningsområdet Brennevin består av selskapene 
Arcus Norway AS med datterselskap, Det Danske 
Spiritus Kompagni A/S, Arcus Denmark A/S,  
Arcus Sweden AB, Arcus Finland Oy og Arcus 
 Deutschland GmbH. 

Forretningsområdet Vin består av selskapene 
Vingruppen Sweden Holding AB med datterselskap 
og Vingruppen AS med datterselskap.

Forretningsområdet Distribusjon består av 
 selskapet Vectura AS.

I tillegg kommer øvrige konserninntekter og 
 kostnader, samt finansieringskostnader, som 
 består av Arcus-Gruppen AS og Arcus ASA.

Konsernet presenterer ikke segmentenes 
 eiendeler eller gjeld, da dette heller ikke gjøres i 
konsernets interne rapportering.

For ytterligere informasjon om konsernets 
 driftssegmenter, se note 5.

Nærstående parter
Konsernets nærstående parter, i tillegg til datter-
selskap, tilknyttede selskap og felleskontrollerte 
virksomheter, defineres som eierne, alle 
 medlemmer av styret og konsernledelsen, samt 
selskap hvor noen av disse partene enten har 
 kontrollerende eierinteresser, styreverv eller er 
ledende ansatt.

Alle transaksjoner mellom konsernselskap og 
nærstående parter, skjer på markedsmessige vilkår.

Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige 
vurderinger
Utarbeidelse av årsregnskapet krever at ledelsen 
fastsetter estimater og tar forutsetninger som 
påvirker verdien av eiendeler, forpliktelser og 
betingede forpliktelser i balansen, og inntekter og 
kostnader for regnskapsåret. 
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Framtidige hendelser og endringer i ramme-
betingelser kan medføre at estimater og 
 forutsetninger må endres, mens nye uttalelser og 
tolkning av standarder kan medføre at valg av 
prinsipper og presentasjon vil bli endret. Estimater 
og underliggende forutsetninger gjennomgås og 
vurderes løpende, og endringer i regnskapsmessige 
estimater innregnes i den perioden estimatene 
endres.

Nåverdiberegninger av framtidige kontantstrømmer 
påvirkes av riktig grunnlag og vurdering av framtidige 
kontantstrømmer og estimat på avkastningskrav. 
Avkastningskrav fastsettes etter bruk av kapital-
verdimodellen og forutsetninger ved bruk av 
 kapitalverdimodellen er risikofri rente, markeds-
risikopremie og beta.

Områdene med størst risiko for vesentlige 
endringer er balanseført goodwill, varemerker, 
skattefordeler og forpliktelser til virkelig verdi over 
resultat, på bakgrunn av at de balanseførte beløpene 
er betydelige, og at det kan foreligge betydelig 

skjønn. Estimatene bygger på forutsetninger om 
framtidige kontantstrømmer som neddiskonteres 
med en valgt diskonteringsrente.

Estimater og forutsetninger er omtalt i de ulike 
notene.

Områder hvor estimater har stor betydning vil være:
Beløp i 1 000 NOK

Regnskapspost Note Forutsetninger
Bokført verdi

2018
Bokført verdi

2017
Goodwill 15 Nåverdi av framtidig kontantstrøm 1 042 130 1 042 596
Varemerker 15 Nåverdi av framtidig kontantstrøm 815 009 819 702
Andre immaterielle eiendeler 15 Gjenvinnbart beløp og korrekt utnyttbar levetid 26 752 29 151
Varige driftsmidler 14 Gjenvinnbart beløp og korrekt utnyttbar levetid 315 839 329 826
Utsatt skattefordel 12 Vurdering av evnen til å utnytte skattefordeler i framtiden 110 158 136 790
Pensjonsforpliktelser 10 Økonomiske og demografiske forutsetninger 21 077 30 552
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 22 Nåverdi av framtidig kontantstrøm 74 218 0
Avsetninger 23 Riktig grunnlag for estimatberegninger 9 008 12 478
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NOTE 1 SELSKAP I KONSERNET

Konsernregnskapet for 2018 omfatter følgende datterselskaper og tilknyttede selskaper: 

Beløp i 1 000 (lokal valuta)
Forretnings-   
kontor Valuta

Pålydende 
aksjekapital

Konsernets eier- 
og stemmeandel

Selskapsnavn
Arcus ASA (morselskap) Nittedal NOK 1 360
Datterselskaper 
Arcus-Gruppen AS Nittedal NOK 276 552 100 %
Vectura AS Nittedal NOK 14 014 100 %

Aksjer eiet av Arcus-Gruppen AS
Arcus Norway AS Nittedal NOK 62 100 100 %
Arcus Denmark A/S København DKK 10 324 100 %
Det Danske Spiritus Kompagni A/S København DKK  6 500 100 %
Vingruppen AS Nittedal NOK 60 100 %
VinGruppen Sweden Holding AB Stockholm SEK 50 100 %
Arcus Deutschland GmbH Bremen EUR 500 100 %

Aksjer eiet av Arcus Norway AS
Arcus Sweden AB Stockholm SEK 100 100 %
Arcus Finland OY Helsinki EUR 311 100 %
BevCo AS Nittedal NOK 600 100 %
Atlungstad Håndverksdestilleri AS Stange NOK 30 100 %
Stockholms Spritfabrik AB Stockholm SEK 50 100 %
De Lysholmske Brenneri- og Destilla-
sjonsfabrikker ANS 

Nittedal NOK 0 100 %

Oplandske Spritfabrik ANS Nittedal NOK 0 100 %
Løiten Brænderis Destillation ANS Nittedal NOK 0 100 %
Siemers & Cos Destillasjon ANS Nittedal NOK 0 100 %

Aksjer eiet av VinGruppen Sweden Holding AB
Vingruppen i Norden AB Stockholm SEK 4 192 100 %

Beløp i 1 000 (lokal valuta)
Forretnings-   
kontor Valuta

Pålydende 
aksjekapital

Konsernets eier- 
og stemmeandel

Aksjer eiet av Vingruppen AS
Arcus Wine Brands AS Nittedal NOK 100 100 %
Vinordia AS Nittedal NOK 968 100 %
Symposium Wines AS Nittedal NOK 500 90 %
Vinuniq AS Nittedal NOK 100 100 %
Excellars AS Nittedal NOK 181 100 %
Heyday Wines AS Nittedal NOK 100 70 %
Classic Wines AS Nittedal NOK 30 100 %
Creative Wines AS Nittedal NOK 30 100 %

Aksjer eiet av Symposium Wines AS
Hedoni Wines AS Nittedal NOK 30 90 %

Aksjer eiet av Arcus Wine Brands AS
Arcus Brand Lab AS Nittedal NOK 30 100 %

Aksjer eiet av Vingruppen i Norden AB
Vinunic AB Stockholm SEK 145 100 %
Wineworld Sweden AB Stockholm SEK 500 90 %
The WineAgency Sweden AB Stockholm SEK 100 90 %
Valid Wines Sweden AB Stockholm SEK 1 100 83 %
Social Wines Oy Helsinki EUR 8 94 %
Vinum Import Oy Åbo EUR 3 88 %
Vingruppen Oy Helsinki EUR 3 100 %

Aksjer eiet av Wineworld Sweden AB
 Wineworld Finland Oy Helsinki EUR 220 76 %
 Quaffable Wines Sweden AB Stockholm SEK 100 72 %

Aksjer eiet av Vinunic AB
Vingaraget AB Stockholm SEK 50 100 %

Aksjer eiet av The WineAgency Sweden AB og WineWorld Sweden AB
Your Wineclub Sweden AB Stockholm SEK 50 90 %
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Beløp i 1 000 (lokal valuta)
Forretnings-   
kontor Valuta

Pålydende 
aksjekapital

Konsernets eier- 
og stemmeandel

Aksjer eiet av Social Wines Oy
Vinunic Oy Helsinki EUR 3 94 %

Aksjer eiet av Quaffable Wines Sweden AB
New Frontier Wines AB Stockholm SEK 50 72 %

Tilknyttet selskap 
Tiffon SA  Jarnac EUR 1131 35 %
Smakeappen AS  Oslo NOK 100 50 %

Resultatandeler, utbytte og egenkapital knyttet til ikke-kontrollerende eierintereresser 

Beløp i 1 000 NOK

Resultat- 
andeler  

knyttet til  
ikke- 

kontrollerende 
eierinteresser  

2018

Akkumulerte 
ikke- 

kontrollerende 
eierinteresser 

31.12.2018 
(forutsatt  ikke 

utøvelse av 
salgsopsjoner) *

Akkumulerte 
ikke- 

kontrollerende 
eierinteresser 

31.12.2018 
(forutsatt  

utøvelse av 
salgsopsjoner) *

Utdelt  
utbytte til  

ikke- 
kontrollerende 
eierinteresser 

2018
Symposium Wines AS 515 1 259 0 -920
Heyday Wines AS 548 1 004 0 -68
Wineworld Sweden AB  1 643 5 674 0 -3 177
The WineAgency Sweden AB  1 381 4 619 0 -1 367
Social Wines Oy  337 1 428 0 -95
Vinum Import Oy  351 1 435 1 435 -170
Øvrige selskap med  
minoritetsinteresser 1 179 2 822 1 530 0
Sum 5 954 18 241 2 965 -5 797

* Flere av datterselskapenes daglige ledere har ikke-kontrollerende eierinteresser, og de fleste av disse daglige lederne har salgsopsjoner 
knyttet til sine eierinteresser som de kan utøve på et gitt tidspunkt i framtiden. Konsernet  har ikke  kontroll på disse aksjene ved utgangen 
av perioden, men  har heller ikke kontroll over den mulige utøvelsen av salgsopsjonene. I tabellen over framgår både akkumulerte ikke 
kontrollerende eierinteresser både med forutsetning om at opsjonene blir utøvd og med forusetning at de ikke blir utøvd. 

Da konsernet ikke har kontroll på utøvelsen, er det i konsernets balanseførte egenkapital lagt til grunn en 
forutsetning om at opsjonene blir utøvd.

Beløp i 1 000 NOK

Resultat-
andeler 

knyttet til 
ikke-

kontrollerende 
eierinteresser 

2017

Akkumulerte 
ikke-

kontrollerende 
eierinteresser 

31.12.2017 

Utdelt 
utbytte til 

ikke-
kontrollerende 
eierinteresser 

2017
Symposium Wines AS 1 089 2 290 -1 337
Heyday Wines AS 213 459 0
Wineworld Sweden AB  3 161 7 583 -693
The WineAgency Sweden AB  1 454 4 777 -1 098
Social Wines Oy  150 1 357 0
Vinum Import Oy  501 1 280 -335
Øvrige selskap med  
minoritetsinteresser 376 1 077 -58
Sum 6 944 18 823 -3 521
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Hovedtall for selskap med vesentlig minoritet i konsernet

2018

Beløp i 1 000 NOK
Symposium 

Wines AS
Heyday 

Wines AS
Wineworld 

Sweden AB 
The WineAgency 

Sweden AB Social Wines Oy Vinum Import Oy 
Salgsinntekter 130 291 31 694 205 280 227 577 220 182 101 689
Andre inntekter 0 0 -2 950 -4 302 197 -756
Driftskostnader ekskl. avskrivninger -122 221 -29 053 -181 146 -205 504 -213 146 -91 013
Avskrivninger 0 0 -4 -21 -26 0
Driftsresultat 8 070 2 641 21 180 17 750 7 207 9 919
Finansnetto 609 -259 -38 74 -14 0
Skattekostnad -2 030 -555 -4 719 -4 009 -1 434 -857
Årsresultat 6 649 1 827 16 423 13 814 5 759 9 062

Anleggsmidler 388 85 2 951 484 678 409
Omløpsmidler 45 356 11 875 108 004 94 367 59 662 33 854
Eiendeler 45 744 11 960 110 955 94 851 60 340 34 263

Egenkapital 4 187 1 530 56 747 46 178 25 441 12 065
Gjeld 41 557 10 430 54 208 48 673 34 899 22 197
Egenkapital og gjeld 45 744 11 960 110 955 94 851 60 340 34 263

KONSERNREGNSKAP MED NOTER

Resultatregnskap 01.01.–31.12.

Totalresultat 01.01.–31.12.

Balanse per 31. desember

Kontantstrømoppstilling 01.01.–31.12.

Oppstilling over endringer i egenkapital

Konsernets historie i korte trekk

Regnskapsprinsipper

Noter

Note 1 Selskap i konsernet

Note 2 Styring av finansiell risiko

Note 3 Informasjon om kontantstrøm

Note 4 Inntekter

Note 5 Segmentinformasjon

Note 6 Transaksjoner med nærstående parter

Note 7 Andre driftskostnader

Note 8 Lønn og andre personalkostnader

Note 9 Aksjebasert betaling

Note 10 Pensjonskostnader, -midler og  
-forpliktelser

Note 11 Finansinntekter og finanskostnader

Note 12 Skatt

Note 13 Investeringer i tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet

Note 14 Varige driftsmidler

Note 15 Immaterielle eiendeler

Note 16 Leieavtaler

Note 17 Andre fordringer

Note 18 Varer

Note 19 Betalingsmidler

Note 20 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Note 21 Gjeld til kredittinstitusjoner

Note 22 Forpliktelser til virkelig verdi over resultat

Note 23 Andre avsetninger for forpliktelser

Note 24 Kortsiktig gjeld

Note 25 Pantstillelser og garantiansvar

Note 26 Hendelser etter balansedagen

Alternativ resultatmåling
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2017

Beløp i 1 000 NOK
Symposium 

Wines AS
Heyday 

Wines AS
Wineworld 

Sweden AB 
The WineAgency 

Sweden AB Social Wines Oy 
 

Vinum Import Oy 
Salgsinntekter 103 301 17 799 231 364 196 074 124 805 53 147
Andre inntekter 0 0 -4 994 -3 130 190 -143
Driftskostnader ekskl. avskrivninger -96 413 -16 735 -185 768 -174 269 -120 314 -47 731
Avskrivninger 0 0 -9 -19 -1 483 0
Driftsresultat 6 888 1 064 40 592 18 656 3 198 5 273
Finansnetto 319 -118 0 91 -53 -12
Skattekostnad -1 760 -237 -8 981 -4 203 -694 -1 054
Årsresultat 5 447 709 31 611 14 544 2 451 4 207

Anleggsmidler 158 7 2 950 475 1 079 440
Omløpsmidler 36 139 8 100 129 095 97 556 58 472 32 636
Eiendeler 36 297 8 107 132 045 98 031 59 551 33 075

Egenkapital 3 722 1 530 75 838 47 763 20 701 10 206
Gjeld 32 575 6 577 56 207 50 269 38 850 22 870
Egenkapital og gjeld 36 297 8 107 132 045 98 031 59 551 33 075

KONSERNREGNSKAP MED NOTER

Resultatregnskap 01.01.–31.12.

Totalresultat 01.01.–31.12.

Balanse per 31. desember

Kontantstrømoppstilling 01.01.–31.12.

Oppstilling over endringer i egenkapital

Konsernets historie i korte trekk

Regnskapsprinsipper

Noter

Note 1 Selskap i konsernet

Note 2 Styring av finansiell risiko

Note 3 Informasjon om kontantstrøm

Note 4 Inntekter

Note 5 Segmentinformasjon

Note 6 Transaksjoner med nærstående parter

Note 7 Andre driftskostnader

Note 8 Lønn og andre personalkostnader

Note 9 Aksjebasert betaling

Note 10 Pensjonskostnader, -midler og  
-forpliktelser

Note 11 Finansinntekter og finanskostnader

Note 12 Skatt

Note 13 Investeringer i tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet

Note 14 Varige driftsmidler

Note 15 Immaterielle eiendeler

Note 16 Leieavtaler

Note 17 Andre fordringer
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Note 23 Andre avsetninger for forpliktelser

Note 24 Kortsiktig gjeld

Note 25 Pantstillelser og garantiansvar

Note 26 Hendelser etter balansedagen

Alternativ resultatmåling
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NOTE 2 STYRING AV FINANSIELL RISIKO

Finansiell risiko
Konsernet har en styrevedtatt finanspolicy, hvor rammer og retningslinjer for finansiell risikostyring er 
definert. Ansvar for gjennomføring av vedtatt finanspolicy ligger hos Arcus ASA, men gjennomføres i 
samarbeid med de enkelte forretningsområder. Arcus Konsernets hovedinntektskilde er kjerne-
virksomheten, og hovedstrategi i forhold til risiko er ikke å spekulere, men å begrense den finansielle 
risikoen som kjernevirksomheten skaper.

De viktigste finansielle risiki konsernet er utsatt for er knyttet til kredittrisiko, renterisiko, 
 likviditetsrisiko og valutarisiko.

For sikringsformål knyttet til rente- og valutarisiki, benytter konsernet seg til en viss grad av finansielle 
derivater. Konsernet oppfyller ikke de regnskapsmessige kravene til sikringsbokføring, og vurderer 
 derfor disse ikke som regnskapsmessig sikring. Regnskapsmessig behandling av finansielle derivater er 
omtalt under Regnskapsprinsipper.

Kredittrisiko
Konsernet har en prosedyre for håndtering av kredittrisiko, som tilsier at kredittrisiko skal vurderes før 
etablering av kundeforhold med gjennomgang av regnskaper og annen relevant og tilgjengelig 
 informasjon, og det skal fastsettes kredittgrense og kredittid. Kredittprosedyren definerer også at i 
etterkant av etablering av et kundeforhold skal;

•  Kunder som ytes kreditt underkastes systematisk kredittvurdering, med fastsettelse av 
 kredittgrenser som følges opp regelmessig.

•  Kredittid i forbindelse med salg til kunder skal søkes minimert og normalt ikke overstige 30 dager.
•  Kredittrisiko skal gjennomgås og vurderes minimum kvartalsvis.

Dersom det avdekkes at kredittvurdering på handlende kunde ikke er utført, eller er eldre enn seks (6) 
måneder, skal kredittsjekk umiddelbart gjennomføres.

Utestående beløp følges opp fortløpende, i samarbeid mellom økonomiavdelingen og markedsavdelingene 
i den enkelte virksomhet. Ved manglende innbetaling av utestående skal dette purres. Purring/inkasso-
varsel skal kjøres en gang pr uke, og vurdering av andre aktiviteter skal skje fortløpende.

Kredittavdelingen kalkulerer hver måned nødvendig tapsavsetning i henhold til konsernets sjablonregler. 
Konsernets matrise for avsetning til tap framgår under.

Forfallsfordeling kundefordringer Vurdering avsetningsbehov
Fordringer med purregrad 1 (Inkassovarsel sendt) 10,0 %
Fordringer med purregrad 2 (Klar for inkasso) 15,5 %
Fordringer med purregrad 5,8 og 9 (Inkasso sendt) 20,0 %
Spesifikke avsetninger på kundefordringer Individuell vurdering

En vesentlig del av konsernets omsetning er knyttet til de statlige monopolene i Norden, hvor det ikke 
anses å være noen kredittrisiko. Konsernets kredittrisiko er for øvrig spredd på et større antall mindre 
kunder innen HORECA markedet, samt et mindre antall distributørerer utenom hjemmemarkedene.  

Konsernet har ved utgangen av 2018 ingen vesentlige factoringavtaler. 

Konsernets maksimale kredittrisiko tilsvarer bokført verdi av finansielle eiendeler, se for øvrig tabell i 
denne noten som kategoriserer finansielle eiendeler.

Oversikt over tap på krav og aldersfordeling kundefordringer 

Beløp i 1 000 NOK 31.12.18 31.12.17
Nominelle kundefordringer 1 261 888 1 432 873

Avsetning tap på kundefordringer per 31.12.2018 er TNOK 1 179 (2017: TNOK 709). Tap på kunde-
fordringer er klassifisert som andre driftskostnader i  resultatregnskapet. 

Per 31.12. hadde konsernet følgende kundefordringer som var forfalt, men ikke betalt

31.12.2018 1)

Beløp i 1 000 NOK Sum
Ikke 

forfalt

Forfalt 
0-60 

dager

Forfalt 
61-365 

dager

Forfalt 
mer enn 

1 år
Nominelle kundefordringer 1 261 888 1 208 581 51 529 1 778 0
Avsetning for tap på kundefordringer -1 179 0 -683 -496 0
Bokført verdi kundefordringer 1 260 709 1 208 581 50 846 1 282 0

KONSERNREGNSKAP MED NOTER

Resultatregnskap 01.01.–31.12.

Totalresultat 01.01.–31.12.
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31.12.2017 1)

Beløp i 1 000 NOK Sum
Ikke  

forfalt

Forfalt 
0-60 

dager

Forfalt 
61-365 

dager

Forfalt 
mer enn  

1 år
Nominelle kundefordringer 1 432 873 1 274 624 158 242 7 0
Avsetning for tap på kundefordringer -709 0 -702 -7 0
Bokført verdi kundefordringer 1 432 164 1 274 624 157 540 0 0

1. Fordringer per 31.12.2018 inkluderer vesentlig færre forfalte fordringer for konsernet enn ved utgangen av 2017. Ved utgangen av 2018 
knyttet ca 1 MNOK seg til forfalte fordringer mot Vinmonopolet relatert til fordringer som forfalt i løpet av nyttårshelgen i desember 
2018, og disse ble betalt på første bankdag i 2019, det vil si 2. januar 2019. Tilsvarende var 127 MNOK forfalte poster mot 
Vinmonopolet ved utgangen av 2017.

Renterisiko
Konsernet er eksponert for renterisiko gjennom finansieringsaktiviteter (lånefinansiering og finansiell 
leasingjeld) og plasseringer (bankinnskudd).Ved utgangen av 2018 er konsernets langsiktige gjeld knyttet 
til lånefasiliteter i SEB, samt finansiell leasing i Nordea Finans og Volvo Finans. Konsernets policy gir 
anledning til å sikre inntil 50% av basisrenten på langsiktige lån. Konsernet vurderer policyen løpende, og 
pr 31.12.2018 er all rente flytende. Marginen på lånefasilitetene i SEB er knyttet til nøkkeltallet netto 
rentebærende gjeld ift EBITDA, mens marginen i Nordea Finans og Volvo Finans er fast. 

Beløp i 1 000 NOK Valuta
Rente-

profil Forfall 2018 2017
Kortsiktig rentebærende gjeld
Trekk på konsernets kassekreditt NOK Flytende 2019 0 72 700
Forpliktelser knyttet til finansiell leasing NOK Flytende 2019 18 063 17 371

Langsiktig rentebærende gjeld
Pantelån til kredittinstitusjoner SEK Flytende 2021 728 325 749 400
Forpliktelser knyttet til finansiell leasing NOK Flytende 2020 151 394 166 395

Sensitivitetsanalyse renter 2018

Beløp i 1 000 NOK
Økning /reduksjon 

i basispunkter
Effekt på resultat  

før skatt
Lån i NOK 50 -4 489
Lån i NOK -50 4 489

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser 
etter hvert som de forfaller. Arcus konsernets kapitalstyring er beskrevet i et eget avsnitt i denne noten.

Konsernets virksomhet er sesongbetont, og salg av alkohol øker normalt i perioder med nasjonale 
 festligheter og høytider, spesielt rundt påske og jul. 4. kvartal er normalt konsernets sterkeste kvartal, 
noe som også reflekteres i kontantstrømmene. 

Kontantstrøm fra driften, som bl.a. påvirkes av endringer i arbeidskapitalen, styres operasjonelt av 
 forretningsområdene. Finansavdelingen overvåker likviditetsstrømmene på kort og lang sikt gjennom 
rapportering. Rentebærende gjeld følges opp og styres sammen med rentebærende fordringer på 
 konsernnivå.

Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert 
på udiskonterte kontraktuelle betalinger. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning er 
beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart.  

2018 Gjenværende periode
0-1 år 1-5 år Mer enn 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner - pantelån 0 728 325 0
Gjeld til kredittinstitusjoner - leasing * 18 063 150 101 1 293
Forpliktelser til virkelig verdi 0 0 0
Andre avsetninger for forpliktelser 0 92 0
Leverandørgjeld 576 783 0 0
Kortsiktig, ikke rentebærende gjeld ** 1 115 710 0 0
Renter knyttet til pantelån 10 925 21 850 0
Renter knyttet til finansiell leasinggjeld 4 194 3 301 66
Sum 1 725 675 903 669 1 359

2017 Gjenværende periode
0-1 år 1-5 år Mer enn 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner - pantelån 0 749 400 0
Gjeld til kredittinstitusjoner - leasing * 17 371 166 395 0
Andre avsetninger for forpliktelser 0 320 0
Leverandørgjeld 603 884 0 0
Kortsiktig, ikke rentebærende gjeld ** 1 125 747 0 0
Renter knyttet til pantelån 11 241 33 723 0
Renter knyttet til finansiell leasinggjeld 4 316 6 809 0
Sum 1 762 559 956 647 0

* Les mer om forfallsprofilen til finansiell leasinggjeld i note 16 om leieavtaler.
** Inkludert i kortsiktig gjeld inngår innkrevde alkoholavgifter. 
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Valutarisiko       
Konsernet er utsatt for valutarisiko da det har virksomhet i flere land. Konsernets valutaeksponering kan 
hovedsakelig deles i to grupper; kontantstrømsrisiko og omregningsrisiko. Den overordnede målsettingen 
er å begrense effekten valutasvingninger har på konsernets kontantstrøm i NOK. Endret innkjøpskost fra 
leverandører i funksjonell valuta som følge av valutakursendringer søkes fortløpende kompensert gjennom 
prisendringer mot kunder og gjennom reforhandling av innkjøpspriser fra leverandør. De vesentligste 
valutaene er EUR, USD, SEK og DKK.  Risikohorisonten, det vil si den tid det tar å kompensere for negative 
valutabevegelser er i stor grad styrt av prisendringsmulighetene i de statlige, nordiske vinmonopolene, 
som i Norge er hver 4. måned og i Sverige hver 6. måned. Som hovedregel kjøpes valuta i spotmarkedet, 
men også i noen grad i terminmarkedet, for fortløpende å utligne netto posisjoner i pengeposter.

Hele konsernets langsiktige låneopptak er foretatt i SEK, som en naturlig sikring mot kontantstrøm i form 
av utbytte i SEK.  

Fordringer og gjeld, samt pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs i selskapenes 
funksjonelle valuta ved rapportering. 

Konsernets presentasjonsvaluta er NOK. Konsernet er derfor ytterligere eksponert for valutarisiko ved 
omregning av utenlandske datterselskap fra deres funksjonelle valuta til konsernets presentasjonsvaluta. 
Denne omregningsrisikoen er ikke sikret. Pr 31.12.2018 var netto omregningsdifferanse knyttet til 
 majoritetens egenkapital positiv med 308,5 MNOK, noe som tilsvarer en positiv endring i 2018 på   
7,7 MNOK (positiv med 300,8 MNOK ved utgangen av 2017).

I underliggende tabell framgår konsernets kjøp av ikke funksjonell valuta i 2018. 
       

Kjøp av valuta 2018

Beløp i 1 000 (i den aktuelle valuta) Spot Termin Totalt
Andel sikret 

ved termin
EUR 90 399 11 200 101 599 11,0 %
USD 11 735 150 11 885 1,3 %
AUD 1 088 60 1 148 5,2 %
GBP 1 365 320 1 685 19,0 %
SEK 0 190 190 100,0 %

       
       

Kjøp av valuta 2017

Beløp i 1 000 (i den aktuelle valuta) Spot Termin Totalt
Andel sikret 

ved termin
EUR 85 554 15 885 101 439 15,7 %
USD 10 092 390 10 482 3,7 %
AUD 1 048 230 1 278 18,0 %
GBP 2 215 80 2 295 3,5 %
DKK 70 000 0 70 000 0,0 %
SEK 40 0 40 0,0 %

       
Ved utgangen av året hadde konsernet følgende terminkontrakter knyttet til distribusjonsvirksomheten, 
som blir bokført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Dette representerer en økonomisk 
sikring, og konsernet benytter ikke sikringsbokføring:
       

31.12.18
Terminkontrakter
Beløp i 1 000 NOK

Valuta Valuta-
beløp

Dags verdi 
i NOK

Termin verdi  
i NOK

Virkelig 
verdi i NOK

Forfall

Kjøpskontrakter EUR  1 600 15 912 15 308 604 2019
Kjøpskontrakter GBP  50 553 534 20 2019
Sum 624

 
       

31.12.17
Terminkontrakter
Beløp i 1 000 NOK

Valuta Valuta-
beløp

Dagsverdi 
i NOK

Terminverdi 
i NOK

Virkelig 
verdi i NOK

Forfall

Kjøpskontrakter EUR  2 000 19 702 18 783 919 2018
Kjøpskontrakter USD  110 907 856 51 2018
Kjøpskontrakter AUD  60 385 373 12 2018
Kjøpskontrakter GBP  20 222 211 11 2018
Sum 993

       
Alle terminkontrakter regnskapsføres til virkelig verdi på balansedagen.     
       
Sensitivet for valutaendringer:       
Følgende tabell viser konsernets sensitivtet mot endringer i de viktigste valutakursene, dersom alle 
andre variabler ble holdt konstant. 

Påvirkningen på konsernets resultat før skatt er beregnet til endringer i virkelig verdi av monetære eien-
deler og gjeld pr 31.12.2018 i utenlandsk valuta (ikke funksjonell valuta). Dette inkluderer sikringsderiva-
ter som blir bokført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.
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Effekten på totalresultatet (OCI) er beregnet som effekten av omregningsdifferanser knyttet til  datterselskap i utenlandsk valuta pr 31.12.2018.
       

Beløp i 1 000 NOK
Endring i 

valutakurs
Effekt på resultat  

før skatt
Effekt på andre inntekter og 

kostnader før skatt (OCI)
EUR 5 % -1 419 3 554
EUR -5 % 1 419 -3 554
SEK 5 % -2 326 1 562
SEK -5 % 2 326 -1 562
DKK 5 % 6 016 41 012
DKK -5 % -6 016 -41 012

       
Konsernets eksponering mot andre valutaer er uvesentlig pr 31.12.2018.       

Kategorisering av finansielle eiendeler og forpliktelser:       
       
Eiendeler       

Beløp i 1 000 NOK

Finansielle instrumenter til 
virkelig verdi med verdi-

endringer over resultat

Finansielle  
instrumenter til  
amortisert kost

Finansielle instrumenter 
til virkelig verdi over  

totalresultat (OCI)

Sum balanseført 
verdi finansielle 

eiendeler 31.12.
Forskuddsbetalte 

kostnader
Sum i balansen 

31.12.
Andre investeringer i aksjer 0 200 0 200 0 200
Andre langsiktige fordringer 0 1 581 0 1 581 0 1 581
Kundefordringer 0 1 260 709 0 1 260 709 0 1 260 709
Andre fordringer 624 59 966 0 60 590 20 231 80 821
Bankinnskudd 0 282 594 0 282 594 0 282 594
Sum finansielle eiendeler 31.12.2018 624 1 605 050 0 1 605 674 20 231 1 625 905

       

Beløp i 1 000 NOK

Finansielle instrumenter til 
virkelig verdi med verdi-

endringer over resultat
Utlån og 

fordringer
Eiendeler tilgjengelig 

for salg

Sum balanseført 
verdi finansielle 

eiendeler 31.12.
Forskuddsbetalte 

kostnader
Sum i balansen 

31.12.
Andre investeringer i aksjer 0 0 200 200 0 200
Andre langsiktige fordringer 0 1 205 0 1 205 0 1 205
Kundefordringer 0 1 432 164 0 1 432 164 0 1 432 164
Andre fordringer 993 70 981 0 71 974 14 921 86 895
Bankinnskudd 0 184 415 0 184 415 0 184 415
Sum finansielle eiendeler 31.12.2017 993 1 688 765 200 1 689 958 14 921 1 704 879
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Gjeld

Beløp i 1 000 NOK

Finansielle instrumenter  
til virkelig verdi med verdi-

endringer over resultat

Finansielle 
instrumenter til 
amortisert kost

Finansielle instrumenter  
til virkelig verdi over  

totalresultat (OCI)

Sum balanseført  
verdi finansielle  

forpliktelser 31.12.

Avsetning for påløpte  
kostnader og lovpålagte 

forpliktelser
Sum i balansen 

31.12.
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 892 958 0 892 958 0 892 958
Forpliktelser til virkelig verdi 74 218 0 0 74 218 0 74 218
Annen langsiktig gjeld 0 647 0 647 0 647
Leverandørgjeld 0 576 783 0 576 783 0 576 783
Annen kortsiktig gjeld 0 15 960 0 15 960 169 296 185 256
Sum finansielle forpliktelser 31.12.2018 74 218 1 486 348 0 1 560 566 169 296 1 729 862

Beløp i 1 000 NOK

Finansielle instrumenter  
til virkelig verdi med verdi-

endringer over resultat
Finansielle 

forpliktelser

Sum balanseført 
verdi finansielle 

forpliktelser 31.12.

Avsetning for påløpte  
kostnader og lovpålagte 

forpliktelser
Sum i balansen 

31.12.
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 999 289 999 289 0 999 289
Forpliktelser til virkelig verdi 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 603 884 603 884 0 603 884
Annen kortsiktig gjeld 0 14 916 14 916 182 828 197 744
Sum finansielle forpliktelser 31.12.2017 0 1 618 089 1 618 089 182 828 1 800 917
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Virkelig verdi hierarki       
Konsernet benytter følgende hierarki for å fastsette og opplyse om virkelig verdi av de finansielle 
 instrumentene:       
Nivå 1: Noterte (ujusterte) priser i aktive markeder      
Nivå 2: Andre direkte eller indirekte input enn noterte priser som inngår i nivå 1 som er observerbare for 
eiendelen eller forpliktelsen       
Nivå 3: Teknikker for beregning av virkelig verdi som er basert på annet enn observerbare markedsdata  
      
Pr 31. desember 2018 hadde Arcus konsernet følgende finansielle forpliktelser til virkelig verdi i balansen: 
       

31.12.18
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Bokført verdi 
31.12.

Valutaderivater 0 624 0 624
Sum Eiendeler 0 624 0 624

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Bokført verdi 

31.12.
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 0 0 74 218 74 218
Sum forpliktelser 0 0 74 218 74 218

31.12.17
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Bokført verdi 
31.12.

Valutaderivater 0 993 0 993
Sum Eiendeler 0 993 0 993

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Bokført verdi 

31.12.
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 0 0 0 0
Sum forpliktelser 0 0 0 0

Det har ikke vært reklassifiseringer mellom nivå 1 og nivå 2 i perioden. Det har heller ikke være overføringer 
ut av nivå 3 i perioden.       
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Avstemming av forpliktelser (Nivå 3):
Forpliktelser klassifisert på nivå 3 knytter seg til opsjoner for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser. Ytterligere informasjon om disse forpliktelsene framgår i note 22. 

Balanseført 
31.12.2017

Benyttet/utøvet 
2018

Avsatt/utstedt 
2018

Verdi endringer 
2018

Resultatførte renter 
2018

Omregnings-
differanser

Balanseført 
31.12.2018

Forpliktelser til virkelig verdi 0 0 67 874 2 560 104 3 680 74 218
Sum 0 0 67 874 2 560 104 3 680 74 218

Balanseført 
31.12.2016

Benyttet / utøvet 
2017

Avsatt / utstedt 
2017

Verdi- endringer 
2017

Resultatførte renter 
2017

Omregnings- 
differanser

Balanseført 
31.12.2017

Forpliktelser til virkelig verdi 24 135 -10 483 0 -13 673 21 0 0
Sum 24 135 -10 483 0 -13 673 21 0 0

Kapitalstyring
Konsernets overordnede mål er at konsernet til enhver tid skal ha tilstrekkelig likviditet til å møte sine 
forpliktelser på både kort og lang sikt. Samtidig er det et mål å minimere konsernets overskuddslikviditet. 
Konsernet skal kontinuerlig arbeide for å utvikle sin finansielle handlefrihet, gjennom tett oppfølging av 
resultatutvikling og kapitalbinding, og gjennom fortløpende vurdering av alternative finansieringskilder. 
Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 19.

Konsernet ønsker i så stor grad som mulig å ha fleksibiliet på sine likvide midler som er knyttet til den 
daglige driften. Dette oppnår konsernet gjennom en konsernkontoordning med en trekkfasilitet, som per 
31.12.2018 administreres av Arcus ASA. 

Ved investeringsbehov benyttes egen likviditet så langt det er mulig, men ved større investeringer benyttes 
også ekstern lånefinansiering i bank. Konsernet jobber ut i fra et mål om at netto rentebærende gjeld ikke 
skal overstige 2,5 ganger EBITDA.

Det har ikke vært endringer i konsernets langsiktige lånefinansiering i 2018. Avtalen om pantelånsfasilitet 
inneholder ved utgangen av 2018 én lånebetingelse (covenant), som er netto rentebærende gjeld over 
justert EBITDA. Denne lånebetingelsen følger konsernet opp kontinuerlig, og rapporterer til banken 
 kvartalsvis. Per 31.12.2018 var konsernet godt innenfor kravet. I forbindelse med innføring av IFRS 16 
knyttet til leieavtaler fra 2019, så vil konsernets rapporterte netto rentebærende gjeld og justert 
 EBITDA endre seg vesentlig. Låneavtalen med SEB presiserer at lånebetingelsene skal beregnes etter 
dagens modell uavhengig av innføringen av IFRS 16, slik at konsernets evne til å møte lånebetingelsene 
ikke vil bli påvirket av innføringen av IFRS 16.

Konsernet har også avtaler om finansiell leasing for større investeringer i produksjonsutstyr.  

MNOK 2018 2017
Netto rentebærende gjeld
Langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 874 895 909 218
Kortsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 18 063 90 071
Aktivert etableringsgebyr 4 824 6 577
Bankinnskudd og andre kontantekvivalenter -282 594 -184 415
Netto rentebærende gjeld 615 188 821 451
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NOTE 3 INFORMASJON OM KONTANTSTRØM

Konsernet benytter en indirekte metode ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen. Under framgår 
spesifikasjon av kontantstrømeffekter, som ikke framkommer av øvrige noter.
      
EFFEKTER I KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:    
  
Pensjonskostnader og andre avsetninger uten kontanteffekt
Pensjonskostnader uten kontanteffekt framkommer som endring i pensjonsforpliktelser i balansen, 
justert for forpliktelser fra oppkjøp eller salg, samt effekter fra bokførte estimatavvik som er bokført 
over totalresultat (OCI).
      

Beløp 1000 NOK Note 2018 2017
Bokførte pensjonsforpliktelser ved Inngangen av året 10 -30 552 -34 092
Estimatavvik bokført over totaltresultat 10 9 900 4 438
Bokførte pensjonsforpliktelser ved utgangen av året 10 21 077 30 552
Pensjonskostnader uten kontanteffekt 425 898

Bokførte andre avsetninger for forpliktelser ved inngangen av året 23 -320 -627
Bokførte andre avsetninger for forpliktelser ved utgangen av året 23 92 320
Kostnader fra andre avsetninger uten kontanteffekt -228 -307
Sum pensjonskostnader og andre avsetninger uten kontanteffekt 197 591

 
     
Verdiendringer uten kontanteffekt      
Under framgår spesifikasjon av verdiendringer som inngår i resultatoppstillingen, mens som ikke har hatt 
kontanteffekt.
      

Beløp 1000 NOK Note 2018 2017
Verdiendring opsjoner for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser 11,22 2 560 147
Verdiendring tidligere medinvesteringsprogram for ledende ansatte 11,22 0 -13 821
Kostnader knyttet til aksjebaserte avlønning uten kontanteffekt 9 7 603 9 415
Amortisering av etableringsgebyr rentebærende gjeld 21 1 623 1 652
Verdiendring terminkontrakter 11 369 -1 837
Sum verdiendringer uten kontanteffekt 12 155 -4 444

      

Gevinst eller tap ved salg av varige anleggsmidler og immaterielle anleggsmidler
Regnskapsmessige gevinster eller tap ved avhendelse av varige driftsmidler og immaterielle anleggs-
midler gir ingen kontantstrømeffekt, som dermed tilbakeføres fra de operasjonelle aktivitetene i den 
indirekte metode. Salgssum tilknyttet til samme avhendelsene framkommer som konsernets kontant-
strømeffekt under investeringsaktiviteter.
      

Beløp 1000 NOK Note 2018 2017
Bokført verdi av solgte varige driftsmidler og immaterielle anleggsmidler 14,15 0 0
Salgssum for solgte varige driftsmidler og immaterielle anleggsmidler 365 30
Gevinst (-) / tap (+) ved salg av varige driftsmidler og immaterielle 
anleggsmidler -365 -30

Urealisert agio      
Urealisert agio knytter seg til omregningsdifferanser på arbeidskapitalposter i utenlandske datterselskap 
med funksjonell valuta i annet enn konsernets funksjonelle valuta og resultatposter knyttet til valuta-
omregning på bokførte lån i andre valutaer enn funksjonell valuta.
      

Beløp 1000 NOK Note 2018 2017
Omregningsdifferanser på arbeidskapitalposter 1 195 19 195
Sum urealisert agio 1 195 19 195

      
      
Endringer i arbeidskapital      
Endringer i arbeidskapital framkommer som endring i arbeidskapitalposter i balansen, justert for arbeids-
kapitalposter fra oppkjøp eller salg av virksomheter i perioden.     
      

Beløp 1000 NOK Note 2018 2017
Bokført verdi varelager ved inngangen til året 410 759 378 777
Tilgang varelager ved oppkjøp av virksomhet i året 0 201
Bokført verdi varelager ved utgangen av året -441 117 -410 759
Endring varelager -30 358 -31 781
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Beløp 1000 NOK Note 2018 2017
Bokført verdi av kundefordringer ved inngangen til året 1 432 164 1 344 067
Tilgang kundefordringer ved oppkjøp av virksomhet i året 0 44 158
Bokført verdi av kundefordringer ved utgangen av året -1 260 709 -1 432 164
Endring kundefordringer 171 455 -43 939

 
     

Beløp 1000 NOK Note 2018 2017
Bokført verdi av leverandørgjeld ved inngangen til året -603 884 -628 347
Tilgang leverandørgjeld ved oppkjøp av virksomhet i året 0 -20 974
Bokført verdi av leverandørgjeld ved utgangen av året 576 783 603 884
Endring leverandørgjeld -27 101 -45 437

      
      

Beløp 1000 NOK Note 2018 2017
Bokført verdi av andre kortsiktige fordringer ved inngangen til året 17 85 902 78 996
Tilgang andre kortsiktige forderinger ved oppkjøp av  
virksomhet i året 0 845
Bokført verdi av andre kortsiktige fordringer ved utgangen av året 17 -74 958 -85 902
Endring andre kortsiktige fordringer 10 944 -6 061

Bokført verdi av annen kortsiktig gjeld ved inngangen til året 24 -1 124 105 -1 108 674
Tilgang annen kortsiktig gjeld ved oppkjøp av virksomhet i året 0 -31 626
Bokført verdi av annen kortsiktig gjeld ved utgangen av året 24 1 113 785 1 124 105
Endring annen kortsiktig gjeld -10 320 -16 195
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 624 -22 256

      
      

EFFEKTER I KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:    
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle investeringer
I 2018 består hele beløpet av en utbetaling knyttet til eierandel i et nytt tilknyttet selskap, Smakeappen 
AS. I 2017 var utbetalingen knyttet til økt eierandel i et eksisterende tilknyttet selskap, Tiffon SA. 
      

Beløp 1000 NOK Note 2018 2017
Økt eierandel i tilknyttet selskap (Tiffon SA) 13 0 -454
Eierandel i Smakeappen AS 13 -119 0
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle investeringer -119 -454

      
EFFEKTER I KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:    
Utbetalte renter i perioden      
Konsernet har betalingsterminer for renter pr. kvartal, slik at konsernets kostnadsførte betalbare renter 
sammenfaller med utbetalte renter gjennom året. Forskjellen på kostnadsførte renter og utbetalte renter 
relaterer seg til kalkulatoriske rentekostnader knyttet til forpliktelser til virkelig verdi over resultatet.
      

Beløp 1000 NOK Note 2018 2017
Utbetalte renter til kredittinstitusjoner 11 -37 302 -31 454
Utbetalte renter i perioden -37 302 -31 454

 
     
Utbetaling av utbytte
Utbytte utbetalt i 2018 knytter seg hovedsakelig til utbytte til aksjonærene i Arcus ASA (112.919 TNOK). 
Øvrig utbytte er til minoritetsaksjonærer i enkelte av datterselskapene innenfor vinvirksomheten. 
 Spesifikasjon av disse utbyttene framgår av note 1.
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NOTE 4 INNTEKTER

Salgsinntekter er konsernets og tilhørende segmenters primære inntektskilder.

Brennevin
Den primære inntektskilden i Brennevin er salg av brennevinsprodukter, og hvor størsteparten av salgs-
inntektene er egenproduserte produkter, hvor konsernet også eier merkevaren. I tillegg har dette segmentet 
også salgsinntekter fra en god del agenturvirksomhet, hvor produktene enten kan være egenprodusert 
eller importert ferdig handelsvare som er klar for salg, men hvor det er andre eksterne aktører som har 
eierskapet til merkevaren. De viktigste brennevinskategoriene er Akevitt, Bitter, Vodka og Cognac.

Geografisk er Norge, Danmark og Sverige de viktigste markedene, men konsernet selger også til Tyskland, 
USA, Finland og DFTR (Duty Free Travel Retail), samt en del andre mindre salg til øvrige markeder.

Vin
Den primære inntektskilden i Vin er salg av vinprodukter, og hvor størsteparten av salgsinntektene er 
agenturvirksomhet hvor konsernet importerer ferdig handelsvare som er klart for salg. Konsernet har 
også vesentlige salgsinntekter fra salg av egne merkevarer innenfor Vin, hvor vinen blir blandet og tappet 
i konsernets egen produksjonsvirksomhet.

Geografisk har konsernet salgsinntekter fra Vin i Norge, Sverige og Finland, samt litt fra DFTR.

Distribusjon
Konsernets Distribusjonsvirksomhet består av datterselskapet Vectura, og den primære inntektskilden i 
Vectura er totale logistikktjenester for både interne og eksterne leverandører. 

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter i hovedsak består av andre inntekter enn primærinntektskilden. For segment 
 Brennevin består dette i stor grad av leietapping, for segment Vin består dette i stor grad av salg av glass, 
mens for segment Distribusjon består dette i stor grad av andre aktivitetsbaserte inntekter som blant 
annet palleplassleie, eksporthåndtering, styrthåndtering og kvartpallproduksjon.
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Tabellen under viser konsernets samlede eksterne inntekter:           

2018 2017
Inntekter pr marked - Konsern: Salgsinntekter Andre drifts inntekter Totalt Salgsinntekter Andre drifts inntekter Totalt
Norge 1 048 786 27 615 1 076 401 996 050 24 568 1 020 618
Sverige 1 089 855 15 582 1 105 437 1 006 576 12 944 1 019 520
Finland 221 790 3 674 225 464 221 385 4 610 225 995
Danmark 145 077 -116 144 961 146 109 0 146 109
Tyskland 54 238 1 484 55 722 59 940 1 504 61 444
USA 6 729 31 6 760 3 238 580 3 818
DFTR 104 287 0 104 287 94 870 0 94 870
Annet internasjonalt 1 853 2 316 4 169 1 958 728 2 686
Sum driftsinntekter 2 672 615 50 586 2 723 201 2 530 126 44 934 2 575 060

      
Tabellene under viser segmentenes samlede eksterne og interne inntekter:          

2018 2017
Inntekter pr marked - Brennevin: Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt
Norge 302 073 149 186 451 259 301 579 141 306 442 885
Sverige 125 130 4 589 129 719 126 469 5 455 131 924
Finland 34 313 0 34 313 32 711 289 33 000
Danmark 143 220 -116 143 104 146 109 0 146 109
Tyskland 54 238 1 484 55 722 59 940 1 504 61 444
USA 6 729 31 6 760 3 238 580 3 818
DFTR 94 552 0 94 552 91 417 0 91 417
Annet internasjonalt 2 192 1 977 4 169 1 958 728 2 686
Sum driftsinntekter 762 447 157 151 919 598 763 421  149 862 913 283

      

2018 2017
Inntekter pr marked - Vin Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt
Norge 479 936 0 479 936 448 477 360 448 837
Sverige 932 148 16 018 948 166 882 085 13 509 895 594
Finland 183 235 3 674 186 909 188 674 4 321 192 995
DFTR 9 396 339 9 735 3 453 0 3 453
Sum driftsinntekter 1 604 715 20 031 1 624 746 1 522 689 18 190 1 540 879

      

2018 2017
Inntekter pr marked - Distribusjon: Salgs inntekter Andre drifts inntekter Totalt Salgs inntekter Andre drifts inntekter Totalt
Norge 272 378 35 361 307 739 251 332 33 071 284 403
Sum driftsinntekter 272 378 35 361 307 739 251 332 33 071 284 403
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Vesentlige kundeforhold 
Konsernet har vesentlige kundeforhold med Vinmonopolet i Norge og Systembolaget i Sverige, som hver 
for seg utgjør mer enn 10% av konsernets totale driftsinntekter. 

Totale driftsinntekter til Vinmonopolet utgjør omlag 711 MNOK i 2018, hvorav 281 MNOK i Brennevin 
og 430 MNOK i Vin. I 2017 utgjorde tilsvarende omlag 689 MNOK, hvorav 286 MNOK i Brennevin og 403 
MNOK i Vin.

Totale driftsinntekter fra Systembolaget utgjør omlag 932 MNOK i 2018, hvorav 115 MNOK i Brennevin 
og 817 MNOK i Vin. I 2017  utgjorde tilsvarende omlag 905 MNOK, hvorav 116 MNOK i Brennevin og 
789 MNOK i Vin. 

IMPLEMENTERING AV IFRS 15 DRIFTSINNTEKTER FRA KONTRAKTER MED KUNDER
Konsernet har fra 2018 implementert IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder. IFRS 15 er 
implementert ved modifisert retrospektiv metode, og sammenligningstall er ikke omarbeidet. Avstemming 
av tidligere effekter framgår i en egen tabell under i denne noten. Implementering av IFRS 15 har ikke 
medført vesentlige endringer i konsernets inntektsføring. Nye inntektsføringsprinsipper og oppsummering 
av de vesentligste vurderingene konsernet har foretatt ved implementeringen av IFRS 15 er beskrevet 
nedenfor. 

Inntektsføringsprinsipper
Salg av varer (vin og brennevin)
Konsernets salgsinntekter består hovedsakelig av inntekter knyttet til de Skandinaviske vinmonopolene 
som er vin- og brennevinsvirksomhetens største kunder. Konsernet har i tillegg salg til Horeca-kunder 
(Hotell, Restaurant, Catering), grossister og salg til DFTR-kunder (Duty Free Travel Retail).

Vin- og brennevinsvirksomheten i konsernet selger kun fysiske varer i form av vin- og brennevinsprodukter. 
Konsernets salg av varer inntektsføres på et gitt tidspunkt når oppfyllelse av tilhørende leverings-
forpliktelser har funnet sted. Tidspunktet samsvarer med når varene er levert på kundens avtalte 
 leveringssted hvor risiko og kontroll for varen er overført til kunden. Inntektene blir presentert som 
 salgsinntekter innenfor segment Vin og Brennevin. 

Implementering av IFRS 15 har ikke medført endringer i regnskapsføring av inntekter for av salg av varer.

Salg av distribusjonstjenester
Salg av distribusjonstjenester består av logistikk og distribusjonstjenester til agenter og importører i 
Norge som ønsker å levere alkoholholdige drikkevarer til det norske markedet. Distribusjonstjenestene 
består av flere tjenesteelementer;
•  Inngående varestrøm (varebestilling, fortolling og varekontroll ved mottak).
•  Samarbeid med Vinmonopolet, Horeca, grossister og dagligvarehandlene om distribusjonsløsninger 

og kjedeforhandlinger.
•  Markedsaktiviteter tilrettelegges for samarbeidspartnerne i samråd med disse.

•  Utgående varestrøm (Kundesenter, ordremottak, bevillingskontroll, særavgifts-behandling, effektuering
av bestilling fra kunder, vareplukk og sammenstilling, uttransport eller klargjøring for henting). 

•  Fakturering til kunder, kredittvurderinger og oppfølging, system for rabatter og bonuser fra/til 
samarbeidspartnerne til kunder. 

•  Fakturering og innberetning av særavgifter
•  Lagerregnskap

Distribusjonstjenestene inntektsføres på et gitt tidspunkt når oppfyllelse av tilhørende leverings-
forpliktelser har funnet sted, som samsvarer med  tidspunktet for oppfyllelse av leveringsforpliktelser 
knyttet til salg av produkter innenfor vin og brennevinsvirksomheten. Inntekter fra distribusjonstjenester 
 presenteres som salgsinntekter innenfor segmentet Distribusjon. 

Implementering av IFRS 15 har ikke medført endringer i regnskapsføring av inntekter for av salg av 
 distribusjonstjenester.

Salg av andre aktivititesbaserte inntekter
Forretningsområdet Distribusjon leverer også andre aktivitetsbaserte tjenester som består av;
•  Inngående transport fra produsent til landet
•  Lagerleie for usolgte varer
•  Pallebygging (ombygging fra store EUR-paller til mindre kvartpaller)
•  Destruksjonstjenester / styrt
Inntektene presenteres som andre driftsinntekter og inntektsføres over tid i takt med oppfyllelse av 
leveringsforpliktelsene som samsvarer med når tjenestene er levert til kunden.

Implementering av IFRS 15 har ikke medført endringer i regnskapsføring av inntekter for av salg av andre 
aktivitetsbaserte inntekter.

Salg av leietappingstjenester
Forretningsområdet Brennevin leverer tappetjenester til interne og eksterne vinselskap. 

Inntektene knyttet til eksterne vinselskap presenteres som andre driftsinntekter og inntektsføres på et 
gitt tidspunkt når leveringsforpliktelsene er oppfylt. Tidspunktet samsvarer med når risiko og kontroll for 
ferdig tappede produkter er overført til kunde.

Implementering av IFRS 15 har ikke medført endringer i regnskapsføring av inntekter for av salg av 
 leietappingstjenester.
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Rabatter
De fleste av kundeavtalene, bortsett fra avtalene med monopolene, inneholder også retrospektive 
 klausuler om variable overføringer tilbake til kundene i etterkant av selve leveringstidspunktet. Dette kan 
være volumbaserte rabatter og bonus som kunden mottar basert på kundens salg til sluttkunde over en 
gitt periode eller andre avtalefestede variable bonuser til en innkjøpsgruppering som baserer seg på 
enten solgt volum eller salgsbeløp for medlemsbedriftene. Slike retrospektive variable overføringer blir 
estimert og resultatført når leveringsforpliktelsen er oppfylt i forhold til kunden og presentert som 
 reduksjon av salgsvederlaget.  
 
 Implementering av IFRS 15 har ikke medført endringer i regnskapsføring av rabatter.
 
VESENTLIGE ENDRINGER OG VURDERINGER I INNTEKTSFØRINGSPRINSIPPER SOM FØLGE AV 
 INNFØRING AV IFRS 15
Kostnader for utgående frakt
Konsernet har tidligere resultatført kostnader knyttet til utgående frakt (fraktkostnader for levering av 
solgte varer til kunder) som reduserte salgsinntekter. I henhold til IFRS 15 l skal utgående fraktkostnader 
enten regnskapsføres som reduksjon av salgsinntekter eller som en driftskostnad avhengig av hvorvidt  
salgsselskapene er oppdragsgivere (prinsipaler) eller agenter for den utgående frakten. Konsernets 
 vurdering er at vin- og brennevirksomhetene er oppdragsgiver (prinsipaler), basert på at kontrakter med 
kunder tilsier levering på kundenes lager. Dette samsvarer med konsernets vurdering av at distribusjons-
virksomheten er en agent, og derav bokfører sine distribusjonsinntekter netto. 

Konsernet har således endret sin regnskapsføring av fraktkostnader fra og med 01.01-2018 slik at 
fraktkostnader regnskapsføres som en varekostnad. Endringen påvirker ikke beregning av brutto 
 fortjeneste, ettersom inntektene øker tilsvarende som økning i varekostnadene. Endringen er ikke 
 implementert i segmentrapporteringen for å sikre konsistens mellom segmentnote og intern 
 rapportering til konsernets beslutningstakere. 
 
Distribusjonstjenester og presentasjon
Konsernet har foretatt vesentlige vurderinger knyttet til periodisering av distribusjonstjenestene. 
 Vurderingene har omfattet analyse av hvorvidt de underliggende tjenesteelementene oppfylles over tid 
eller om disse er oppfylt på et gitt tidspunkt. Konsernets vurdering er at tjenesteelementene ikke 
 oppfyller kriteriene om inntektsføring over tid, og følgelig skal inntektsføres på et gitt tidspunkt som 
samsvarer med tidspunktet for når risiko og kontroll av varene som leveres er overført til kunden. 
 Distribusjonsvirksomhetens inntektsføringstidspunkt sammenfaller dermed med inntektsførings-
tidspunktet for salg av varer. 

Prinsipal kontra agent (Brutto vs. Netto bokføring av inntekter)
Virksomhetsområdet Distribusjon inntektsfører sine inntekter netto etter fradrag for særavgifter, vare-
kostnader og lagerhåndteringskostnader. Vurderingen er basert på at Vecturas inntektskilde knytter seg 
til leveranse av totale distribusjonstjenester og at risikoen for vareflyten er samarbeidspartnerens ansvar. 

Tabell som viser vesentlige effekter ved førstegangsanvendelse av IFRS 15
      

Beløp i 1000 NOK
Rapportert 

2018
IFRS 15 

effekter 2018
2018 uten IFRS 

15 effekter 2017
Salgsinntekter 2 672 615 -41 499 2 631 116 2 530 126
Andre driftsinntekter 50 586 0 50 586 44 934
Totale driftsinntekter 2 723 201 -41 499 2 681 702 2 575 060
Varekostnader -1 577 306 41 499 -1 535 807 -1 408 524
Bruttofortjeneste 1 145 895 0 1 145 895 1 166 536
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NOTE 5 SEGMENTINFORMASJON

2018
Beløp i 1 000 NOK Brennevin Vin Distribusjon Øvrig

Elimineringer/ 
omklassifiseringer Konsern

Salgsinntekter - eksterne 766 774 1 603 260 261 082 0 41 499 2 672 615
Salgsinntekter mellom segmentene -4 327 1 455 11 296 0 -8 424 0
Andre driftsinntekter - eksterne 8 294 17 185 23 576 1 531 0 50 586
Andre driftsinntekter mellom segmentene 148 857 2 846 11 785 173 533 -337 021 0
Sum inntekter 919 598 1 624 746 307 739 175 064 -303 946 2 723 201

Netto gevinst ved salg av driftsmidler 185 0 180 0 0 365
Varekostnad -447 962 -1 244 346 0 0 115 002 -1 577 306
Lønnskostnad -123 803 -96 882 -146 321 -59 638 0 -426 644
Annen driftskostnad -205 756 -102 011 -148 861 -141 646 188 944 -409 330
Andel resultat fra TS og FKV 2 311 0 0 0 0 2 311
EBITDA justert 144 573 181 507 12 737 -26 220 0 312 597

Andre inntekter og kostnader -1 768 -11 838 -381 8 691 0 -5 296
Avskrivninger og amortiseringer -24 744 -2 586 -11 261 -6 235 -5 179 -50 005
Driftsresultat 118 061 167 083 1 095 -23 764 -5 179 257 296

Netto finansresultat -7 938 -18 595 -221 -8 993 -369 -36 116

RESULTAT FØR SKATT 110 123 148 488 874 -32 757 -5 548 221 180
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2017
Beløp i 1 000 NOK Brennevin Vin Distribusjon Øvrig

Elimineringer/
omklassifiseringer Konsern

Salgsinntekter - eksterne 767 591 1 521 529 241 006 0 0 2 530 126
Salgsinntekter mellom segmentene -4 170 1 160 10 326 0 -7 316 0
Andre driftsinntekter - eksterne 6 669 15 072 22 741 452 0 44 934
Andre driftsinntekter mellom segmentene 143 193 3 118 10 330 173 730 -330 371 0
Sum inntekter 913 283 1 540 879 284 403 174 182 -337 687 2 575 060

Netto gevinst ved salg av driftsmidler 30 0 0 0 0 30
Varekostnad -404 928 -1 154 411 0 0 150 814 -1 408 524
Lønnskostnad -122 269 -100 122 -134 419 -60 602 0 -417 412
Annen driftskostnad -206 650 -94 678 -135 852 -141 392 186 873 -391 699
Andel resultat fra TS og FKV 3 286 0 0 0 0 3 286
EBITDA justert 182 753 191 668 14 132 -27 812 0 360 741

Andre inntekter og kostnader -7 142 -5 166 -647 -212 0 -13 167
Avskrivninger og amortiseringer -24 117 -1 794 -12 825 -7 666 -5 180 -51 581
Nedskrivninger 0 0 0 0 -22 700 -22 700
Driftsresultat 151 494 184 709 660 -35 690 -27 880 273 293

Netto finansresultat 2 988 -18 103 480 -1 577 1 669 -14 543

RESULTAT FØR SKATT 154 482 166 606 1 140 -37 267 -26 211 258 750

Konsernet presenterer ikke segmentenes eiendeler eller gjeld, da dette heller ikke gjøres i konsernets interne rapportering. 

For informasjon angående prising knyttet til salg mellom segmentene, se note 6.
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NOTE 6 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

I tillegg til datterselskap og tilknyttede selskap, defineres konsernets nærstående parter som eierne, alle medlemmer av styret og konsernledelsen, samt selskap hvor noen av disse partene enten har kontrollerende 
 eierinteresser, styreverv eller er ledende ansatt. 
     
Konsernets transaksjoner med nærstående parter:     
     
Kjøp av varer og tjenester:

Beløp i 1 000 NOK Relasjon Leveranse 2018 2017
Hoff SA Aksjonær Råvarer 21 156 22 386
Tiffon SA Tilknyttet selskap (34,75%) Råvarer og ferdigvarer 45 456 52 746
Gjelleråsen Eiendom AS1) Eies av aksjonær (Canica AS) Husleie 0 79 150
Destilleriveien 11 AS1) Eies av aksjonær (Canica AS) Husleie 27 570 0
Thomas Patay Tidl. daglig leder i Vingruppen AS Minoritets-aksjer i Vinordia AS, Symposium Wines AS og Vinuniq AS 0 2 741
Draaav Konsult AB Eies av styremedlem i Vingruppen i Norden AB (Claes Lindquist) Konsulenttjenester 767 0
Sum kjøp av varer og tjenester 94 949 157 023

     
Salg av varer og tjenester:     

Beløp i 1 000 NOK Relasjon Leveranse 2018 2017
Tiffon SA Tilknyttet selskap (34,75%) Markedsstøtte 5 880 3 714
Sum salg av varer og tjenester 5 880 3 714

     
Fordringer på nærstående parter pr 31.12.:     

Beløp i 1 000 NOK Relasjon Fordringens art 2018 2017
Tiffon SA Tilknyttet selskap (34,75%) Kortsiktige fordringer 1 997 170
Hoff SA Eier (10%) Kortsiktige fordringer 0 0
Smakeappen AS Tilknyttet selskap (50%) Langsiktig fordring 506 0
Sum fordringer på nærstående parter pr 31.12. 2 503 170

     
Gjeld til nærstående parter pr 31.12.:     

Beløp i 1 000 NOK Relasjon Gjeldens art 2018 2017
Hoff SA Aksjonær Kortsiktig gjeld 492 1 147
Tiffon SA Tilknyttet selskap (34,75%) Kortsiktig gjeld 7 145 10 821
Draaav Konsult AB Eies av styremedlem i Vingruppen i Norden AB (Claes Lindquist) Kortsiktig gjeld 32 0
Sum gjeld til nærstående parter pr 31.12. 7 669 11 968

     
Alle transaksjoner med nærstående parter skjer til markedsmessige betingelser.

1. Eiendommen på Gjelleråsen ble overført fra Gjelleråsen Eiendom AS til Destilleriveien 11 AS fra og med 1. januar 2018, begge selskapene er kontrollert av Canica AS. 30. april 2018 ble eiendommen solgt fra Destilleriveien 11 til Storebrand, og husleie er fra det tidspunktet ikke lenger en 
transaksjon med nærstående.
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Transaksjoner mellom konsernselskap:
Mellom selskapene i konsernet er det inngått avtaler om kostnadsfordeling av interne tjenester og felles 
innkjøp. I hovedsak gjelder dette husleie, vedlikeholds- og serviceoppgaver knyttet til eiendom, samt 
fellesfunksjoner som økonomi, IT, lønn etc. Tjenestene er bokført i de ulike selskapene under henholdsvis 
andre inntekter og andre driftskostnader. 

Alle kjøp og salg av varer og tjenester mellom selskapene skjer til markedsmessige betingelser og er 
eliminert i konsernregnskapet.

NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Salgs- og markedsføringskostnader -122 518 -122 678
Logistikkostnader -64 531 -56 331
Husleie -88 692 -86 706
Eiendomsdrift -23 099 -27 950
Reparasjon, vedlikehold og ikke aktiverbart utstyr -40 307 -37 094
Reisekostnader -15 874 -16 991
Konsulenter og ekstern outsourcing av tjenester -46 949 -39 543
Øvrige kostnader 1 858 -12 650
Sum andre driftskostnader -400 112 -399 944
Herav effekter som inngår i regnskapslinjen andre inntekter og kostnader -9 218 8 245
Sum andre driftskostnader som presentert på regnskapslinjen andre 
driftskostnader -409 330 -391 699

Andre inntekter og kostnader:
Andre inntekter og kostnader består av vesentlige postive og negative engangseffekter og 
 restruktureringskostnader. Hovedhensikten med denne linjen er å vise disse vesentlige engangs- og 
 periodefremmede postene, slik at utviklingen og sammenlignbarheten på de ordinære resultatlinjene 
presentert i resultatoppstillingen skal være mer relevant for virksomheten. Se for øvrig også kapittelet 
om alternativ resultatmåling (APM).
     

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Personalpolitiske- og andre organisasjonsmessige tiltak1 -14 514 -4 922
Andre transaksjonskostnader -1 246 -502
Andre engangseffekter2 10 464 -7 743
Sum totale andre inntekter og kostnader -5 296 -13 167

     
1  Personalpolitiske- og andre organisasjonsmessige tiltak: Kostnader knyttet til organisasjons- og bemanningstilpasninger, for å møte 

omstillingsbehov med nye arbeidsprosesser og forbedret lønnsomhet, samt kostnader knyttet til et midlertidige incentivprogram med 
matchingshares til utvalget nøkkelansatte i forbindelse med børsnoteringen i 2016. Dette programmet utløper i Q1 2019, og ytterligere 
informasjon om dette programmet framgår av note 9. 

2  Andre engangseffekter: Består av både positive og negative effekter.
 I 2017 besto dette hovedsakelig av kostnader knyttet til en tvist med svenske tollmyndigheter og en kunde vedrørende en leietapping- 

leveranse . Disse kostnadene består i stor grad av svenske toll- og merverdiavgifter som konsernet har blitt avkrevd knyttet til 
leveransen, samt advokatutgifter i tilknytning til dette. I 2018 har konsernet fått tilbake merverdiavgiften som ble betalt (1 MNOK), men 
jobber fortsatt for å også få tilbake tollkostnadene.

 For øvrig består hovedsakelig den positive engangseffekten i 2018 av en tilbakeføring av en ubenyttet avsetning for en estimert 
forpliktelse knyttet til  tidligere salg av en eiendom noen år tilbake i tid.

Godtgjørelse til revisor
Nedenfor er kostnadsførte honorar til revisor spesifisert. Honoraret omfatter både konsernrevisor, EY, 
samt andre revisorer av datterselskap i konsernet.
     

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Lovpålagt revisjon 2 926 3 100
Annen finansiell revisjon 91 171
Andre attestasjonstjenester 139 69
Skatterådgivning 1 055 170
Andre tjenester utenfor revisjon 24 42
Sum godtgjørelse til revisor 4 235 3 552

     
Alle beløp er eks mva.     
     
Totalt honorar til revisor for konsernet omfatter honorar til andre enn konsernrevisor med TNOK 1 252 
for 2018, og TNOK 1 243 for 2017.
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NOTE 8 LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Lønn inkludert feriepenger -296 535 -280 838
Arbeidsgiveravgift -61 005 -58 434
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift -32 057 -32 406
Andre personalkostnader -51 561 -50 656
Sum lønn og personalkostnader -441 158 -422 334
Herav effekter presentert på regnskapslinjen andre inntekter og  
kostnader (se note 7) 14 514 4 922
Sum andre driftskostnader som presentert på regnskapslinjen lønn-
skostnader -426 644 -417 412

Gjennomsnittlig antall fast ansatte årsverk sysselsatt i året 424 420

Godtgjørelser til ledende ansatte
Styret vedtar betingelser for konsernsjefen og tar prinsipielle beslutninger vedrørende konsernets 
 betingelsespolicy og kompensasjonsordninger for øvrige ansatte. Styret har et eget kompensasjons-
utvalg, som forbereder kompensasjonssaker for beslutning i styret. Utvalget består av to aksjonærvalgte  
 styremedlemmer. Administrasjonen utreder saker for kompensasjonsutvalget og styret.

I 2018 har konsernledelsen deltatt i konsernets årsbonussystem, et midlertidig aksjeprogram 
(matchingshares) som ble etablert ved børsnoteringen i 2016, samt et opsjonsprogram som ble vedtatt 
på generalforsamlingene i 2017 og 2018, og hvor det har blitt utstedt aksjeopsjoner både i 2017 og i 
2018. Konsernsjefen har en ordinær bonusavtale som på visse vilkår vil gi utbetaling på inntil 5 
 månedslønninger, mens øvrig konsernledelse kan få inntil 4 månedslønninger. 

Konsernsjefen og øvrig norsk konsernledelse har en ordinær tjenestepensjon i Storebrand, som gir 5% 
pensjonsinnskudd for lønn mellom 0-7,1G og 11% for lønn fra 7,1-12G. Svensk deltaker i konsern-
ledelsen har en pensjonsplan med innskuddsordning hvor innskuddssatsen er 25% av lønn. Konsern-
sjefen har i tillegg en tilleggspensjonsavtale som gir pensjonsopptjening på 15% av lønn over 12G.  
Denne pensjonsopptjeningen kapitaliseres i konsernets balanse årlig, og hvor avkastningen baseres på 
 avkastningen i pensjonsfondet Storebrand Balansert. 

Lønn og andre ytelser til konsernledelsen 2018 framgår av tabellen under. Ytelser fra aksjebaserte 
 ordninger til ledende ansatte framgår av note 9. 

Beløp i 1000 Lokal valuta Valuta  Lønn 
 Opptjent 

bonus 2018 
 Natural-

ytelser 
 Pensjons- 

kostnad 
Kenneth Hamnes NOK 3 118 0 234 332
Sigmund Toth NOK 1 897 0 152 87
Erlend Stefansson NOK 2 144 0 191 87
Erik Bern NOK 1 960 0 196 87
Bjørn Delbæk NOK 1 671 0 191 87
Per Bjørkum NOK 1 602 0 196 87
Eirik Andersen1 NOK 475 667 42 22
Thomas Patay2 NOK 1 731 0 143 65
Claes Lindquist3 SEK 208 0 5 72
Svante Selling4 SEK 1 780 251 120 442
Christian Granlund NOK 1 777 0 167 87

1 Eirik Andersen tiltrådte konsernledelsen fra 1. oktober 2018, og ytelsene representerer 3 måneder i konsernledelsen.
2 Thomas Patay fratrådte fra konsernledelsen 30. september 2018, og ytelsene representerer 9 måneder i konsernledelsen.
3 Claes Lindquist var del av konsernledelsen fram til 31. januar 2018, da Svante Selling tiltrådte. Oppgitte ytelser representerer  

derav 1 måned i konsernledelsen. Claes Lindquist fratrådte 31. mars 2018.
4 Svante Selling tiltrådte 1. februar 2018, og ytelsene representerer 11 måneder i konsernledelsen.  

Lønn og andre ytelser til konsernledelsen 2017: 

Beløp i 1000 Lokal valuta Valuta  Lønn 
 Opptjent 

bonus 2017 
 Natural-

ytelser 
 Pensjons- 

kostnad 
Kenneth Hamnes NOK 3 031 286 227 386
Sigmund Toth NOK 1 728 147 146 84
Erlend Stefansson NOK 2 033 139 179 84
Erik Bern NOK 1 780 132 190 84
Bjørn Delbæk NOK 1 572 103 191 84
Per Bjørkum NOK 1 523 107 137 84
Thomas Patay NOK 2 288 144 195 84
Lorna Stangeland1 NOK 900 0 50 21
Christian Granlund2 NOK 870 290 90 45
Claes Lindquist SEK 2 193 1 031 102 862

1 Lorna Stangeland fratrådte 31. mars 2017, og presenterte ytelser representerer 3 måneder i konsernledelsen.
2 Christian Granlund ble ansatt 12. juni 2017, og presenterte ytelser representerer 6,5 måneder i konsernledelsen.  
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Dersom konsernsjefen sier opp sin stilling, har han 6 måneders oppsigelsestid. Ved eventuell oppsigelse 
fra konsernet, har konsernsjefen rett til 12 måneders etterlønn, og har i denne perioden ikke mulighet for 
å ta seg jobb innenfor konkurrerende virksomhet.

Av øvrig konsernledelse har Sigmund Toth, Erlend Stefansson, Erik Bern, Eirik Andersen, Svante Selling  
og Christian Granlund 6 måneders oppsigelsestid, mens Per Bjørkum og Bjørn Delbæk har 3 måneders 
oppsigelsestid. 

Av øvrig konsernledelse, har Erik Bern og Eirik Andersen 12 måneders konkurranseklausul, Sigmund Toth, 
Bjørn Delbæk, Per Bjørkum, Erlend Stefansson, Svante Selling og Christian Granlund har 6 måneders 
konkurranseklausul. Alle har avtale om etterlønn i perioden som konkurranseklausulen gjelder. 

Thomas Patay fratrådte konsernledelsen ved utgangen av 3. kvartal 2018. Han hadde 12 måneders 
 konkurranseklausul, som ble aktivert, og som medfører at han mottar månedlig lønnskompensasjon for 
dette i 2019  på til sammen 2 133 TNOK. I tillegg vil Thomas Patay i 2019 motta utbetalinger knyttet til 
opptjente rettigheter rundt machingshares, opsjoner og etterlønn på til sammen 3 526 TNOK.

Claes Lindquist fratrådte konsernledelsen ved utgangen av januar 2018. Claes hadde en konkurranse-
klausul som medførte at han fikk en etterlønn på 60 prosent av 12 månedslønner etter fratredelsen, til 
sammen 1 497 TSEK.

Begge sluttavtalene er behandlet og godkjent i konsernets kompensjonsutvalg.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til verken konsernsjef, øvrig konsernledelse eller medlemmer 
av styret. 

Konsernledelsens beholdninger av ordinære aksjer i Arcus ASA framgår av note 20.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende  ansatte
Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte. 

Det følger videre av allmennaksjeloven § 5–6 (3) at det på generalforsamlingen skal avholdes en 
 rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende 
 regnskapsår, se (ii) nedenfor. Så langt retningslinjene er knyttet til aksjebaserte incentivordninger skal 
disse også godkjennes av generalforsamlingen, se (iii) nedenfor.

(i) Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for foregående regnskapsår er det redegjort for i note  
8, 9 og 10 til årsregnskapet for Arcus ASA.

(ii) Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
Når det gjelder retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for det 
kommende regnskapsåret, vil styret legge frem følgende retningslinjer for rådgivende avstemning på 
generalforsamlingen i 2019:

Formålet med Arcus’ totale betingelsespolicy er å tiltrekke seg medarbeidere med den kompetansen 
konsernet trenger, videreutvikle og beholde nøkkelkompetanse og motivere til langsiktighet og 
 kontinuerlig fremgang for å nå Arcus’ forretningsmessige mål. Som overordnet innfallsvinkel skal Arcus 
policy være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende når man vurderer summen av den totale 
 kompensasjonspakken. Den totale kompensasjonen kan bestå av følgende elementer:

(a) Faste elementer Grunnlønn, pensjon etc.
Arcus benytter et internasjonalt anerkjent system (Hay) for stillingsvurderinger for å finne «riktig» stillings- 
og fastlønnsnivå. Stillingene måles mot det lokale markedet (land) og det er et spenn i forhold til medianen. 
Den enkeltes ansvarsområde, resultater og prestasjoner avgjør innplassering på lønnsskalaen.

Arcus har innskuddsbasert tjenestepensjon for ansatte i Norge. Innskuddssatsene er 5 prosent av lønn 
opptil 7,1G og 11 prosent av lønn mellom 7,1G og 12G (1G er fra 1.5.2018 NOK 96 883). Det er kun 
konsernsjef som i dag har tjenestepensjon for lønn over 12G og satsen er 15 prosent. Utover folketrygd 
og AFP ordning som gir alle ansatte en fleksibel pensjonsalder fra 62 år, er det ingen ordninger eller 
 avtaler om tidligere pensjonsalder for konsernledelsen. Alle ansatte i Norge har en lovbestemt alders-
grense på inntil 72 år, men aldersgrensen i den norske delen av konsernet er avtaleregulert til 70 år, som 
også gjelder for konsernledelsen. 

Administrerende direktør for Vectura AS følger samme pensjonsordning som konsernledelsen. VD for 
Vingruppen i Norden AB følger det svenske regelverket. Pensjonsordningen i Sverige har andre regler og 
høyere innskuddssatser enn i Norge. 

Konsernet har, i tillegg til det ovennevnte, bil- og telefonordninger og andre begrensede naturalytelser.

(b) Variable elementer – årsbonus
Arcus ASA har et årsbonussystem. Bonussystemet for konsernledelsen består av en finansiell del (70 
prosent) knyttet opp mot resultatmålet for konsernet, og en individuell del (30 prosent) knyttet opp mot 
konkrete og definerte KPI er for den enkelte. For andre ledende ansatte er den finansielle delen 50 prosent 
knyttet opp mot resultatmålet for konsernet eller selskapet, og den individuelle delen 50 prosent. 

All bonus er såkalt selvfinansierende. For medlemmer av konsernledelsen er maksimal oppnåelig bonus 
30 prosent av årslønn (4 månedslønninger), mens konsernsjef kan oppnå inntil 5 månedslønninger i årlig 
bonus. Utover konsernledelsen er ca. 70 ledere og nøkkelpersoner omfattet av en årsbonusordning, men 
kriteriene varierer noe og disse personene kan oppnå en bonus varierende mellom 1-3 månedslønninger.
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Bonusordningen for 2019 vil bestå av de samme komponenter, og har konsernets og/eller selskapets 
resultat som hovedmål (finansiell del på 70 prosent). I tillegg er individuell bonus (personlige mål) en 
sentral del av ordningen, med en andel på 30 prosent for konsernledelsen.

Ledere i Vectura AS følger samme retningslinjer som konsernledelsen, men basert på selskapets EBIT- resultat.

Ledere i Vingruppen i Norden AB følger foreløpig en trappetrinns bonusmodell basert på selskapets 
EBIT-resultat, med maksimalt 5 månedslønninger.

(iii) Særlig om aksjebaserte insentivordninger
I forbindelse med børsintroduksjonen i 2016 ble konsernledelsen (9 personer) og ytterligere 33 ledere/ 
nøkkelpersoner gitt mulighet til å investere i aksjer mot tilbud om «matching aksjer» på nærmere 
 bestemte vilkår, som ble omtalt i prospektet. Det var i alt 8 personer fra konsernledelsen og ytterligere 
29 ledere som benyttet seg av tilbudet. Matching programmet ble avsluttet og matching aksjer ble tildelt 
7 personer i konsernledelsen og 24 personer utover konsernledelsen, etter fremleggelsen av resultatet 
for Q4/2018 i 2019.

De ordinære Generalforsamlingene i 2017 og 2018 godkjente et opsjonsbasert langtidsinsentiv for 
konsernledelsen samt administrerende direktør i Vectura og VD i Vingruppen i Norden, samt ytterligere 
noen ledere og nøkkelpersoner. Det primære formålet er å motivere ledende ansatte til langsiktighet og 
kontinuerlig fremgang, samt verdiskapelse for aksjonærene. Det vises til redegjørelse om opsjonsordningen 
og aksjeprogrammet for alle ansatte beskrevet i vedlegg 4 i innkallingen til Generalforsamlingen og 
 styrets forslag om en videreføring av disse.

Arcus ASA har ledere/nøkkelpersoner i flere vinselskap som er minoritetseiere, hovedsakelig gjelder 
dette daglig leder. Denne modellen har vært en suksess for konsernet, i form av motiverte ledere som har 
skapt gode resultater. Det er ønskelig å videreføre at daglig leder i et datterselskap, etter individuell 
vurdering, gis mulighet til å bli minoritetseier, oppad begrenset til 9,9 prosent eierandel. 

En slik modell har til hensikt å oppmuntre til entreprenørkultur, god forretningssans og intern konkurranse 
mellom selskapene som igjen skaper økt lønnsomhet både for selskapet og for den ansatte. Primært må 
finansiering skje ved at den ansatte skyter inn egenkapital.

Ved oppstart eller kjøp av nye selskap må noe større fleksibilitet (opptil 30 prosent eierandel) aksepteres når 
det gjelder hvor mye den ansatte bør/kan investere, basert på en individuell og forretningsmessig vurdering.

(iv) Lederlønnspolitikken foregående regnskapsår
Retningslinjene for betingelsespolitikken beskrevet i punkt (ii) har også vært retningsgivende for leder-
lønnsfastsettelsen i 2018. Det ble ikke utbetalt bonus for 2018, unntatt for noen av vinselskapene.

(v) Endringer i avtaleforhold
VD Claes Lindquist i Vingruppen i Norden AB sluttet i sin stilling for å bli pensjonist, og ble erstattet av 
Svante Selling som internt kom fra stilling som salgsdirektør innen forretningsområdet Brennevin. Selling 

begynte i stillingen 1. februar 2018. Claes Lindquist fortsatte som eksternt styremedlem i Vingruppen i 
Norden AB fra 1. april 2018, og har i tillegg jobbet noe på konsulentvilkår. 

Administrerende direktør Thomas Patay i Vingruppen AS i Norge sluttet i sin stilling 1. oktober 2018.  
Han ble erstattet av Eirik Andersen, som kom fra stillingen som daglig leder i Symposium Wines AS.

Styret godtgjøres etter følgende satser fra og med 11.04.2018

Styrets leder 510 000 kroner pr. år
Aksjonærvalgte styremeldemmer 230.000 kroner pr. år
Ansattevalgte styremedlemmer 154 000 kroner pr. år
Varamedlem for ansattvalgte 7 500 kroner pr. møte

Revisjonsutvalget
Leder av utvalget 87 000 kroner pr. år
Medlem 41 000 kroner pr. år

Kompensasjonsutvalget
Leder av utvalget 41 000 kroner pr. år
Medlem 26 000 kroner pr. år

Honorarer til styrets medlemmer 2018:

Beløp i 1000 NOK
 Styrehonorar inkl. 

komité arbeid 
Antall aksjer 
31.12.2018

Aksjonærvalgte styrerepresentanter
Michael Holm Johansen Styreleder 548 156300
Hanne Refsholt 255 0
Leena Maria Saarinen 269 1860
Trond Berger 315 17441
Eilif Due1 229 3299325
Stein Erik Hagen2 229 28607626
Ann-Beth Freuchen 229 0

Ansattevalgte styrerepresentanter
Erik Hagen 925
Konstanse M. Kjøle Nyvalgt ansattemedlem i 2018 681
Ann Therese Jacobsen Nyvalgt ansattemedlem i 2018 0

1. Eilif Due eier 2.325 aksjer personlig. Øvrig oppgitt aksjeinnehav knytter seg til aksjonæren Hoff SA, hvor han er styreleder.
2. Stein Erik Hagen eier ingen aksjer personlig. Oppgitt aksjeinnehav knytter seg til aksjonæren Canica AS som kontrolleres av 

Stein Erik Hagen og hans nærstående, og hvor han er styremedlem. 
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Beløp i 1000 NOK  Fast lønn 
 Styrehonorar 

inkl. komitéarbeid  Naturalytelser  
 Pensjons- 

kostnad 
Ansattevalgte styrerepresentanter
Erik Hagen 493 153 6 25
Ingrid E. Skistad1 317 76 5 18
Kjell Arne Greni1 97 76 3 9
Konstanse M. Kjøle2 285 77 2 14
Ann Therese Jacobsen2 269 77 1 13
Arne Larsen3 0 15 0 0

1. Kjell Arne Greni og Ingrid E. Skistad fratrådte som styremedlemmer 30. juni 2018, og ytelser representerer 6 måneder i styret.
2. Konstanse M. Kjøle og Ann Therese Jacobsen tiltrådte som styremedlemmer 1. juli 2018, og ytelser representerer 6 måneder i styret.
3. Arne Larsen har deltatt på 2 styremøter som vararepresentant for de ansatte.     

   

Honorarer til styrets medlemmer 2017:     

Beløp i 1000 NOK
 Styrehonorar inkl. 

komitéarbeid 
Antall aksjer 
31.12.2017

Aksjonærvalgte styrerepresentanter
Michael Holm Johansen Styreleder 480 150000
Mikael Norlander Fratrådt styremedlem i 2017 177 0
Hanne Refsholt 222 0
Leena Maria Saarinen 227 1860
Trond Berger 301 17441
Eilif Due1 275 3299325
Isabelle Ducellier Fratrådt styremedlem i 2017 0 0
Stein Erik Hagen2 Nyvalgt styremedlem i 2017 150 22670000
Ann-Beth Freuchen Nyvalgt styremedlem i 2017 150 0

Ansattevalgte styrerepresentanter
Erik Hagen  se tabell under 566
Ingrid E. Skistad 3  se tabell under 1368
Kjell Arne Greni  se tabell under 0

1. Eilif Due eier 2.325 aksjer personlig. Øvrig oppgitt aksjeinnehav knytter seg til aksjonæren Hoff SA, hvor han er styreleder.
2. Stein Erik Hagen eier ingen aksjer personlig. Oppgitt aksjeinnehav knytter seg til aksjonæren Canica AS som kontrolleres av  

Stein Erik Hagen og hans nærstående, og hvor han er styremedlem.
3. Ingrid E. Skistad eier 322 aksjer personlig. Øvrig oppgitt aksjeinnehav eies via selskapet Ibrygging Invest AS, hvor hun er styreleder. 

    

     

Beløp i 1000 NOK
 

Fast lønn 
 Styrehonorar 

inkl. komitéarbeid  Natural ytelser 
 Pensjons- 

kostnad 
Ansattevalgte styrerepresentanter
Erik Hagen 495 157 6 25
Ingrid E. Skistad 617 150 4 31
Kjell Arne Greni 185 155 6 9

NOTE 9 AKSJEBASERT BETALING

Aksjebaserte incentivordninger
Konsernet har to aksjebaserte incentivprogram for ledende ansatte, som er relatert til konsernets verdi-
utvikling. I tillegg har konsernet et aksjespareprogram som alle ansatte kan delta i.

Matchingaksjer for ledende ansatte og andre nøkkelpersoner
Før styret i 2017 vedtok en ny langtidsincentivordning for ledende ansatte, ble det ved børsnoteringen  
i 2016 vedtatt en midlertidig 2-årig incentivordning (interim retention plan), hvor 37 ansatte inkludert 
konsernledelsen fikk tildelt såkalte mathingaksjer. Disse matchingaksjene tildeles til mottakerne i første 
kvartal 2019, etter at kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 er offentliggjort, dersom den enkelte 
 fortsatt er ansatt på det tidspunktet. Av 9 i konsernledelsen i 2016 som fikk tilbud om dette, var det 8 
som aksepterte tilbudet, da vedkommende kort tid etterpå sa opp stillingen.

For konsernledelsen ble matchingaksjer tildelt ved at for hver aksje de kjøpte utover sine reinvesterings-
forpliktelser knyttet til oppgjøret av det avsluttede programmet med syntetiske aksjer og opsjoner, så 
fikk de 1 matchingaksje i tillegg. For de i konsernledelsen som ikke hadde syntetiske aksjer eller opsjoner 
fra tidligere, har de rett til å motta enten 1 matchingaksje for hver aksje de kjøpte totalt, eller 1 matching-
aksje for hver andre aksje de kjøpte totalt. 

Øvrige nøkkelpersoner fikk tilbud om å kjøpe aksjer for inntil et gitt beløp, hvor de har rett til å motta  
1 matchingaksje for hver andre aksje de kjøpte. Av 33 øvrige nøkkelpersoner som fikk tilbudet, benyttet 
29 stykker seg av dette tilbudet. 

I 2017 og 2018 har 6 personer som som var tilknyttet til dette programmet valgt å fratre, slik at ved utgangen 
av 2018 er det totalt 31 personer igjen i dette programmet (8 i konsernledelsen og 23 øvrige nøkkelpersoner).

Dersom børskursen på innløsningstidspunktet overstiger 2 ganger børskursen på tildelingstidspunktet, 
vil antall matchingaksjer reduseres slik at den totale verdien av tildelte matchingaksjer ikke overstiger  
2 ganger verdien på tildelingstidspunktet.
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Nedenfor vises antall matchingaksjer for konsernledelsen pr 31.12.2018, hvor virkelig verdi er basert på Arcus' aksjekurs pr. 31.12.2018 (NOK 41,00).
      

Beløp i 1000 NOK Tildelingsdato
Antall matchingaksjer på  

tildelingstidspunktet
Antall matchingaksjer 

31.12.2017
Antall matchingaksjer 

31.12.2018
Virkelig verdi 

31.12.2018 Innløsningsdato
Kenneth Hamnes 01.12.16 42 100 42 100 42 100 1 726 14.02.19
Sigmund Toth 01.12.16 19 767 19 767 19 767 810 14.02.19
Erlend Stefansson 01.12.16 27 062 27 062 27 062 1 110 14.02.19
Erik Bern 01.12.16 9 956 9 956 9 956 408 14.02.19
Bjørn Delbæk 01.12.16 8 692 8 692 8 692 356 14.02.19
Per Bjørkum 01.12.16 8 256 8 256 8 256 338 14.02.19
Eirik Andersen 01.12.16 7 558 7 558 7 558 310 14.02.19
Svante Selling 01.12.16 6 781 6 781 6 781 278 14.02.19
Totalt konsernledelsen 130 172 130 172 130 172 5 337
Øvrige ledende ansatte 01.12.16 250 587 200 646 123 560 5 066 14.02.19
Totalt antall matchingaksjer 380 759 330 818 253 732 10 403

      
Oversikt over utvikling i antall tildelte matchingaksjer: 
           

Antall matchingaksjer 2018 2017
Tildelte matchingaksjer ved begynnelse av året 330 818 380 759
Tildelte matchingaksjer i løpet av året 0 0
Terminerte matchingaksjer i løpet av året -77 086 -49 941
Tildelte matchingaksjer ved utgangen av året 253 732 330 818

      
Effekter av matchingaksjer i regnskapet:      
      

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Opptjening av matchingaksjer 5 574 6 323
Fraregning av matchingaksjer -2 321 -80
Endring avsetning arbeidsgiveravgift 545 1 252
Sum kostnader knyttet til matchingaksjer 3 798 7 495
Gjeld1 1 923 1 378

      
1.  Inkluderer kun arbeidsgiveravgift      
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Opsjonsprogram for ledende ansatte
I 2017 og 2018 ble det vedtatt et opsjonsprogram for ledende ansatte i konsernet, hvor det vil være årlig 
tildeling av nye opsjoner. Ved oppgjør vil mottakerne motta tilsvarende antall aksjer i Arcus ASA som de 
har opsjoner.  

Opsjonenes innvinningsperiode vil være 3 år fra tildelingstidspunktet, og hvor deltakerne har 2 år etter 
innvinningsperioden på å innløse opsjonene. Vilkår for å kunne innløse opsjonen vil være at den enkelte 
leder fortsatt er ansatt etter innvinningsperioden, samt at konsernets KPI målsettinger som fastsatt av 
styret er oppnådd i samme periode.

Antall opsjoner som tildeles årlig vil variere, og vil tilsvare den enkelte ledende ansattes potensielle 
 maksimale bonusoppnåelse i forhold til børskursen på tildelingstidspunktet. Opsjonenes strikekurs 
 beregnes som volumjustert børskurs for de 10 siste dagene forut for tildelingstidspunktet, tillagt 10%.

Verdivurderingene av opsjonene gjøres med Black-Scholes modellen, hvor de viktigste forutsetningene på 
verdivurderingstidspunktet vil være spotkurs på verdsettelsestidspunktet, estimert tidspunkt for når i inn-
løsningsperioden konsernet antar at innehaverne vil innløse opsjonen, utbytte i perioden samt  aksjens antatte 
volatilitet. Opsjonens maksimale innløsningskurs er begrenset til 3 ganger spotkursen på tildelingstidspunktet.

Det er ingen rettigheter til utbytte forbundet med opsjonene i perioden før innløsning.

Nedenfor vises konsernledelsens beholdning av opsjoner. Det er ikke innløst noen opsjoner i 2018.

Tildelingstidspunkt # 2018 # 2017
Innvinningsperiode 11.4.2018 - 11.04.2021 04.05.2017 - 04.05.2020
Innløsningsperiode 11.4.2021 - 11.04.2023 04.05.2020 - 04.05.2022
Innløsningskurs NOK 45,22 NOK 51,53

Antall opsjoner 2018 2017 2018 2017
Kenneth Hamnes 243 457 0 199 426 199 426
Sigmund Toth 125 103 0 90 773 90 773
Erlend Stefansson 135 053 0 110 628 110 628
Erik Bern 117 862 0 96 546 96 546
Bjørn Delbæk 103 166 0 84 508 84 508
Per Bjørkum 100 745 0 82 524 82 524
Eirik Andersen 69 136 0 57 765 57 765
Svante Selling 117 174 0 53 816 53 816
Christian Granlund 116 859 0 95 724 95 724
Totalt konsernledelsen 1 128 555 0 871 710 871 710
Øvrige ledende ansatte 215 935 0 201 300 357 594
Totalt antall opsjoner 1 344 490 0 1 073 010 1 229 304

Tildelingstidspunkt # 2018 # 2017
Forutsetninger ved opsjonsberegning: 2018 2017 2018 2017
Aksjekurs på tildelingsdagen NOK 43,70 47,90 47,90
Aksjekurs på balansedagen NOK 41,00 41,00 46,50
Innløsningskurs - minimum NOK 45,22 51,53 51,53
Innløsningskurs - maksimum NOK 131,10 143,70 143,70
Risikofri rente % 1,4 % 1,2 % 1,1 %
Volatilitet * % 22,0 % 22,0 % 25,0 %
Forventet utbytte % 3,4 % 3,4 % 3,1 %

* Da selskapet ikke har historiske volatilitets tall å legge til grunn, har selskapet beregnet en gjennomsnittlig voliatilitet for 
 sammenlignbare selskap på europeiske børser innenfor samme bransje for de siste 5 år.

Oversikt over utvikling i antall tildelte opsjoner:

Antall opsjoner 2018 2017
Utestående opsjoner ved begynnelse av året 1 229 304 0
Tildelte opsjoner i løpet av året 1 534 306 1 407 369
Innløste opsjoner i løpet av året 0 0
Terminerte opsjoner i løpet av året -346 110 -178 065
Utestående opsjoner ved utgangen av året 2 417 500 1 229 304

Effekter av opsjoner i regnskapet:

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Opptjening av opsjoner 3 855 1 655
Fraregning av opsjoner -386 0
Endring avsetning arbeidsgiveravgift 335 265
Sum opsjonskostnader 3 804 1 920
Gjeld1 600 265

1. Inkluderer kun arbeidsgiveravgift 

Aksjespareprogram for alle ansatte
Konsernet har også en generell aksjespareordning for alle ansatte, hvor alle ansatte årlig skal få muligheten 
til å kjøpe et begrenset antall aksjer i Arcus ASA med 20% rabatt. Salg av aksjer til ansatte til under markeds-
verdi regnskapsføres ved at differansen mellom markedsverdi på aksjene og kjøpspris blir lønnskostnad.
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I 2018 tegnet totalt 76 ansatte seg for til sammen 26.744 aksjer. Disse ble kjøpt til en gjennomsnittspris 
på 41,67 NOK og solgt til de ansatte med 20% rabatt, hvor den enkelte ansatte fikk kjøpe enten 359 eller 
179 aksjer. Dette har belastet konsernregnskapet med en kostnad på 258 TNOK i 2018.
      

2018 2017
Antall ansatte som har kjøpt aksjer med rabatt 76 100
Antall aksjer kjøpt med rabatt 26 744 31 234
Gjennomsnittskurs pr. aksje ved ansattkjøp med rabatt (NOK) 41,67 46,56
Totalkostnad for konsernet (TNOK) 258 290

NOTE 10 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER

Ytelsespensjon
Arcus ASA med datterselskaper i Norge hadde frem til 31.12.2008 en kollektiv ytelsesordning for sine 
ansatte i Statens Pensjonskasse (SPK) og Storebrand. Pensjonsordningen i SPK omfattet også en ordning 
med avtalefestet pensjon med finansiering fra ansettelsestidspunktet. Pr 31.12.2008 sa styret i konsernet 
opp den kollektive pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse (SPK)  for hele konsernet for å bytte til 
innskuddsbaserte pensjonsordninger.

Ved overgangen til ny pensjonsordning ble alle syke eller uføre liggende igjen i de respektive ytelses-
ordninger i Statens Pensjonskasse (SPK) og Storebrand. SPK har bekreftet at Arcus ikke lenger har noen 
juridisk forpliktelse knyttet til de gjenværende pensjonistene som er knyttet til ytelsesordningene i SPK, 
men kun forplikter seg til å betale årlige premieinnbetalinger utstedt av SPK, etter samme prinsippet som 
for innskuddspensjoner. Konsernet kostnadsfører derfor løpende fakturaer fra SPK på samme måte som 
for innskuddsordningen. I pensjonsforpliktelsen pr 31.12.2018 er det knyttet en avsetning på 1,3 MNOK 
til 5 personer i ytelsesordningen i Storebrand. Dette er den eneste av pensjonsforpliktelsene som er 
sikret med midler.

I tillegg har 2 personer, hvorav ingen lenger er ansatt i selskapet, ytelsesordninger for lønnsinntekter over 
12G. Denne ordningen er bokført med forpliktelse på til sammen 4,1 MNOK ved utgangen av 2018. 

Gavepensjon og driftspensjon
Ved overgang til innskuddsordning i 2009, var det enkelte ansatte som tidligere hadde vært tilknyttet 
SPK, som kom dårligere ut ved førtidspensjonering i perioden 65-67 år. For å kompensere for dette ble 
det inngått avtale om gavepensjon til alle ansatte som var tilnyttet SPK før overgangen. Pr 31.12.2018 
knytter denne gavepensjonen seg til 130 ansatte fordelt i den norske virksomheten, mens total forpliktelse 
er bokført med 12,1 MNOK.

Konsernsjefen har en driftspensjon, hvor pensjonsopptjeningen er 15% av lønn over 12G. Ved utgangen 
av 2018 er denne forpliktelsen bokført med 1,0 MNOK.

AFP pensjon
Fra 1.1.2011 ble det etablert en ny AFP-ordning i Norge. Denne AFP-ordningen er ordning som gir et 
livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og 
med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb. AFP-ordningen er en tariff-festet ytelsesbasert 
flerforetaks pensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn.  
Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig 
blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres 
løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. I 2017 og 2016 har løpende premieinnbetalinger 
vært fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. 
 Premieinnbetalingene er besluttet uendret for 2019. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det 
forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

Til AFP ordningen knytter det seg noen ansiennitetskrav i forhold til opptjent tjenestetid i ordningen, 
samt at aksjeselskapet må være tariffbundet. Det er 3 aksjeselskap i Norge med til sammen 8 personer, 
som ikke er omfattet av AFP ordningen per 31.12.2018. Den enkelte ansatte ved fylte 62 år, må ha vært 
ansatt i 7 av de siste 9 år for å oppfylle ansiennitetskravene til å kunne ta ut AFP etter den nye ordningen. 

For Arcus Konsernet var det 17 personer som ikke oppfylte dette ansiennitetskravet ved innføringen av 
den nye AFP ordningen. For disse personene søkte Arcus i 2011 om de kunne få medregnet sin opptjente 
tjenestetid i den gamle AFP ordningen i SPK, før overgang til LO/NHO ordningen fra 1.1.2009. Dette ga 
Fellesordningen samtykke til, mot at Arcus betaler hele egenandelen utover statstilskuddet på 1/3 av 
AFP pensjonen. Ved inngangen til 2018 var denne forpliktelsen 5,2 MNOK, og basert på at alle personer 
som var omfattet av dette ved utgangen av 2018 er over 70 år, har konsernet valgt å inntektsføre 
 gjenværende av denne forpliktelsen over OCI, slik at ved utgangen av året er det ikke bokført noen 
 forpliktelse for dette.

Innskuddspensjon
Arcus konsernets generelle pensjonsordning for alle øvrige ansatte, er innskuddsbaserte pensjonsordninger, 
som er tilpasset regelverket i de enkelte land hvor konsernet har ansatte. 

Norge
Den generelle innskuddsbaserte pensjonsordningen har innskuddssatser på 5 % for lønn i intervallet 0-7,1 
ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og 11 % for lønn i intervallet 7,1 til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp 
(G). Videre er det en uføreordning med 69 % pluss 18% av G-beløp, som ytelsesnivå, uten fripoliseopptjening. 
Arcus ASA med datterselskap har en gruppelivsforsikring ved død på opp til 10G for alle ansatte. 

Kostnadene knyttet til innskuddspensjon, knytter seg til løpende premiefakturaer fra forsikringsselskapet 
Arcus har tegnet innskuddspensjonsavtale med. De løpende innskuddspensjonene og uførepensjoner for 
ansatte i innskuddsordningen, reguleres årlig med pensjonskassens overskudd.

Ansatte i innskuddsordningen som har blitt uføre, har rett til å få sine uføreforpliktelser regulert med 
samme regulering som grunnbeløpet (G) hvert år, balanseført forpliktelse knyttet til dette  utgjør 2,6 
MNOK ved utgangen av 2018.
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Sverige
I Sverige er innskuddene i stor grad individuelt avtalte innskuddsatser av den enkeltes lønn, og disse kan 
variere til dels vesentlig. I 2018 variererte innskuddssatsene inklusiv forsikringsordninger fra 9% til 
34% av den enkeltes lønn fra januar til mars, mens fra april og ut året har innskuddssatsene variert fra 
9% til 30% av den enkeltes lønn. Innskuddssatsene gjelder fra første lønnskrone.

Danmark
Den generelle innskuddsbaserte pensjonsordningen i Danmark har innskuddssatser som varierer fra  
8% -10%. Innskuddssatsene gjelder fra første lønnskrone.

Finland
Den generelle innskuddsbaserte pensjonsordningen i Finland har innskuddssatser som er 18,95% for 
ansatte under 53 år, og 17,45% for ansatte over 53 år.

Tyskland
Innskuddsatsen i Tyskland er 18,6% av den ansattes lønn, opp til maksimalt beregningsgrunnlag på
78 000 EUR. Pensjonsinnskuddet i Tyskland blir delt 50/50 mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at 
netto kostnad for den tyske virksomheten er 9,3%.

Andre forhold
Konsernet har valgt å benytte  en diskonteringsrente tilsvarende OMF-rente (Obligasjoner med 
 fortrinnsrett) for sine pensjonsforpliktelser. Konsernets valgte pensjonsforutsetninger er i samsvar med 
regnskapsstiftelsens anbefalinger fra september 2018. På grunn av uvesentlighet, er ikke forutsetningene 
oppdatert pr 31.12.2018. 

Tabellen viser både ytelsesbaserte og andre aktuarberegnede pensjonsforpliktelser.
      

Beløp i 1 000 NOK
Pensjonskostnader 2018 2017
 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 687 778
 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 870 890
 Avkastning på pensjonsmidler -231 -215
 Administrasjonskostnader 109 174
 Resultatført estimeringstap/(gevinst) 0 0
 Periodisert arbeidsgiveravgift 202 218
 Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 1 637 1 845

 Innskuddsbasert pensjonsordning 
 Kostnadsført innskudd eksl arbeidsgiveravgift 30 420 30 561

Beløp i 1 000 NOK
 Netto pensjonsforpliktelser: 2018 2017
 Estimerte påløpte sikrede forpliktelser  9 058  14 436 
 Estimert verdi av pensjonsmidlene  -7 721  -10 328 
Netto estimerte sikrede pensjonsforpliktelser (+) / midler (-)  1 337  4 108 
 Estimerte påløpte usikrede forpliktelser  19 740  26 444 
Netto forpliktelser bokført i balansen  21 077  30 552 

 Endringer i forpliktelsen: 
 Netto pensjonsforpliktelse 01.01 30 552 34 092
 Pensjonskostnad, videreført virksomhet 1 637 1 845
 Utbetalt over drift -809 -743
 Premieinnbetalinger inkl aga -403 -204
 Estimatavvik bokført direkte mot egenkapital (IAS19R) -9 900 -4 438
 Netto pensjonsforpliktelse 31.12. 21 077 30 552

 Sammenstilling av pensjonsmidler: 
 Aksjer og andre egenkapitalinstrumenter 7 721 10 328
 Sum pensjonsmidler 31.12. 7 721 10 328

 Økonomiske forutsetninger: 
 Diskonteringsrente 2,60 % 2,30 %
 Forventet lønnsregulering 2,75 % 2,50 %
 Forventet pensjonsøkning 1,75 % 1,50 %
 Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,50 % 2,25 %
 Forventet avkastning på pensjonsmidler 2,60 % 2,30 %

 Aktuarmessige og demografiske forutsetninger 
 Uttakshyppighet ved 62 år 50 % 50 %
 Uttakshyppighet ved 67 år 50 % 50 %
 Dødelighet K2013 K2013
 Uførhet K1963 K1963
 Frivillig avgang (under 50 år) 5 % 5 %
 Frivillig avgang (over 50 år) 0 % 0 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det 
gjelder demografiske faktorer.

Konsernets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
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Sensitivitetsanalyse på netto pensjonsforpliktelse: 
I oppstillingen under framgår effektene av endringer i pensjonsforpliktelse, utsatt skattefordel og 
 egenkapital ved å endre de viktigste økonomiske forutsetningene med ett prosentpoeng opp eller ned. 
Beregningene er for øvrig gjennomført på samme måte som aktuarberegningene, og er basert på at alle 
andre økonomiske og demografiske forutsetninger holdes uendret.
      

Sensitivitet 2018 Diskonteringsrente Lønnsvekst G-regulering
Endring i prosentpoeng 1 % -1 % 1 % -1 % 1 % -1 %
Endring pensjonsforpliktelse  -2 002  2 361  1 960  -1 749  1 960  -1 749 
Endring utsatt skattefordel  441  -519  -431  385  -431  385 
Endring egenkapital  1 562  -1 841  -1 529  1 365  -1 529  1 365 
Endring forpliktelse i prosent -9,5 % 11,2 % 9,3 % -8,3 % 9,3 % -8,3 %

      
      

Sensitivitet 2017 Diskonteringsrente Lønnsvekst G-regulering
Endring i prosentpoeng 1 % -1 % 1 % -1 % 1 % -1 %
Endring pensjonsforpliktelse  -3 116  3 697  6 019  -4 980  -2 566  2 597 
Endring utsatt skattefordel  717  -850  -1 384  1 145  590  -597 
Endring egenkapital  2 400  -2 847  -4 634  3 835  1 976  -2 000 
Endring forpliktelse i prosent -10,2 % 12,1 % 19,7 % -16,3 % -8,4 % 8,5 %

      
Oversikt over kontantstrømmer knyttet til pensjonsordninger     
 

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Premiebetalinger, balanseført ytelsesordning i Storebrand 403 204
Premiebetalinger, ikke balanseført ytelsesordning i SPK 84 72
Utbetalinger over drift, balanseført gavepensjonsordning 65-67 809 743
Premiebetalinger AFP ordning 4 197 4 069
Premiebetalinger, innskuddspensjon 27 254 29 240
Sum 32 747 34 328

      
Alle tall er inklusive arbeidsgiveravgift.

Premiebetalinger knyttet til ordinær innskuddspensjon er den største utbetalingspostene knyttet til 
pensjon. Grunnlaget for premiebetalingene til innskuddsordningen beregnes på bakgrunn av faktiske 
lønninger, og vil følge lønnsutviklingen i selskapet. 

Premiebetalinger til AFP ordning blir også beregnet basert på faktiske lønninger, i tillegg til at premiesatsen 
er forventet å øke i årene framover. Premiesatsen har vært 2,50% i 2017 og 2018, og vil være uendret i 2019.

NOTE 11 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Finansinntekter
Eksterne renteinntekter 12 906 6 654
Sum renteinntekter 12 906 6 654

Verdiendring valutaterminkontrakter til virkelig verdi i balansen 0 1 837
Verdiendring medinvesteringsprogram (syntetiske aksjer og opsjoner) 0 13 821
Agiogevinst1 27 727 24 915
Andre finansinntekter 13 731
Sum andre finansinntekter 27 740 41 304
Sum finansinntekter 40 646 47 958

Finanskostnader
Rentekostnader til kredittinstitusjoner -37 302 -31 454
Rentekostnader på forpliktelser til virkelig verdi i balansen -104 -21
Amortisering av etableringsgebyr knyttet til lånefinansiering i SEB2 -1 623 -1 652
Sum rentekostnader -39 029 -33 127

Verdiendring minoritetsopsjoner til virkelig verdi i balansen -2 560 -147
Verdiendring valutaterminkontrakter til virkelig verdi i balansen -369 0
Agiotap1 -26 178 -22 061
Andre finanskostnader -8 626 -7 166
Sum andre finanskostnader -37 733 -29 374
Sum finanskostnader -76 762 -62 501

Netto finansresultat -36 116 -14 543

1. Fra 2018 presenterer konsernet agio-gevinster og -tap brutto under både andre finansinntekter (agiogevinster) og andre finans-
kostnader (agiotap). I tidligere årsrapporter har agio-gevinster og -tap blitt presentert netto som enten andre finansinntekter eller  
andre finanskostnader avhengig av om det netto har vært gevinst eller tap. 

2. Amortisering av etableringsgebyr er i årsrapporten for 2018 presentert som rentekostnader. Dette var tidligere presentert som  
andre finanskostnader. Amortisering har også blitt omklassifisert for 2017.
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NOTE 12 SKATT

Årets skattekostnad fremkommer slik:       

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Betalbar skatt -31 141 -37 463
Endring i utsatt skatt -25 595 -34 306
For lite avsatt tidligere år -27 1 241
Skattekostnad -56 763 -70 528

       

Skattekostnad fordelt etter land 2018 2017
Skattekostnad til Norge -27 498 -34 883
Skattekostnad til Sverige -19 594 -26 194
Skattekostnad til Danmark -6 760 -7 343
Skattekostnad til Finland -2 767 -2 220
Skattekostnad til Tyskland -144 112
Sum skattekostnad -56 763 -70 528

       

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats 2018 2017
Resultat før skatt 221 180 258 750
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats i Norge -50 871 -62 100
Skatteeffekten av følgende poster:
Ikke fradragsberettigede kostnader -2 804 -7 638
Ikke skattepliktige inntekter 361 33
For lite avsatt tidligere år 27 1 241
Endring i ikke balanseført skattefordel 130 213
Endring i skattesats -5 017 -4 859
Forskjeller i skattesats 1 132 3 366
Resultatandel tilknyttet selskap 532 789
Annet -253 -1 573
Skattekostnad -56 763 -70 528

Effektiv skattesats 26 % 27 %
       
Skattekostnad på poster i OCI
Skattekostnad på poster i OCI vedrører i sin helhet til endring utsatt skatt knyttet til pensjons-
forpliktelser i Norge.
       

Betalbar skatt i balansen, pr land 2018 2017
Skatteforpliktelse til Norge 1 472 1 907
Skatteforpliktelse til Sverige -11 521 -5 336
Skatteforpliktelse til Danmark 5 990 5 451
Skatteforpliktelse til Finland 276 382
Skatteforpliktelse til Tyskland -617 -276
Sum betalbar skatteforpliktelse, se også note 17 -4 400 2 128

       
       

Betalte skatter i perioden, pr land 2018 2017
Betalt skatt til Norge -3 053 -896
Betalt skatt til Sverige -27 216 -22 412
Betalt skatt til Danmark -6 344 -7 510
Betalt skatt til Finland -2 871 -1 851
Betalt skatt til Tyskland -507 -552
Sum betalt skatt -39 991 -33 221

       

KONSERNREGNSKAP MED NOTER

Resultatregnskap 01.01.–31.12.

Totalresultat 01.01.–31.12.

Balanse per 31. desember

Kontantstrømoppstilling 01.01.–31.12.

Oppstilling over endringer i egenkapital

Konsernets historie i korte trekk

Regnskapsprinsipper

Noter

Note 1 Selskap i konsernet

Note 2 Styring av finansiell risiko

Note 3 Informasjon om kontantstrøm

Note 4 Inntekter

Note 5 Segmentinformasjon

Note 6 Transaksjoner med nærstående parter

Note 7 Andre driftskostnader

Note 8 Lønn og andre personalkostnader

Note 9 Aksjebasert betaling

Note 10 Pensjonskostnader, -midler og  
-forpliktelser

Note 11 Finansinntekter og finanskostnader

Note 12 Skatt

Note 13 Investeringer i tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet

Note 14 Varige driftsmidler

Note 15 Immaterielle eiendeler

Note 16 Leieavtaler

Note 17 Andre fordringer

Note 18 Varer

Note 19 Betalingsmidler

Note 20 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Note 21 Gjeld til kredittinstitusjoner

Note 22 Forpliktelser til virkelig verdi over resultat

Note 23 Andre avsetninger for forpliktelser

Note 24 Kortsiktig gjeld

Note 25 Pantstillelser og garantiansvar

Note 26 Hendelser etter balansedagen

Alternativ resultatmåling

Erklæring

Revisors beretning

KontaktInnhold Kort oppsummert Konsernsjefen Virksomheten Samfunnsansvar Styrets årsberetning Regnskap og noter 101/133Eierstyring



102 ÅRSRAPPORT 2018  Arcus ASAREGNSKAP OG NOTER   |   Arcus ASA Konsern

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: 

2018 2017
Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse

Varige driftsmidler -5 960 394 -3 093 532
Immaterielle driftsmidler -42 377 -102 262 -45 585 -101 588
Finansielle eiendeler -638 0 -931 0
Varer -10 686 0 -10 271 0
Kundefordringer 1 429 0 1 545 0
Pensjonsforpliktelser 4 524 0 6 604 0
Avsetning for forpliktelser 5 162 0 5 781 0
Midlertidige skattefond -661 23 -864 24
Underskudd og rentebegrensninger til 
fremføring 159 365 0 183 600 0
Sum utsatt skatt, brutto 110 158 -101 845 136 786 -101 032
Ikke balanseført utsatt skattefordel 0 0 0 0
Netto utsatt skatt i balansen 110 158 -101 845 136 786 -101 032

Ved utgangen av året har konsernet 159,4 MNOK i balanseført utsatt skattefordel som knytter seg til 
underskudd til framføring fra den norske virksomheten. Basert på en vurdering og analyse av konsernets 
inntjening i Norge historisk og prognose fremover er det vurdert at det fremførbare underskuddet vil 
kunne utnyttes i sin helhet, og tilhørende utsatt skattefordel er derfor oppført.

Utsatte skatteposisjoner er beregnet ut fra lokal skattesats i de respektive land på rapporteringstidspunktet. 
Ved utgangen av 2018 er dette 22 % i Norge, 21,4 % i Sverige, 22 % i Danmark og 20 % i Finland.

Ved utgangen av både 2018 knytter utsatt skattefordel seg til netto negative midlertidige forskjeller mot 
skatteregime i Norge og  Sverige, mens utsatt skatteforpliktelse knytter seg til netto positive midlertidige 
forskjeller mot skatteregime i Danmark. Tilsvarende også ved utgangen av 2017.
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NOTE 13 INVESTERINGER I TILKNYTTET SELSKAP OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

2018

Beløp i 1 000 NOK
Selskaps-

type
Konsernets 

eierandel
Balanseført verdi 

01.01.2018
Kjøp/salg/ 

emisjon
Andel årets 

resultat Utbytte
Omregnings-

differanser
Balanseført verdi 

31.12.2018
Tiffon SA1  TS 34,8 % 58 670 0 2 311 -445 636 61 172
Smakeappen AS2  TS 50,0 % 0 119 0 0 0 119
Sum investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 58 670 119 2 311 -445 636 61 291

        
        

2017

Beløp i 1 000 NOK
Selskaps-

type
Konsernets 

eierandel
Balanseført verdi 

01.01.2017
Kjøp/salg/ 

emisjon
Andel årets 

resultat Utbytte
Omregnings-

differanser
Balanseført verdi 

31.12.2017
Tiffon SA1  TS 34,8 % 48 029 454 3 286 0 6 901 58 670
Det Danske Spiritus Kompagni A/S3  FKV 8 782 -8 782 0 0 0 0
Sum investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 56 811 -8 328 3 286 0 6 901 58 670

        
1.  Konsernet kjøper Cognac fra Tiffon SA, se nærmere informasjon om disse nærstående transaksjonene i note 6. Tiffon SA har regnskapsår fra 01.07. - 30.06. Andel resultat fra Tiffon er basert på et estimert årsresultat for kalenderåret som er konsernets regnskapsår.
2. Smakeappen AS driver en app som gir forbrukere vintips og vinimportører et nyttig verktøy til messearbeid. Smakeappen er et samarbeid mellom distribusjonsselskapet Vectura og Hegnar Media. Vectura bidrar med varedata og Hegnar Media har fullt  redaksjonelt ansvar.
3. Det Danske Spiritus Kompagni A/S ble etablert i 2013 for å håndtere salg av Arcus sine produkter i Danmark, og eid i fellesskap med Flemming Karberg Familieholding ApS. Arcus konsernet kjøpte i januar 2017 de resterende aksjene i selskapet, og selskapet er fra samme tidspunkt regnskapsført 

som heleid datterselskap, og konolidert i konsernregnskapet. Både eier- og stemmeandeler, samt styresammensetning var fordelt 50/50 mellom Arcus og Flemming Karberg Familieholding ApS før oppkjøpet. Se nærmere informasjon om transaksjoner med nærstående i note 6.

Ingen av de tilknyttede selskapene eller felleskontrollerte virksomhetene har noterte aksjekurser. Konsernets andel av resultat fra tilknyttet selskap etter skatt presenteres på egen linje før driftsresultat i konsernet.
        
Sammenfattet finansiell informasjon om tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet, basert på 100 prosent:        
        

2018

Beløp i 1 000 NOK
Sum omløpsmidler 

31.12.2018
Sum anleggsmidler 

31.12.2018
Sum kortsiktig gjeld 

31.12.2018
Sum langsiktig gjeld 

31.12.2018
Sum egenkapital 

31.12.2018
Driftsinntekter 

2018
Driftskostnader 

2018
Årsresultat 

2018
 Tiffon SA 326 321 16 914 31 700 135 519 176 016 103 724 91 961 6 650

 
       

2017

Beløp i 1 000 NOK
Sum omløpsmidler 

31.12.2017
Sum anleggsmidler 

31.12.2017
Sum kortsiktig gjeld 

31.12.2017
Sum langsiktig gjeld 

31.12.2017
Sum egenkapital 

31.12.2017
Driftsinntekter 

2017
Driftskostnader 

2017
Årsresultat 

2017
 Tiffon SA 329 085 16 933 33 193 144 009 168 815 101 248 82 784 9 457
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NOTE 14 VARIGE DRIFTSMIDLER

Beløp i 1 000 NOK
Tomter og annen  

fast eiendom
Maskiner og  

anlegg 
Driftsløsøre, inventar,  

verktøy, kontormaskiner 
Anlegg under 

utførelse 
Sum varige  

driftsmidler 
Anskaffelseskost pr 01.01.17 0 571 320 85 703 2 732 659 755
Tilgang driftsmidler 0 5 320 2 857 7 717 15 894
Overført fra anlegg under utførelse 0 2 693 290 -4 771 -1 788
Avgang kostpris 0 -30 643 -358 0 -31 001
Omregningsdifferanser 0 185 524 0 709
Anskaffelseskost pr 01.01.18 0 548 875 89 016 5 678 643 569
Tilgang driftsmidler 0 12 487 554 6 771 19 812
Tilgang driftsmidler via finansiell lease 0 3 062 0 0 3 062
Overført fra anlegg under utførelse 0 3 858 1 673 -7 535 -2 004
Avgang kostpris 0 0 -6 096 0 -6 096
Omregningsdifferanser 0 -92 -251 0 -343
Anskaffelseskost 31.12.18 0 568 190 84 896 4 914 658 000

Akkumulerte avskrivninger 01.01.17 0 -245 271 -64 249 0 -309 520
Ordinære avskrivninger 0 -29 567 -5 009 0 -34 576
Avgang akkumulerte avskrivninger 0 30 643 358 0 31 001
Omregningsdifferanser 0 -146 -502 0 -648
Akkumulerte avskrivninger 01.01.18 0 -244 341 -69 402 0 -313 743
Ordinære avskrivninger 0 -30 635 -4 178 0 -34 813
Avgang akkumulerte avskrivninger 0 0 6 096 0 6 096
Omregningsdifferanser 0 59 240 0 299
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18 0 -274 917 -67 244 0 -342 161

Balanseført verdi pr. 31.12.18 0 293 273 17 652 4 914 315 839

Herav bokført verdi av balanseførte leieavtaler 0 163 264 0 0 163 264
Årets ordinære avskrivninger av balanseførte leieavtaler 0 -16 495 0 0 -16 495
Bokført verdi av aktiverte rentekostnader 0 2 946 0 0 2 946

Årlig leiebeløp på ikke balanseførte driftsmidler 90 613 4 237 900 0 95 750
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Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.   
    
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:     
 

* Maskiner, transportmidler og anlegg 3-15 år
* Kontormaskiner og inventar 4-10 år
* Tomter og annen fast eiendom 0 år

     
Det er ikke identifisert indikasjoner på verdifall eller behov for endring av utnyttbar levetid i perioden.

NOTE 15 IMMATERIELLE EIENDELER

Beløp i 1 000 NOK
         Good-

will
Vare-

merker
Program-

vare
 

Sum 
Anskaffelseskost 01.01.17 1 010 176 715 332 119 736 1 845 244
Tilgang immaterielle eiendeler 0 118 611 6 209 124 820
Overført fra anlegg under utførelse 0 0 1 788 1 788
Kjøp av virksomhet 16 583 3 900 0 20 483
Omregningsdifferanser 38 537 35 403 136 74 076
Anskaffelseskost 01.01.18 1 065 296 873 246 127 869 2 066 411
Tilgang immaterielle eiendeler 0 43 3 227 3 270
Overført fra anlegg under utførelse 0 0 2 004 2 004
Omregningsdifferanser -466 2 948 -107 2 375
Anskaffelseskost 31.12.18 1 064 830 876 237 132 993 2 074 060

Akkumulerte avskrivninger 01.01.17 0 -46 095 -89 085 -135 180
Ordinære avskrivninger 0 0 -9 621 -9 621
Amortiseringer 0 -7 396 0 -7 396
Nedskrivninger -22 700 0 0 -22 700
Omregningsdifferanser 0 -53 -12 -65
Akkumulerte avskrivninger 01.01.18 -22 700 -53 544 -98 718 -174 962
Ordinære avskrivninger 0 0 -7 487 -7 487
Amortiseringer 0 -7 705 0 -7 705
Omregningsdifferanser 0 21 -36 -15
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18 -22 700 -61 228 -106 241 -190 169

Balanseført verdi 31.12.18 1 042 130 815 009 26 752 1 883 891
Herav balanseført verdi eiendeler med 
ubestemt utnyttbar levetid 1 042 130 779 632 0 1 821 762

Økonomisk levetid for immaterielle  
eiendeler med bestemt utnyttbar levetid 10 - 19år 3-10 år
Avskrivningsplan  Lineær  Lineær

KONSERNREGNSKAP MED NOTER

Resultatregnskap 01.01.–31.12.

Totalresultat 01.01.–31.12.

Balanse per 31. desember

Kontantstrømoppstilling 01.01.–31.12.

Oppstilling over endringer i egenkapital

Konsernets historie i korte trekk

Regnskapsprinsipper

Noter

Note 1 Selskap i konsernet

Note 2 Styring av finansiell risiko

Note 3 Informasjon om kontantstrøm

Note 4 Inntekter

Note 5 Segmentinformasjon

Note 6 Transaksjoner med nærstående parter

Note 7 Andre driftskostnader

Note 8 Lønn og andre personalkostnader

Note 9 Aksjebasert betaling

Note 10 Pensjonskostnader, -midler og  
-forpliktelser

Note 11 Finansinntekter og finanskostnader

Note 12 Skatt

Note 13 Investeringer i tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet

Note 14 Varige driftsmidler

Note 15 Immaterielle eiendeler

Note 16 Leieavtaler

Note 17 Andre fordringer

Note 18 Varer

Note 19 Betalingsmidler

Note 20 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Note 21 Gjeld til kredittinstitusjoner

Note 22 Forpliktelser til virkelig verdi over resultat

Note 23 Andre avsetninger for forpliktelser

Note 24 Kortsiktig gjeld

Note 25 Pantstillelser og garantiansvar

Note 26 Hendelser etter balansedagen

Alternativ resultatmåling

Erklæring

Revisors beretning

KontaktInnhold Kort oppsummert Konsernsjefen Virksomheten Samfunnsansvar Styrets årsberetning Regnskap og noter 105/133Eierstyring



106 ÅRSRAPPORT 2018  Arcus ASAREGNSKAP OG NOTER   |   Arcus ASA Konsern

Nedskrivningstest for verdifall
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter og testes for verdifall årlig, eller oftere 
hvis det er indikatorer på at verdiene kan ha vært utsatt for verdifall. Testing for verdifall innebærer 
 fastsettelse av gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten. Gjenvinnbart beløp blir fastsatt 
ved å neddiskontere forventede kontantstrømmer, basert på den kontantgenererende enhetens 
 styregodkjente forretningsplaner. Kontantgenererende enhet er det laveste nivået hvor det er mulig å 
følge opp operativ drift, som omfatter den aktuelle goodwill. Ved utgangen av 2018 er kontantgenerende 
enheter knyttet til nedskrivningstest for goodwill definert forretningsområdenivå. Tilsvarende 
 gjennomføres for varemerker med ubestemt utnyttbar levetid. Kontantgenererende enhet for 
 nedskrivningstest av varemerker, er varemerket selv.

Benyttet diskonteringsrente for både varemerker og goodwill er 8,9 prosent før skatt, og reflekterer 
antatt risiko og kapitalkostnad for konsernet, basert på en kapitalstruktur ansett representativ for 
 virksomheten Arcus konsernet driver.

Gjennvinnbart beløp ved verditest av goodwill
Gjenvinnbart beløp for de kontantgenererende enhetene beregnes basert på nåverdiberegning av 
 forventede kontantstrømmer før skatt. Kontantstrømmene som legges til grunn for verdifallstesten er 
basert på forutsetninger om fremtidig salgsvolum, utsalgspriser, innkjøpspriser for innsatsfaktorer, 
lønnsutvikling, samt andre direkte kostnader som er lagt til grunn i styrevedtatte budsjetter og langtids-
planer. Terminalverdien baseres på kontantstrømmen i siste prognoseår (2023). I terminalverdien er det 
ikke lagt til grunn realvekst, og det er lagt til grunn reinvesteringer som tilsvarer forventede avskrivninger 
på enhetenes driftsmidler. 

CGU knyttet til Goodwill fra oppkjøpet av produksjonsvirksomheten i Danmark er vurdert å være hele 
segment Brennevin, da virksomheten i Danmark fra 2015 er integrert med øvrig brennevinsvirksomhet i 
konsernet.

Konsernet har i 2018 gjennomført nedskrivningstester, hvor gjennvinnbart beløp ved nedskrivningstest 
av goodwill er basert på budsjett 2019 og med en realvekst fram til 2022 i både omsetning og EBITDA 
som samsvarer med øvrige langtidsplaner. Nedskrivningstestene har ikke medført nedskrivninger, og en 
nedjustering av de estimerte kontantstrømmer med 20 % eller en økning i diskonteringsrenten på 2 % 
ville heller ikke medført nedskrivning.
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Gjennvinnbart beløp ved nedskrivningstest av varemerker
Gjenvinnbart beløp for varemerkene beregnes basert på en «relief from royalty» metode før skatt, hvor varemerkets årlige royalty er estimert som  framtidig omsetning for varemerket multiplisert med en langsiktig 
 forventet fortjenestegrad for de aktuelle varemerkene. Fastsatte kontantstrømmer neddiskonteres med diskonteringsrente. 

En nedjustering av de estimerte kontantstrømmer med 20% eller en økning i diskonteringsrenten på 2% ville ikke medført nedskrivning for noen av varemerkene.

Tabellen nedenfor viser konsernets immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid (Goodwill og varemerker) per kontantgenererende enhet. De mest vesentlige varemerkene er presentert hver for seg, mens 
 mindre vesentlige varemerker er presentert samlet under øvrige varemerker.
       

Beløp i 1 000 NOK Kategori Valuta Segment Goodwill Varemerker  Sum 
Kontantgenererende enhet

Norske akevitter Akevitt DKK Brennevin 0 119 844 119 844
Danske akevitter Akevitt NOK Brennevin 0 293 018 293 018
Øvrige akevitter Akevitt NOK, DKK, SEK Brennevin 0 12 947 12 947
Dansk bitter Bitter NOK Brennevin 0 162 492 162 492
Norsk cognac Cognac NOK Brennevin 0 15 005 15 005
Norsk vodka Vodka NOK Brennevin 0 34 700 34 700
Internasjonal vodka Vodka NOK Brennevin 0 67 472 67 472
Agenturvin Agenturvin NOK Vin 0 3 787 3 787
Øvrige varemerker Øvrig  NOK, DKK Brennevin 0 105 744 105 744
Segment Brennevin DKK Brennevin 427 007 0 427 007
Segment Brennevin NOK Brennevin 381 346 0 381 346
Vin Sverige – agenturvin SEK Vin 91 649 0 91 649
Vin Finland – agenturvin EUR Vin 26 912 0 26 912
Vin Norge – agenturvin1 NOK Vin 57 608 0 57 608
Vin Norge – egne merkevarer1 NOK Vin 57 608 0 57 608
Sum 1 042 130 815 009 1 857 139

 
1. Konsernet har i 2018 gjort omorganiseringer innenfor den norske vinvirksomheten, som har medført et tydeligere skille mellom agenturvinvirksomheten og virksomheten med egne merkevarer. Som følge av dette har goodwill blitt fordelt på disse to kontantgenererende enhetene. 

Fordelingen er foretatt basert på en relativ beregningsmetode etter omorganiseringen, i samsvar med IAS 36.
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I de forskjellige kontantgenererende enhetene som framgår under, inngår blant annet følgende kjente 
varemerker:
       

Kontantgenerende enhet Merkevarer
Norske akevitter Lysholm Linie, Løiten Linie, Gammel Opland og Gilde, samt øvrige  

norske akevitter
Danske akevitter Aalborg
Øvrige akevitter Malteserkreutz og Snälleröds
Dansk bitter Gammel Dansk
Norsk cognac Braastad cognac
Norsk vodka Vikingfjord, Amundsen og Brennevin Seksti
Internasjonal vodka Vanlig, Dworek, Hammer, Kalinka og Dobra
Agenturvin Doppio Passo og Pietro de Campo
Øvrige varemerker Hot n'Sweet, Dooley's, Eau de Vie, Golden Cock, St. Hallvard,  

Upper Ten, Dry Anis og Star Gin

NOTE 16 LEIEAVTALER

Operasjonelle leieavtaler
Pr 31. desember 2018 hadde konsernet leieavtaler som er definert og bokført som operasjonelle 
 leie avtaler. Det var ingen vesentlige betingelser som dekker fremleie, kjøp, opptrapping eller restriksjoner 
i de operasjonelle leieavtalene per 31. desember 2018.
      

Beløp i nominelle 1000 NOK
Årlig 

leiebeløp
Forfall 

innen 1 år
Forfall 
2-5 år

Forfall etter 
mer enn 5 år Totalt

Leide lokaler 90 613 88 087 348 641 1 169 099 1 605 827
Maskiner og utstyr 4 237 3 706 2 867 0 6 573
Driftsløsøre og kontorutstyr 900 896 1 252 0 2 148
Sum 95 750 92 689 352 760 1 169 099 1 614 548

      
Denne oversikten inkluderer inngått avtale med Gjelleråsen Eiendom AS om leie av produksjon-, 
 distribusjon- og administrasjonsbygg på Gjelleråsen med varighet på 25 år fra 1.1.2012. Årlig leiebeløp  
i denne avtalen er 82 627 TNOK fra 2019.
      
Finansielle leieavtaler      
Per 31. desember 2018 har konsernet sju kontrakter om leie av maskiner og utstyr som benyttes på 
Gjelleråsen. Dette utstyret er bokført i Arcus konsernets sin balanse pr 31.12.2018. 
      

Beløp i nominelle 1000 NOK
Årlig 

leiebeløp
Forfall 

innen 1 år
Forfall 
2-5 år

Forfall etter 
mer enn 5 år

Totalt

Maskiner og utstyr 18 063 18 063 150 101 1 293 169 457
Sum 18 063 18 063 150 101 1 293 169 457

      
Avtaler med Nordea
4 av avtalene ble inngått per 1. juni 2012, de knytter seg hovedsakelig til maskiner og utstyr i produksjons- 
og distribusjonsvirksomheten på Gjelleråsen. Kontraktspartner for disse 4 er Nordea, og avtalene løper 
med flytende rente. Leieavtalene er i prinsippet inngått med en 15 års avdrags- og renteprofil  
(annuitet), men hvor de faktiske avtalene løper i en kortere tidsperiode med opsjon om forlengelse. 
Resterende balanseførte leieforpliktelser forfaller i løpet av de siste 12 måneder av inngått avtale-
periode. Konsernet og Nordea har løpende dialog om forlengelse av avtalene til total forfallsprofil på  
15 år, alle endringer i avtalene må formelt behandles av utleier.

Nåverdi av framtidige leiebetalinger er 167,5 MNOK pr 31.12.2018, basert på en diskonteringsrente lik 
den effektive renten på finansieringen i 2018.

Arcus-Gruppen AS har stilt 100% selvskyldnerkausjon for alle forpliktelser som datterselskapene har 
eller måtte få i tilknytning til de inngåtte leasingavtaler.

Avtaler med Volvo Finans
De øvrige 3 finansielle leieavtalene er nye avtaler i 2018 og knytter seg til leie av lastebiler i 
 distribusjonsvirksomheten. Kontraktspartner for disse avtalene er Volvo Finans, har en varighet på 7 år, 
og løper med flytende rente.

Nåverdi på framtidige leiebetalinger er 3,0 MNOK pr 31.12.2018, basert på en diskonteringsrente lik 
den effektive renten på finansieringen i 2018.
      
Implementering av IFRS 16 Leieavtaler fra 1.1.2019
Fra 1.1.2019 blir eksisterende standard om leieavtaler (IAS 17) erstattet med en ny oppdatert standard for 
regnskapsmessig behandling av leieavtaler (IFRS 16). Konsernt vil implementere denne fra samme tidspunkt.

Den nye standarden om leieavtaler vil medføre en vesentlig endring av regnskapprinsipp knyttet til leie-
kostnader. Alle vesentlige leieavtaler vil, for regnskapsår som starter 2019 eller senere, balanseføres. 
Dette vil gi en immateriell rettighet på eiendelssiden og en motsvarende forpliktelse på gjeldssiden. 

Ved implementering av IFRS 16, har konsernet hatt to valg i forhold til implementeringsmetode, full 
 restrospektiv metode eller modifisert retrospektiv metode. Konsernet har valgt å implementere IFRS 16 
ved å bruke modifisert retrospektiv metode, noe som vil si at effektene som innregnes på 
 implementeringstidspunktet vil basere seg på gjenværende leieperioder fra implementeringstidspunktet 
og framover, og det vil ikke være noen justering mot egenkapital på implementeringstidspunktet. 
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På implementeringstidspunktet har konsernet, som leietaker, også hatt en del valgmuligheter om bruk av 
forenklinger. Konsernet har valgt å benytte seg av disse forenklingsmulighetene, noe som betyr at;
•  Programvare lisenser vil ikke inkluderes i beregningsgrunnlaget
•  Kortsiktige leieavtaler som er forventet å vare kortere enn 12 måneder vil ikke inkluderes i 

 beregningsgrunnlaget
•  Uvesentlige leieavtaler (årlig leie under 5 TEUR) vil ikke inkluderes i beregningsgrunnlaget
•  Eventuelle service elementer i leien vil ikke bli skilt ut fra det årlige leiebeløpet i beregningsgrunnlaget

Konsernet har noen leieavtaler som er klassifisert som finansiell leasing. Disse er allerede bokført med en 
eiendel og forpliktelse i balansen pr. 31.12.2018, og bokføringen av disse vil ikke bli endret som følge av 
IFRS 16. 

Konsernet har også vesentlige leieavtaler som er klassifisert som operasjonelle leieavtaler, og for disse 
vil det bli beregnet en nåverdi som klassifiseres i balansen som en rettighet under driftsmidler på 
 eiendelssiden og som en leieforpliktelse på gjeldssiden. Konsernet har kartlagt alle vesentlige leieavtaler, 
og beregnede balanseverider framgår av tabellen under.

For de aller fleste av leieavtalene, så er den underliggende internrenten ukjent for konsernet som leie-
taker. For de leieavtalene hvor konsernet ikke kjenner den underliggende internrenten, er diskonterings-
renten satt lik konsernets beregnede gjennomgsnittlige rente knyttet til øvrig finansiering. I de tilfellene 
hvor konsernet er kjent med den underliggende internrenten som ligger til grunn for det årlige leiebeløpet 
knyttet til leieavtalen, så blir nåverdien beregnet basert på den faktiske internrenten.

Leieperioden fastsettes til den perioden som er oppgitt i leieavtalen. Dersom leieavtalen inneholder 
opsjoner om forlengelse, er sannsynligheten for at konsernet benytter seg av opsjonen vurdert. I de 
 tilfellene hvor sannsynligheten er estimert til å være høyere enn 50%, inkluderer fastsatt leieperiode 
også forlengelsesperioden som opsjonen gir grunnlag for.

I forbindelse med innføring av IFRS 16 knyttet til leieavtaler fra 2019, så vil konsernets rapporterte 
netto rentebærende gjeld og justert EBITDA endre seg vesentlig. Låneavtalen med SEB presiserer at 
lånebetingelsene skal beregnes etter dagens modell uavhengig av innføringen av IFRS 16, slik at 
 konsernets evne til å møte lånebetingelsene ikke vil bli påvirket av innføringen av IFRS 16. 

Oversikt over beregnede balanseførte leierettigheter og leieforpliktelser fra 1.1.2019

Beløp i 1 000 NOK

Tomter og 
annen fast 

eiendom
 Maskiner 
og anlegg 

 Driftsløsøre, 
inventar, verktøy, 
kontor-maskiner Totalt 

Beregnede leierettigheter 01.01.2019 913 071 6 302 2 012 921 385
Beregnet leieforpliktelse 01.01.2019 -921 385

Avstemming av av leieforpliktelser ved overgang fra IAS 17 til IFRS 16 

Beløp i 1 000 NOK
 Sum leie-

forpliktelser 
Leieforpliktelse operasjonelle leieavtaler, jf. IAS 17 (nominelle verdier) 1 614 548
Nåverdi av rentebetalinger -693 163
Leieforpliktelse, jf. IFRS 16 (nåverdi) 921 385

NOTE 17 ANDRE FORDRINGER

Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017
Langsiktige fordringer
Langsiktig lån til tilknyttet selskap 506 0
Andre langsiktige fordringer 1 075 1 205
Sum andre langsiktige fordringer 1 581 1 205

Konsernet har ingen fordringer som har forfallsdato senere enn 5 år.

Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017
Kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte kostnader* 2,3 15 001 14 920
Forskuddsbetalt skatt 12 4 400 0
Virkelig verdi terminkontrakter 2 624 993
Andre kortsiktige fordringer* 2,3 6 958 6 412
Sum andre kortsiktige fordringer 26 983 22 325

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Forskudd til leverandører
Nominelle forskudd til leverandører 58 899 70 755
Avsetning for tap -5 900 -6 185
Sum forskudd til leverandører* 52 999 64 570

Gjennom sin distribusjonsvirksomhet, kjøper Vectura inn varer på vegne av agenter og importører.  Avhengig 
av hvilken avtale som agenten eller importøren har, så vil det i noen tilfeller være slik at Vectura kjøper inn 
varer på vegne av agenten eller importøren, og hvor det er agenten eller importøren som har det vesentlige av 
risiko knyttet til dette varelageret. Denne typen finansiering av varekjøp for enkelte samarbeidspartnere føres 
opp til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap, og presenteres som forskudd til leverandører.

* Poster som inngår i arbeidskapitalendringer i note 3.
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NOTE 18 VARER

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Lager av råvarer  25 951  22 709 
Varer under tilvirkning  97 521  99 629 
Ferdigvarer/handelsvarer  332 902  310 111 
Ukuransavsetning  (15 257)  (21 690)
Sum varebeholdning  441 117  410 759

Varekostnad i resultatregnskapet består av inntakskost for ferdigvarer/ handelsvarer og produksjons-
verdi til selvkost for egenproduserte varer. Den totale varekostnaden var 1 577 millioner kroner i 2018 
(2017: 1 409 millioner kroner).

Se også note 25, som gir informasjon om pantstillelser og garantiansvar.

NOTE 19 BETALINGSMIDLER

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Bankinnskudd i konsernets konsernkontoordning 149 213 0
Andre bankinnskudd 133 210 184 402
Kontantbeholdning 171 13
Sum betalingsmidler 282 594 184 415

Tilgjengelige trekkrettigheter 605 850 604 982
Opptrukkede trekkrettigheter 0 -72 700
Tilgjengelig likviditet 888 444 716 697

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Bundne bankinnskudd
Bundne bankinnskudd 0 531
Sum bundne bankinnskudd 0 531

      
Konsernet har en konsernkontoordning i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), som inkluderer alle 
 datterselskapene med unntak av selskapene som inngår i vinvirksomheten i Sverige og Finland. Denne 
konsernkontoordningen administreres ved utgangen av 2018 av  morselskapet, Arcus ASA. 

Felles kassekreditlimit i konsernkontosystemet utgjør TNOK 600 000. Vedt utgangen av 2018 har 
 konsernet innestående 149 213 TNOK, mens tilsvarende ved utgangen av 2017 var et trekk på 72 700 
TNOK. Morselskapet, Arcus ASA, har stilt selvskyldnerkausjon på vegne av alle datterselskap, knyttet til 
enhver tid utestående trekk i denne ordningen.

I tillegg har datterkonsernet, Vingruppen i Norden AB, en egen kassekredittordning i Sverige, med 
 maksimal trekkmulighet på 5 000 TSEK (TNOK 4 856) og i Finland med maksimal trekkrettihet på 100 
TEUR (994 TNOK) ved utgangen av 2018. Det er ikke trukket på noen av disse rettighetene ved utgangen 
av 2018. 

Konsernets eksponering mot renterisiko opplyses om i note 2.
      
Oversikt over bankgarantier pr 31. desember:      
      

Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Bankgarantier for skattetrekksmidler 30 500 30 549
Bankgarantier for toll- og avgiftskreditt 29 431 22 246
Andre bankgarantier 76 369
Sum bankgarantier 60 007 53 164
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NOTE 20 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:      

Dato Endring
Antall aksjer 

totalt
Pålydende Balanseført                

(i hele 1000)
31.12.15  1 000 000  1,00  1 000 
20.10.16 Splitt 1:50  50 000 000  0,02  1 000 
01.12.16 Emisjon  68 023 255  0,02  1 360 
31.12.18  68 023 255  0,02  1 360 

      
      

20 største aksjonærer pr 31.12.2018: Antall 
aksjer

Eier- og  
stemmeandel

Canica AS  28 607 626 42,1 %
Geveran Trading Co Ltd  6 750 000 9,9 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV)  3 589 022 5,3 %
Hoff SA  3 297 000 4,8 %
Sundt AS  2 710 000 4,0 %
Centra Invest AS  1 803 818 2,7 %
Folketrygdfondet  1 750 000 2,6 %
Danske Invest Norske Instit. II  1 685 398 2,5 %
KLP Aksjenorge  1 326 494 2,0 %
Goldman Sachs International Nom  1 092 651 1,6 %
Landkreditt utbytte  1 000 000 1,5 %
RBC Investor Services Bank S.A. Nom  949 458 1,4 %
Verdipapirfondet DNB Norge Selekti  926 616 1,4 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst  892 400 1,3 %
Kommunal Landspensjonskasse  849 707 1,2 %
Mustad Industrier AS  400 000 0,6 %
Danske Invest Norge II  363 834 0,5 %
The Bank of New York Mellon SA/NV Nom  317 243 0,5 %
Avanza Bank AB Nom  301 551 0,4 %
Janska Invest AS  260 861 0,4 %
Øvrige aksjonærer  9 149 576 13,5 %
Totalt  68 023 255 100,0 %

      

Aksjeinnehav hos konsernledelsen pr 31.12.2018: Antall 
aksjer

Eier- og  
stemmeandel

Kenneth Hamnes1  126 499 0,2 %
Sigmund Toth  19 767 0,0 %
Erik Bern  20 233 0,0 %
Bjørn Delbæk2  27 564 0,0 %
Per Bjørkum  16 511 0,0 %
Erlend Stefansson  54 483 0,1 %
Eirik Andersen  15 180 0,0 %
Svante Selling  13 562 0,0 %
Christian Granlund  3 181 0,0 %
Sum aksjeinnehav hos konsernledelsen  296 980 0,4 %

      
1. Aksjeinnehavet eies via Ekelyveien AS      
2. Av beholdningen er 7500 aksjer eid via Oso Consulting AS      

Beholdning egne aksjer      
Konsernet kjøper tidvis egne aksjer i forbindelse med oppgjør av aksjespareprogram for ansatte i 
 konsernet. I 2018 har konsernet også kjøpt aksjer i forbindelse med oppgjør av Matchingaksjer i første 
kvartal 2019. Se nærmere informasjon om dette i note 9. 

Beholdning egne aksjer er fratrukket i egenkapital med konsernets kostpris. 

Utvikling i beholdning egne aksjer framgår av tabellen under.
      

Aksjer i konsernets eie pr. 31.12.2018 Samlet 
 pålydende 

(TNOK)
Antall  
aksjer

Bokført 
verdi 

(TNOK)

Virkelig 
verdi 

(TNOK)
Aksjer eid av Arcus ASA 4 193 965 8 303  7 953 
Sum aksjer i konsernets eie 4 193 965 8 303 7 953

      
Ved utgangen av 2017 hadde konsernet ingen beholdning av egne aksjer.    
  
Utvikling i beholdning egne aksjer 

Antall aksjer 2018 2017
Beholdning egne aksjer 1.1.2018 0 0
Eksternt kjøp egne aksjer i perioden 220 709 31 250
Eksternt salg egne aksjer i perioden 0 -16
Oppgjør aksjespareprogram for ansatte i perioden -26 744 -31 234
Beholdning egne aksjer 31.12.2018 193 965 0
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Utbytte og konsernbidrag      
Styret foreslår å dele ut utbytte på 1,66 pr aksje for 2018 (2017: 1,66 pr aksje).    
   
Resultat per aksje      
Resultat per aksje blir beregnet på grunnlag av årsresultat henført til aksjonærene i morselskapet, 
 dividert med et veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer for året, redusert for ordinære 
aksjer kjøpt av selskapet og holdt som egne aksjer. 

Arcus konsernet har en incentivordninger for ledende ansatte, som gjør at eksternt eide aksjer kan bli 
utvannet som følge av utstedelse av nye aksjer. For å hensynta denne fremtidige økningen i antall aksjer, 
beregnes det også et utvannet resultat per aksje, hvor et vektet gjennomsnitt for året av estimert antall 
matchingaksjer og opsjoner  blir hensyntatt.
      

Resultat per aksje: 2018 2017
Årsresultat 164 417 188 222
Årsresultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser 5 954 6 944
Årsresultat til eierne av morselskapet 158 463 181 278

Totalresultat 179 007 264 803
Totalresultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser 5 214 8 127
Totalresultat til eierne av morselskapet 173 793 256 676

Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer 68 023 255 68 023 255
Vektet utvanningseffekt fra opsjonsordning 2 060 574 893 730
Vektet utvanningseffekt fra matchingaksjer 291 653 368 274
Vektet gjennomsnittlig beholdning egne aksjer -35 432 0
Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer - utvannet 70 340 050 69 285 259

Resultat per aksje i NOK 2,33 2,66
Utvannet resultat per aksje i NOK 2,25 2,62
Totalresultat per aksje i NOK 2,55 3,77
Utvannet totalresultat per aksje i NOK 2,47 3,70
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NOTE 21 GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER

Beløp i 1 000 NOK Type finansiering Valuta Renteprofil
Lånebeløp i valuta 

31.12.2018
Lånebeløp i NOK 

31.12.2018
Lånebeløp i NOK 

31.12.2017
SEB Pantelån SEK flytende 750 000 728 325 749 400
SEB Kassekreditt NOK flytende 0 0 72 700
Nordea Finans Finansiell leasing NOK flytende 166 493 166 493 183 766
Volvo Finans Finansiell leasing NOK flytende 2 964 2 964 0
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 897 782 1 005 866
Aktivert etableringsgebyr -4 824 -6 577
Bokført verdi gjeld til kredittinstitusjoner 892 958 999 289

         
         

Forfallsstruktur Type finansiering Valuta Forfall 2019 Forfall 2020 Forfall 2021
Forfall 2022 

eller senere Totalt
SEB Pantelån SEK 0 0 728 325 0 728 325
Nordea Finans Finansiell leasing NOK 17 667 101 915 46 911 0 166 493
Volvo Finans Finansiell leasing NOK 396 410 425 1 733 2 964
Sum gjeld til kredittinstitusjoner* 18 063 102 325 775 661 1 733 897 782

         
Avstemming av rentebærende gjeld 31.12.2018         

Beløp i 1 000 NOK
Bokført verdi 
31.12.2017

Kontantstrøm 2018 Uten kontantstrøm 2018
Bokført verdi 
31.12.2018Opptak Avdrag

Opptak finansiell 
leasing

Amortisering 
etableringsgebyr Re-klassifisering

Omregnings-
differanser

Langsiktig gjeld
Pantelån 742 823 0 0 0 1 623 0 -20 945 723 501
Finansiell leasing 166 395 0 0 0 0 -15 001 0 151 394
Sum langsiktig rentebærende gjeld 909 218 0 0 0 1 623 -15 001 -20 945 874 895

Kortsiktig gjeld
Finansiell leasing 17 371 0 -17 370 3 061 0 15 001 0 18 063
Kassekreditt 72 700 0 -72 700 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 90 071 0 -90 070 3 061 0 15 001 0 18 063
Sum totalt rentebærende gjeld 999 289 0 -90 070 3 061 1 623 0 -20 945 892 958
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Avstemming av rentebærende gjeld 31.12.2017

Beløp i 1 000 NOK
Bokført verdi 
31.12.2016

Kontantstrøm 2017 Uten kontantstrøm 2017
Bokført verdi 
31.12.2017Opptak Avdrag

Opptak finansiell 
leasing

Amortisering 
etableringsgebyr Re-klassifisering

Omregnings-
differanser

Langsiktig gjeld
Pantelån 703 268 0 0 0 1 652 0 37 903 742 823
Finansiell leasing 182 987 0 0 0 0 -16 592 0 166 395
Sum langsiktig rentebærende gjeld 886 255 0 0 0 1 652 -16 592 37 903 909 218

Kortsiktig gjeld
Finansiell leasing 16 498 0 -15 719 0 0 16 592 0 17 371
Kassekreditt 0 72 700 0 0 0 0 0 72 700
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 16 498 72 700 -15 719 0 0 16 592 0 90 071
Sum totalt rentebærende gjeld 902 753 72 700 -15 719 0 1 652 0 37 903 999 289

Konsernet har et langsiktig pantelån som er denominert i SEK. Det langsiktige pantelånet er juridisk plassert i datterselskapet VinGruppen Sweden Holding AB i Stockholm, og forfaller i sin helhet i slutten av 2021.

Konsernet har valgt å i ikke rentesikre. 

Ved etablering av det nye lånet ble det betalt et etableringsgebyr som er aktivert i balansen, og avskrives over lånets løpetid. 

* Forfall i 2019 er presentert som kortsiktig gjeld i balansen.
** Se note 16 om leieavtaler for informasjon om forfallsstruktur på årlig leiebeløp.

Avtalen om pantelånsfasilitet inneholder en lånebetingelse (covenant), som er netto rentebærende gjeld over justert EBITDA. Dette følger konsernet opp kontinuerlig, og rapporterer til banken kvartalsvis. Per 31.12.2018 
var konsernet godt innenfor kravet.
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NOTE 22 FORPLIKTELSER TIL VIRKELIG VERDI OVER RESULTAT

Ved inngangen til 2018 hadde konsernet ingen bokførte forpliktelser, målt til virkelig verdi over resultat. 
Ved utgangen av året har konsernet slike forpliktelser, og disse forpliktelsene opsjoner for kjøp av 
ikke-kontrollerende eierinteresser i forbindelse med reforhandlede aksjonæravtaler i 2018.

Opsjoner for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser:
Forpliktelsene knyttet til opsjoner for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser er estimert på bakgrunn 
av prisingsmekanismer som ligger til grunn i aksjonæravtalene, neddiskontert til balansedagen. De viktigste 
parametrene i prismekanismene var aksjenes verdiutvikling målt gjennom EBIT (driftsresultat) frem til 
estimert forfallstidspunkt, multiplisert med en fastsatt markedsbasert multippel. Som grunnlag for EBIT 
er de underliggende selskapenes budsjetter og langtidsplaner frem mot forventet forfallstidspunkt 
 benyttet. Diskonteringsrente benyttet er NIBOR eller STIBOR med tilsvarende løpetid som forventet 
forfallstidspunkt.
     
Avstemming av øremerkede forpliktelser, målt til virkelig verdi over resultatet:   

Beløp i 1 000 (oppgitt valuta)
Minoritets- 

opsjoner
Aksje- 

program

Forpliktelse til 
virkelig verdi 
over resultat

Balanseført verdi av forpliktelse 31.12.2016 10 314 13 821 24 135
Virkelig verdi på innregningstidspunkt 2017 0 0 0
Betalt i perioden 2017 -10 483 0 -10 483
Verdiendringer i perioden 2017 148 -13 821 -13 673
Renter i perioden 2017 21 0 21
Balanseført verdi av forpliktelse 31.12.2017 0 0 0
Virkelig verdi på innregningstidspunkt 2018 67 874 0 67 874
Betalt i perioden 2018 0 0 0
Verdiendringer i perioden 2018 2 560 0 2 560
Renter i perioden 2018 104 0 104
Omregningsdifferanser 2018 3 680 0 3 680
Balanseført verdi av forpliktelse 31.12.2018 74 218 0 74 218

Herav forfall innen 12 måneder, presentert som  
kortsiktig gjeld 0 0 0
Herav forfall etter 12 måneder eller senere,  
presentert som langsiktig gjeld 74 218 0 74 218

NOTE 23 ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER

Sluttvederlag (langsiktig)
Avsetninger for forpliktelser knytter seg til sluttvederlag ved avgang. Ordningen omfattet et utgangs-
punkt på 70 ansatte i konsernet som har mottatt sluttpakker i forbindelse med restruktureringer av 
 selskapene. Forpliktelsene utbetales månedlig frem til 2019, og er presentert under andre langsiktige 
avsetninger for forpliktelser. Avsetningen er beregnet ved å neddiskontere fremtidige utbetalinger  
inkl. arbeidsgiveravgift, med en rente avhengig av lengden på forpliktelsen. Pr 31.12.2018 knytter 
 avsetningen seg til 4 gjenværende personer.

Sluttvederlag (kortsiktig)
Det har for konsernet vært nødvendig med en organisasjons- og bemanningstilpasning, for å møte nye 
omstillingsbehov med nye arbeidsprosesser og forbedret lønnsomhet. I denne endringsprosessen har 
konsernet tilbudt en rekke personalpolitiske tiltak til de ansatte, for å kunne møte de nye rammevilkårene 
uten tvungen nedbemanning. Pr 31.12.2018 er bokført forpliktelse knyttet til dette 8,9 MNOK.

Alle de kortsiktige forpliktelsene er bokført i balansen på linjen annen kortsiktig gjeld.
 
Langsiktige forpliktelser      
      

2018

Beløp i 1000 NOK

Balanse-
ført pr 

31.12.2017

Tilbakeført 
avsetning 

2018

Resultatført 
avsetning 

2018

Omregnings-
differanse 

2018

Balanse-
ført pr 

31.12.2018
Sluttvederlag 320 -228 0 0 92
Langsiktige avsetninger 
for forpliktelser 320 -228 0 0 92

2017

Beløp i 1000 NOK

Balanse-
ført pr 

31.12.2016

Tilbakeført 
avsetning 

2017

Resultatført 
avsetning 

2017

Omregnings-
differanse 

2017

Balanse-
ført pr 

31.12.2017
Sluttvederlag 627 -307 0 0 320
Langsiktige avsetninger 
for forpliktelser 627 -307 0 0 320
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Kortsiktige forpliktelser      
      

2018

Beløp i 1000 NOK

Balanse-
ført pr 

31.12.2017

Tilbakeført 
avsetning 

2018

Resultatført 
avsetning 

2018

Omregnings-
differanse 

2018

Balanse-
ført pr 

31.12.2018
Sluttvederlag 2 158 -4 054 10 793 19 8 916
Andre avsetninger 10 000 0 -10 000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12 158 -4 054 793 19 8 916

2017

Beløp i 1000 NOK

Balanse-
ført pr 

31.12.2016

Tilbakeført 
avsetning 

2017

Resultatført 
avsetning 

2017

Omregnings-
differanse 

2017

Balanse-
ført pr 

31.12.2017
Sluttvederlag 2 276 -1 900 1 762 20 2 158
Andre avsetninger 10 000 0 0 0 10 000
Annen kortsiktig gjeld 12 276 -1 900 1 762 20 12 158

NOTE 24 KORTSIKTIG GJELD

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Skyldig offentlige avgifter
Særavgifter, alkohol 564 611 569 034
Merverdiavgift 344 692 339 151
Andre offentlige avgifter 21 149 19 820
Sum skyldig offentlige avgifter* 930 452 928 005

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig ikke rentebærende gjeld* 22 894 25 329
Avsetning for arbeidsgiveravgift knyttet til aksjebasert avlønning 1 923 1 642
Avsetning for forpliktelser*, se note 23 8 398 12 158
Andre påløpte kostnader* 152 041 158 615
Sum annen kortsiktig gjeld 185 256 197 744

Alle kortsiktige forpliktelser har forfallstidspunkt innen 12 måneder.

* Poster som inngår i arbeidskapitalendringer i note 3.

NOTE 25 PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

Langsiktig lånefinansiering i SEB
Konsernet har en konsernkontoordning i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). som inkluderer 
 datter selskapene med unntak av selskapene i vinvirksomheten i Sverige og Finland. Denne konsern-
kontoordningen administreres ved utgangen av 2018 av  morselskapet, Arcus ASA. Morselskapet har 
stilt selvskyldnerkausjon på vegne av alle datterselskap, knyttet til enhver tid utestående trekk i denne 
 ordningen.

Konsernets langsiktige lånefinansiering i SEB har ingen etablerte pantstillelser. For øvrig informasjon om 
den langsiktige finansieringen, se note 21. 

Selvskyldnerkausjon knyttet til finansiell leasing
Et av datterselskapene i konsernet, Arcus-Gruppen AS, har stilt selvskyldnerkausjon på vegne av leide 
driftsmidler (finansiell leasing) i Nordea Finans. Ved utgangen av 2018 utgjør selvskyldnerkausjonen 
TNOK 166 493 på vegne av konsernets egne leide driftsmidler. Se også note 16 om leieavtaler samt note 
21 om gjeld til kredittinstitusjoner.

NOTE 26 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

I slutten av februar 2019 sa fire vinprodusenter opp sine avtaler med Vinunic AB, et datterselskap av 
Vingruppen i Norden AB. Forventet årlig tap av omsetning er ca 108 MSEK, med virkning fra første 
 kvartal 2019. Hendelsen har ingen påvirkning på konsernregnskapet for 2018.
 
Det har for øvrig ikke inntruffet vesentlige hendelser mellom balansedagen og tidspunktet Arcus sitt 
konsernregnskap og selskapsregnskap ble godkjent for offentliggjøring. Dette gjelder verken hendelser 
som ville gitt kunnskap om forhold som forelå på balansedagen, eller hendelser som vedrører forhold  
som har oppstått etter balansedagen. Konsernregnskapet ble godkjent for offentliggjøring ved 
 styrevedtak 20. mars 2019.
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Alternativ resultatmåling
I omtalen av rapporterte operasjonelle resultater, balanse og kontanstrøm, refererer konsernet til en 
rekke parametre for alternativ resultatmåling. Disse er ikke definert i generelle regnskapsprinsipper, slik 
som IFRS.

Ledergruppen i Arcus konsernet benytter jevnlig disse parametrene for alternativ resultatmåling og er av 
den oppfatning at disse, i kombinasjon med sammenlignbare parametre definert i ordinære regnskaps-
prinsipper, er av stor nytte for investorer som ønsker å forstå konsernets virksomhet, evne til å betale 
sine forpliktelser og evnen til å følge utviklingen av nye forretningsmuligheter. Disse alternative resultat-
målingene bør ikke ses på i isolasjon, men er som navnet tilsier et alternativ til mer kjente parametre for 
resultatmåling som er definert i internasjonale regnskapsstandarder.

Under defineres konsernets parametre for alternativ resultatmåling.

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste defineres av Arcus konsernet som totale driftsinntekter minus varekostnader.
      

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Konsernet
Salgsinntekter 2 672 615 2 530 126
Andre driftsinntekter 50 586 44 934
Totale driftsinntekter 2 723 201 2 575 060
Varekostnader -1 577 306 -1 408 524
Bruttofortjeneste 1 145 895 1 166 536

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Brennevin
Salgsinntekter 762 447 763 421
Andre driftsinntekter 157 151 149 862
Totale driftsinntekter 919 598 913 283
Varekostnader -447 962 -404 928
Bruttofortjeneste 471 636 508 355

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Vin
Salgsinntekter 1 604 715 1 522 689
Andre driftsinntekter 20 031 18 190
Totale driftsinntekter 1 624 746 1 540 879
Varekostnader -1 244 346 -1 154 411
Bruttofortjeneste 380 400 386 469

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Distribusjon
Salgsinntekter 272 378 251 332
Andre driftsinntekter 35 361 33 071
Totale driftsinntekter 307 739 284 403
Varekostnader 0 0
Bruttofortjeneste 307 739 284 403
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Andre inntekter og kostnader
For å forbedre informasjonsverdien av konsernets resultat, er betydelige positive og negative engangs-
poster og restruktureringskostnader skilt ut til en egen linje i resultatregnskapet kalt andre inntekter og 
kostnader. Andre inntekter og kostnader presenteres netto på denne resultatlinjen. Hva andre inntekter 
og kostnader består av er presentert i note 7.

Nedenfor vises resultatoppstillingen til og med EBIT, med og uten justering for andre inntekter og kostnader:

2018 2017 
Beløp i 1000 NOK Justert Ikke justert Justert Ikke justert
Salgsinntekter 2 672 615 2 672 615 2 530 126 2 530 126
Andre driftsinntekter 50 586 50 586 44 934 44 934
Sum inntekter 2 723 201 2 723 201 2 575 060 2 575 060

Netto gevinst ved salg av driftsmidler 365 365 30 30
Varekostnad -1 577 306 -1 577 306 -1 408 524 -1 408 524
Lønnskostnad -426 644 -441 158 -417 412 -422 334
Annen driftskostnad -409 330 -400 112 -391 699 -399 944
Andel resultat fra tilknyttet og felleskon-
trollert virksomhet

2 311 2 311 3 286 3 286

EBITDA 312 597 307 301 360 741 347 574

Avskrivninger og amortiseringer -50 005 -50 005 -51 581 -51 581
Nedskrivninger 0 0 0 -22 700
Driftsresultat (EBIT) 262 592 257 296 309 160 273 293

Andre inntekter og kostnader -5 296 0 -13 167 0
Nedskrivninger 0 0 -22 700 0
Rapportert driftsresultat (EBIT) 257 296 257 296 273 293 273 293

EBITDA og justert EBITDA
EBITDA er definert som driftsresultat før avskrivninger, nedskrivninger og amortisering.  
Justert EBITDA er definert som driftsresultat før avskrivninger, nedskrivninger, amortisering og andre 
inntekter og kostnader. 
EBITDA-margin = EBITDA/Totale driftsinntekter
Justert EBITDA-margin = justert EBITDA / Totale driftsinntekter

Nedenfor vises en avstemming fra driftsresultat til justert EBITDA:

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Konsernet
Driftsresultat 257 296 273 293
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 50 005 74 281
EBITDA 307 301 347 574
Andre inntekter og kostnader 5 296 13 167
Justert EBITDA 312 597 360 741

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Brennevin
Driftsresultat 118 061 151 494
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 24 744 24 117
EBITDA 142 805 175 611
Andre inntekter og kostnader 1 768 7 142
Justert EBITDA 144 573 182 753

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Vin
Driftsresultat 167 083 184 709
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 2 586 1 794
EBITDA 169 669 186 502
Andre inntekter og kostnader 11 838 5 166
Justert EBITDA 181 507 191 668
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Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Distribusjon
Driftsresultat 1 095 660
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 11 261 12 825
EBITDA 12 356 13 485
Andre inntekter og kostnader 381 647
Justert EBITDA 12 737 14 132

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Øvrig
Driftsresultat -23 764 -35 690
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 6 235 7 666
EBITDA -17 529 -28 024
Andre inntekter og kostnader -8 691 212
Justert EBITDA -26 220 -27 812

      
Andre definisjoner av alternativ resultatmåling, vist i nøkkeltallsoppstillinger

Egenkapitalandel
Egenkapitalandel = egenkapital/Sum egenkapital og gjeld

Netto rentebærende gjeld
Netto rentebærende gjeld = Gjeld til kredittinstitusjoner + bokført verdi av aktiverte etableringsgebyr + 
virkelig verdi renteswap - bankinnskudd og andre kontantekvivalenter.
      

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Netto rentebærende gjeld
Langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 874 895 909 218
Kortsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 18 063 90 071
Bokført verdi av aktiverte etableringsgebyr 4 824 6 577
Bankinnskudd og andre kontantekvivalenter -282 594 -184 415
Netto rentebærende gjeld 615 188 821 451

      

Organisk vekst
Organisk vekst i inntekter er konsernets eller segmentets totale driftsinntekter, justert for valuta-
endringer og strukturelle endringer. 
      

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Konsernet
Salgsinntekter 2 672 615 2 530 126
Andre driftsinntekter 50 586 44 934
Totale driftsinntekter 2 723 201 2 575 060
Valutaeffekter1 0 -20 748
Strukturelle endringer2 -67 991 0
Grunnlag beregning organisk vekst 2 655 210 2 554 312

      
1. Valutaeffekter er bergnet ved at inntekter i 2017 i annen valuta enn NOK er omregnet til samme  gjennomsnittskurs som ved omregning 

av inntektene i 2018.
2. De strukturelle endringene i 2018 består i hovedsak av justering for inntekter fra de oppkjøpte  varemerkene Hot n'Sweet og Vanlig, samt 

oppkjøp av virksomheten BevCo. I tillegg inkluderer det  justering for effekter knyttet til omklassifisering av fraktkostnader fra reduksjon 
av salgsinntekter i 2017 til varekostnad i 2018, som et resultat av innføringen av IFRS 15 (se for øvrig note 4).   
     

      

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Brennevin
Salgsinntekter 762 447 763 421
Andre driftsinntekter 157 151 149 862
Totale driftsinntekter 919 598 913 283
Valutaeffekter1 0 2 871
Strukturelle endringer2 -29 891 0
Grunnlag beregning organisk vekst 889 707 916 154

      
1. Valutaeffekter er bergnet ved at inntekter i 2017 i annen valuta enn NOK er omregnet til samme  gjennomsnittskurs som ved omregning 

av inntektene i 2018.
2. De strukturelle endringene i 2018 består i hovedsak av justering for inntekter fra de oppkjøpte av varemerkene Hot n'Sweet og Vanlig, 

samt oppkjøp av virksomheten BevCo.      
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Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Vin
Salgsinntekter 1 604 715 1 522 689
Andre driftsinntekter 20 031 18 190
Totale driftsinntekter 1 624 746 1 540 879
Valutaeffekter1 0 -23 904
Strukturelle endringer 3 399 0
Grunnlag beregning organisk vekst 1 628 145 1 516 975

      
1. Valutaeffekter er bergnet ved at inntekter i 2017 i annen valuta enn NOK er omregnet til samme gjennomsnittskurs som ved omregning 

av inntektene i 2018.      

 
     

Beløp i 1000 NOK 2018 2017
Distribusjon
Salgsinntekter 272 378 251 332
Andre driftsinntekter 35 361 33 071
Totale driftsinntekter 307 739 284 403
Valutaeffekter 0 0
Strukturelle endringer 0 0
Grunnlag beregning organisk vekst 307 739 284 403
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Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Lønnskostnader 1 12 003 10 244
Annen driftskostnad 3 998 4 540
Sum driftskostnader 16 001 14 784

Driftsresultat -16 001 -14 784

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Inntekt på investering i datterselskap 8 106 362 65 312
Annen renteinntekt 8 377 3 755
Annen finansinntekt 6 699 15 836
Andre rentekostnader -13 241 -10 107
Annen finanskostnad -13 009 -11 882
Netto finansresultat 95 188 62 914

RESULTAT FØR SKATT 79 187 48 130

Skattekostnad 2 23 738 17 111

ÅRSRESULTAT 55 449 31 019

Overført fra/til annen egenkapital 55 449 31 019
Sum overføringer 55 449 31 019

Resultatregnskap 01.01. – 31.12.
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Balanse per 31. desember
Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 4, 5 1 356 1 360
Overkurs 5 719 280 719 280
Sum innskutt egenkapital 720 636 720 640

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 -58 956 0
Sum opptjent egenkapital -58 956 0

Sum egenkapital 661 680 720 640

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 6 1 029 757
Sum avsetning for forpliktelser 1 029 757

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 7 -2 275 -3 055
Sum annen langsiktig gjeld -2 275 -3 055

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 7 0 72 700
Leverandørgjeld 121 106
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 8 155 3
Betalbar skatt 2 839 0
Annen kortsiktig gjeld 6 204 6 423
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 8 686 0
Avsatt utbytte 5 112 919 112 920
Mellomværende i konsernkontoordningen 8,9 1 029 780 725 894
Sum kortsiktig gjeld 1 150 704 918 046

Sum gjeld 1 149 458 915 748

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 811 138 1 636 388

Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 2 102 381 124 137
Sum immaterielle eiendeler 102 381 124 137

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 3 1 438 317 1 438 317
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 438 317 1 438 317

Sum anleggsmidler 1 540 698 1 562 454

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer på selskap i samme konsern 8 1 114 22
Konsernbidrag fra selskap i samme konsern 8 106 362 65 312
Kortsiktig fordring på selskap i samme konsern 8 13 558 8 326
Andre fordringer 193 274
Sum fordringer 121 227 73 934

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 149 213 0

Sum omløpsmidler 270 440 73 934

SUM EIENDELER 1 811 138 1 636 388

Gjelleråsen 20. mars 2019

Michael Holm Johansen
Styreleder

Stein Erik Hagen Hanne Refsholt Eilif Due Trond Berger

Leena Maria Saarinen Erik Hagen Konstanse M. 
Kjøle

Ann Therese 
Jacobsen

Ann-Beth Freuchen

Kenneth Hamnes
Konsernsjef
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Kontantstrømoppstilling 01.01. – 31.12.
Beløp i 1 000 NOK 2018 2017

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Ordinært resultat før skattekostnad 79 187 48 130
Betalbar skatt -1 146 0
Pensjonskostnader uten kontanteffekt 362 284
Kostnader knyttet til aksebaserte betalinger uten kontanteffekt 7 603 7 898
Verdiendringer uten kontanteffekt 0 -13 821
Finanskostnad uten kontanteffekt 780 780
Endring i kundefordringer -1 092 -22
Endring i leverandørgjeld 167 -38 948
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -46 612 -114 965
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 39 249 -110 664

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Overtatt pensjonsforpliktelse fra datterselskap 0 348
Kjøp egne aksjer -8 303 0
Opptak gjeld til kredittinstitusjoner 0 72 700
Nedbetaling av gjeld til kredittinstitusjoner -72 700 0
Endring mellomværende konsernkontoordning 303 886 36 879
Utbetalinger av utbytte -112 919 -99 994
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 109 964 9 933

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 149 213 -100 731
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 0 100 731
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 149 213 0
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med  
 regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk .

Selskapet ble stiftet 5. november 2004, og ble 
notert på Oslo Børs 1. desember 2016. 

Selskapets formål er å drive import, eksport, 
 produksjon, lagring og distribusjon av alkohol-
holdige drikker og andre varer, samt virksomhet 
som står i forbindelse med dette, samt eie andeler 
i andre selskapet som driver slik virksomhet. 

KONSERNREGNSKAP
Arcus ASA eier 100 % av aksjene i Arcus-Gruppen 
AS og Vectura AS. 

HOVEDREGEL FOR VURDERING OG 
 KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er 
 klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler.  Fordringer som 
skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og 
langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til 
grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 
 forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler 
med begrenset økonomisk levetid avskrives etter 
en fornuftig avskrivningsplan.  

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses-
kost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
 etableringstidspunktet. Lånekostnader balanse-
føres sammen med lånet og avskrives over lånets 
løpetid. 1. års avdrag er reklassifisert til kortsiktig 
gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og 
redegjøres for nedenfor.
 
AKSJER I DATTERSELSKAP
Aksjer i datterselskaper er vurdert etter kost-
metoden. Transaksjonskostnadene er tillagt 
 kjøpsprisen på aksjer i datterselskap. Aksjene blir 
nedskrevet til virkelig verdi dersom denne er lavere 
enn balanseført verdi.

Konsernbidrag er inntektsført samme år som det 
er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte/
andre utdelinger andel av tilbakeholdt resultat 
etter kjøpet, representerer den overskytende del 
tilbakebetaling av investert kapital og utdelingene 
er fratrukket investeringens verdi i balansen.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en 
 individuell vurdering av de enkelte fordringer. 

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, 
bankinnskudd og andre betalingsmidler med 
 forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra 
anskaffelse. 
 
INNLÅN
Finansielle forpliktelser ved innlån er regnskaps-
ført til mottatt proveny netto etter transaksjons-
kostnader. Transaksjonskostnader (arrangements-
gebyr) aktiveres i balansen og avskrives over lånets 
løpetid.

Innlån i annen valuta enn funksjonell valuta blir 
omregnet til balansedagens kurs.

PENSJON
Pensjonskostnader består av endring i aktuar-
beregnede pensjonsforpliktelser og kostnader 
knyttet til innskuddspensjon. For aktuarberegnede 
pensjonsforpliktelser omfatter kostnaden 
 periodens pensjonsopptjening basert forutsetninger 
for fremtidig lønnsvekst og rentekostnad på den 
beregnede forpliktelsen. Netto pensjonskostnader 
klassifiseres som lønnskostnader i resultat-
regnskapet. Endringer i forpliktelsen som skyldes 
endringer i pensjonsplaner resultatføres umiddel-
bart. Endringer i pensjonsforpliktelsen og pen-
sjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot 
beregningsforutsetningene (estimatavvik), 
 bokføres mot egenkapital.

SKATTER
Skattekostnaden sammenstilles med regnskaps-
messig resultat før skatt. Skattekostnaden består 
av betalbar skatt (skatt på årets direkte skatte-
pliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. 
Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og 
resultat av ekstraordinære poster i henhold til 
skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skatte-
fordel er presentert netto i balansen.

Kun skattefordeler som kan sannsynliggjøres 
 utnyttet gjennom fremtidig skattepliktig inntekt er 
balanseført.

KONTANTSTRØMANALYSE
Indirekte metode er benyttet ved utarbeidelse av 
kontantstrømoppstillingen. Bankinnskudd, 
 kontanter og lignende i balansen er definert som 
beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 
i kontantstrømoppstillingen.

Alle tall i regnskapet presenteres i 1000 NOK, 
dersom annet ikke framgår.
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Noter
NOTE 1 LØNNSKOSTNADER

2018 2017
Lønn inkludert feriepenger 7 229 7 408
Arbeidsgiveravgift 1 078 1 097
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift 553 464
Andre personalkostnader 3 143 1 275
Sum lønn og personalkostnader 12 003 10 244

Gjennomsnittlig antall ansatte 2 2

      

2018 2017
Ytelser til ledende personer Konsernsjef Styret Konsernsjef Styret
Lønn 3 118 2 546 3 031 2 444
Opptjent bonus for inneværende år 0 0 324 0
Pensjonskostnader 332 0 386 0
Annen godtgjørelse 234 0 227 0

Det har gjennom året vært 2 ansatte i selskapet. 

Konsernsjefen har i tillegg en ordinær bonusavtale som på visse vilkår vil gi utbetaling på inntil 5 måneds-
lønninger. I tillegg deltar han i et midlertidig aksjeprogram (matchingshares) som ble etablert ved børs-
noteringen i 2016, samt et opsjonsprogram hvor han har fått tildelt aksjeopsjoner både i 2017 og 2018. 
Hans beholdninger i disse incentivordningene framgår av konsernets note 9.

Konsernsjefen har en ordinær tjenestepensjon i Storebrand, som gir 5% pensjonsinnskudd for lønn 
 mellom 0-7,1G og 11% for lønn fra 7,1-12G. Han har i tillegg en tilleggspensjonsavtale som gir pensjons-
opptjening på 15% av lønn over 12G. Denne pensjonsopptjeningen kapitaliseres i selskapets balanse 
årlig, og hvor avkastningen baseres på avkastningen i pensjonsfondet Storebrand Balansert. 

Dersom konsernsjefen sier opp sin stilling, har han 6 måneders oppsigelsestid. Ved eventuell oppsigelse 
fra konsernet, har konsernsjefen rett til 12 måneders etterlønn, og har i denne perioden ikke mulighet for 
å ta seg jobb innenfor konkurrerende virksomhet.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til verken konsernsjef eller medlemmer av styret. 

Konsernsjefens beholdninger av ordinære aksjer i Arcus ASA framgår av note 20 til konsernet.

Aksjebaserte incentivordninger
Matchingaksjer:
I forbindelse med børsnoteringen av morselskapet, Arcus ASA, i 2016  fikk noen nøkkelpersoner tilbud 
såkalte mathingaksjer, hvor de har rett til å motta 1 matchingaksje for hver aksje de kjøpte ved børs-
introduksjonen. Disse matchingaksjene tildeles til mottakerne i 2019, etter at kvartalsrapporten for  
4. kvartal 2018 er offentliggjort, dersom den enkelte fortsatt er ansatt på det tidspunktet.  

Dersom børskursen på innløsningstidspunktet overstiger 2 ganger børskursen på tildelingstidspunktet, 
vil antall matchingaksjer reduseres slik at den totale verdien av tildelte matchingaksjer ikke overstiger  
2 ganger verdien på tildelingstidspunktet.

I Arcus ASA var det 2 personer som fikk dette tilbudet, inkludert daglig leder. De har til sammen rett til å 
få tildelt  61 867 aksjer i Arcus ASA dersom ansettelseskriteriet er oppfylt på tildelingstidspunktet 
(herav 42100 for daglig leder). 

Dette programmet har medført en kostnadsføring på 1 318 TNOK i 2018.

Opsjoner:
I 2017 ble det vedtatt et nytt opsjonsprogram for ledende ansatte i konsernet, hvor det vil være årlig 
tildeling av nye opsjoner. 2 personer i Arcus ASA er inkludert i dette programmet, inkludert daglig leder.

Opsjonenes innvinningsperiode vil være 3 år fra tildelingstidspunktet, og hvor deltakerne har 2 år etter 
innvinningsperioden på å innløse opsjonene. Vilkår for å kunne innløse opsjonen vil være at den enkelte 
leder fortsatt er ansatt etter innvinningsperioden, samt at konsernets KPI målsettinger som fastsatt av 
styret er oppnådd i samme periode.

Verdivurderingene av opsjonene gjøres med Black-Scholes modellen, hvor de viktigste forutsetningene 
på verdivurderingstidspunktet vil være spotkurs på verdsettelsestidspunktet, estimert tidspunkt for når 
i innløsningsperioden konsernet antar at innehaverne vil innløse opsjonen, utbytte i perioden samt 
 aksjens antatte volatilitet. Opsjonens maksimale innløsningskurs er begrenset til 3 ganger spotkursen på 
tildelingstidspunktet.

Det er ingen rettigheter til utbytte forbundet med opsjonene i perioden før innløsning.
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Dette programmet har medført en kostnadsføring på 1 087 TNOK i 2018. Under framgår antall 
 utestående opsjoner ved utgangen av året:

Antall opsjoner 2018 2017 
Utestående opsjoner ved begynnelse av året 290 199 0
Tildelte opsjoner i løpet av året 368 560 290 199
Utestående opsjoner ved utgangen av året* 658 759 290 199

      
* Herav 442 883 opsjoner utestående til daglig leder.

Honorarer til revisor 2018 2017
Lovpålagt revisjon 285 328 
Annen finansiell revisjon 91 88 
Skatterådgivning 36 0 
Sum honorar til revisor 412 416 

      
Beløpene er i TNOK og ekskl. mva.

NOTE 2 SKATT

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2018 2017
Betalbar skatt 839 0
Endring i utsatt skatt 22 852 17 111
Skatteeffekt knyttet til tidligere år 47 0
Skattekostnad 23 738 17 111

 
Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:
Resultat før skatt 79 187 48 130
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 23% (24% i 2017) 18 213 11 551
Skatteeffekten av følgende poster:
Ikke fradragsberettigede kostnader 803 276
Endring som følge av endret skattesats 4 654 5 397
Skatt på kostnader bokført direkte mot egenkapital 21 -113
For lite/mye avsatt tidligere år 47 0
Skattekostnad 23 738 17 111

Effektiv skattesats 30,0 % 35,6 %
      

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:    
  

2018 2017
Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse

Langsiktig gjeld 0 2 275 0 3 055
Pensjonsforpliktelser 1 029 0 757 0
Andre forpliktelser 0 932 1 271 0
Underskudd og rentebegrensninger til 
fremføring 467 548 0 540 754 0
Sum 468 577 3 207 542 782 3 055

Grunnlag utsatt skattefordel/forpliktelse 465 370 539 727
Netto utsatt skattefordel i balansen * 102 381 124 137

Ved utgangen av året har selskapet 102,9 MNOK i balanseført utsatt skattefordel som knytter seg til 
underskudd til framføring. På bakgrunn av konsernets strategiplaner, og foreliggende langtidsplaner for 
selskap i skattekonsernet, legger styre og ledelse til grunn at skattefordelene kan utnyttes.

Ved utgangen av 2018 er utsatt skatt beregnet med 22% som følge av regjeringens endring av skatt fra 
2019. Ved utgangen av 2017 var utsatt skatt beregnet med 23%.

NOTE 3 DATTERSELSKAPER

Datterselskaper i Arcus ASA
      

Firma
Anskaffelses- 

tidspunkt
Forretnings- 

kontor
Stemme- og 

eierandel Valuta
Pålydende 

aksjekapital
Arcus-Gruppen AS 10.10.05 Nittedal 100 % NOK 276 000
Vectura AS 30.09.13 Nittedal 100 % NOK 14 000

 

Firma 
Kostpris 

(NOK)
Balanseført 
verdi 31.12

Egenkapital  
i følge siste 

årsregnskap 
(NOK)

Årsresultat 
2018 (NOK)

 Arcus-Gruppen AS 1 886 607 1 362 217 1 992 549 115 933
 Vectura AS 76 100 76 100 23 043 -3 130
 Sum datterselskap 1 962 707 1 438 317 2 015 592 112 803
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NOTE 4 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:      

Dato Endring
Antall  

aksjer totalt Pålydende
Balanseført                

(i hele 1000)
31.12.15  1 000 000  1,00  1 000 
20.10.16 Splitt 1:50 50 000 000  0,02  1 000 
01.12.16 Emisjon 68 023 255  0,02  1 360 
31.12.18 68 023 255  0,02  1 360 

 
     

20 største aksjonærer pr 31.12.2018: Antall aksjer
Eier- og  

stemmeandel
Canica AS  28 607 626 42,1 %
Geveran Trading Co Ltd  6 750 000 9,9 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV)  3 589 022 5,3 %
Hoff SA  3 297 000 4,8 %
Sundt AS  2 710 000 4,0 %
Centra Invest AS  1 803 818 2,7 %
Folketrygdfondet  1 750 000 2,6 %
Danske Invest Norske Instit. II  1 685 398 2,5 %
KLP Aksjenorge  1 326 494 2,0 %
Goldman Sachs International  1 092 651 1,6 %
Landkreditt utbytte  1 000 000 1,5 %
RBC Investor Services Bank S.A.  949 458 1,4 %
Verdipapirfondet DNB Norge Selekti  926 616 1,4 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst  892 400 1,3 %
Kommunal Landspensjonskasse  849 707 1,2 %
Mustad Industrier AS  400 000 0,6 %
Danske Invest Norge II  363 834 0,5 %
The Bank of New York Mellon SA/NV  317 243 0,5 %
Avanza Bank AB  301 551 0,4 %
Janska Invest AS  260 861 0,4 %
Øvrige aksjonærer  9 149 576 13,5 %
Totalt  68 023 255 100,0 %

      
Utbytte      
Styret foreslår å dele ut utbytte på 1,66 pr aksje for 2018 (2017: 1,66 NOK pr. aksje).

NOTE 5 EGENKAPITAL

Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum 
Egenkapital pr 01.01 1 360 719 280 0 720 640
Årets resultat 0 0 55 449 55 449
Kjøp egne aksjer -4 0 -8 299 -8 303
Aksjebasert betaling 0 0 6 723 6 723
Estimatavvik pensjon 0 0 90 90
Avsatt utbytte 0 0 -112 919 -112 919
Egenkapital pr 31.12 1 356 719 280 -58 956 661 680

NOTE 6 PENSJONSFORPLIKTELSER- OG KOSTNADER

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har 
pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 

Innskuddspensjon
Arcus-Gruppens generelle pensjonsordning for alle øvrige ansatte, er en innskuddsbasert pensjons-
ordning i Storebrand. Innskuddssatsene er på 5 % for lønn i intervallet 0-7,1 ganger folketrygdens 
 grunnbeløp (G) og 11 % for lønn i intervallet 7,1 til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Videre er det 
en privat uføreordning med 66 % ytelsesnivå, uten fripoliseopptjening. Barne- og forsørgertillegg til 
Arcus gruppelivsordning kommer som erstatning for den tidligere ektefelle- og barnepensjonen. 

Kostnadene knyttet til innskuddspensjon, knytter seg til løpende premiefakturaer fra forsikringsselskapet 
Arcus-Gruppen har tegnet innskuddspensjonsavtale med. De løpende innskuddspensjonene og uføre-
pensjoner for ansatte i innskuddsordningen, reguleres årlig med pensjonskassens overskudd.

Ansatte i innskuddsordningen som har blitt uføre, har rett til å få sine uføreforpliktelser regulert med 
samme regulering som grunnbeløpet (G) hvert år, balanseført forpliktelse knyttet til dette  utgjør  
0,1 MNOK ved utgangen av 2018.

Driftspensjon
Konsernsjefen har i tillegg en driftspensjon, hvor pensjonsopptjeningen er 15% av lønn over 12G. Denne 
forpliktelsen avsettes løpende i selskapets balanse, og forrentes årlig med samme avkastning som oppnås i 
Storebrand Balansert Pensjon. Ved utgangen av 2018 er denne forpliktelsen bokført med 1,0 MNOK.

Generelle forutsetninger
Selskapet har valgt å benytte  en diskonteringsrente tilsvarende OMF-rente (Obligasjoner med fortrinns-
rett) for sine pensjonsforpliktelser. Dette er i tråd med regnskapsstiftelsens anbefalinger. Selskapets 
valgte pensjonsforutsetninger er i samsvar med regnskapsstiftelsens anbefalinger fra september 2018. 
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Beløp i 1 000 NOK
Pensjonskostnader 2018 2017
 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 277 213
 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 40 36
 Periodisert arbeidsgiveravgift 45 35
 Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 362 284

 Innskuddsbasert pensjonsordning 
 Kostnadsført innskudd eksl arbeidsgiveravgift 191 180

 Netto pensjonsforpliktelser: 
 Estimerte påløpte usikrede forpliktelser 1 029 757
 Netto pensjonsmidler / forpliktelser bokført i balansen 1 029 757

 Endringer i forpliktelsen: 
 Netto pensjonsforpliktelse 01.01 757 0
 Pensjonskostnad, videreført virksomhet 362 284
 Innbetalt over drift etter overtakelse av forpliktelse fra datterselskap 0 348
 Estimatavvik bokført direkte mot egenkapital (IAS19R) -90 125
 Netto pensjonsforpliktelse 31.12. 1 029 757

 Økonomiske forutsetninger: 
 Diskonteringsrente 2,60 % 2,30 %
 Forventet lønnsregulering 2,75 % 2,50 %
 Forventet pensjonsøkning 1,75 % 1,50 %
 Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,50 % 2,25 %
 Forventet avkastning på pensjonsmidler 2,60 % 2,30 %

 Aktuarmessige og demografiske forutsetninger 
 Uttakshyppighet ved 62 år 50 % 50 %
 Uttakshyppighet ved 67 år 50 % 50 %
 Dødelighet K2013 K2013
 Uførhet K1963 K1963
 Frivillig avgang (under 50 år) 5 % 5 %
 Frivillig avgang (over 50 år) 0 % 0 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det 
gjelder demografiske faktorer.

Konsernets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

NOTE 7 LÅN, PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V.

Gjeld til kredittinstitusjoner 2018 2017 

Beløp i 1 000 kroner Valuta
Rente-

profil
Lånebeløp 

i valuta
Lånebeløp 

i NOK
Lånebeløp 

i NOK
Kassekreditt, SEB NOK flytende 0 0 72 700
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 0 72 700
Aktiverte lånekostnader -2 275 -3 055
Balanseført verdi 31.12 -2 275 69 645

Forfallsstruktur
Forfall 
2019

Forfall 
2020-2022

Forfall etter 
2022 Totalt

SEB 0 0 0 0
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0

Konsernet har en konsernkontoordning i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). som inkluderer datter-
selskapene med unntak av selskapene i vinvirksomheten i Sverige og Finland. Denne konsernkonto-
ordningen administreres ved utgangen av 2018 av Arcus ASA. Arcus ASA har stilt selvskyldnerkausjon på 
vegne av alle datterselskap, knyttet til enhver tid utestående trekk i denne ordningen.

Det aktiverte etableringsgebyret med en bokført verdi på 2.275 TNOK knytter seg til etableringsgebyr 
for cashpoolordningen. Restverdien her amortiseres over avtalens løpetid, som er ut 2021.

Konsernet har en langsiktig finansieringsavtale med SEB, hvor lånet formelt er på 750 TSEK og erbokført 
i et av datterselskapene i Sverige, VinGruppen Sweden Holding AB. Finansieringsavtalen inneholder ingen 
pantstillelser. 

Selskapet har ikke langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år.

Avtalen om pantelånsfasilitet inneholder en lånebetingelse (covenant), som er netto rentebærende gjeld 
over justert EBITDA. Dette følger konsernet opp kontinuerlig, og rapporterer til banken kvartalsvis.  
Per 31.12.2018 var konsernet godt innenfor kravet.
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NOTE 8 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

Fordringer 2018 2017
Fordring på konsernbidrag fra Arcus-Gruppen AS 106 362 65 312
Kundefordringer på selskap i samme konsern 1 114 22
Andre kortsiktige fordringer på selskap i samme konsern 13 558 8 326
Sum 121 034 73 660

Gjeld 2018 2017
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 155 3
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 686 0
Mellomværende i konsernkontoordningen 1 029 780 725 894
Sum 1 030 621 725 897

Selskapet har ikke konsernfordringer eller gjeld som forfaller senere enn fem år etter regnskapsårets slutt.

NOTE 9 BANKINNSKUDD

Selskapet har ikke bundne bankinnskudd, men har en bankgaranti for skattetrekk på 2.500 TNOK.

Selskapet administrerer konsernkontoordningen for konsernet, hvor de fleste av konsernets datter-
selskap inngår. Den svenske og finske vinvirksomheten, samt det nye datterselskapet Det Danske 
 Spiritus Kompagni A/S inngår ikke i ordningen.

Netto innestående  eller trekk hos datterselskapene er presentert som konsernmellomværende med 
Arcus ASA. Felles kassekreditlimit i konsernkontosystemet utgjør TNOK 600 000. 

Ved årsslutt har konsernet totalt innestående TNOK 149 213 i ordningen som er presentert som 
 bankinnskuddi Arcus ASA, mot trekk på TNOK 72 700 ved utgangen av 2017, presentert som gjeld til 
kredittinstitusjoner.

Pr 31.12.2018 har Arcus ASA trekk på TNOK 1 029 780 i konsernkontoordningen mot trekk på  
TNOK 725 894 ved utgangen av 2017.

NOTE 10 FINANSIELL MARKEDSRISIKO

Finansiell risiko
For sikringsformål har selskapet enkelte finansielle derivater. Selskapet oppfyller ikke de regnskaps-
messige kravene til sikringsbokføring, og vurderer derfor disse ikke som regnskapsmessig sikring.

Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret og foretas av administrasjonen i samarbeid med de enkelte 
forretningsområder. De viktigste finansielle risikoer selskapet er utsatt for er knyttet til renterisiko, 
likviditetsrisiko og valutarisiko. Selskapets ledelse har en kontinuerlig vurdering av hvordan disse skal 
håndteres. 

Renterisiko
Selskapet er eksponert for renterisiko gjennom plassering av likvide midler og trekk i konsernkonto-
ordningen. Per 31.12.2018 hadde selskapet flytende rente for alle sine rentebærende innskudd og 
 forpliktelser.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser 
etter hvert som de forfaller. Selskapet skal til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å møte sine 
 forpliktelser. Samtidig er det et mål å minimere selskapets overskuddslikviditet. Selskapet skal 
 kontinuerlig arbeide for å utvikle sin finansielle handlefrihet, gjennom tett oppfølging av resultatutvikling 
og kapitalbinding, og gjennom fortløpende vurdering av alternative finansieringskilder. 

Selskapet ønsker i så stor grad som mulig å ha fleksibiliet på sine likvide midler som er knyttet til den 
daglige driften. Dette oppnås  gjennom en konsernkontoordning med en trekkfasilitet, som per 
31.12.2018 administreres av Arcus ASA. 

Ved investeringsbehov benyttes egen likviditet så langt det er mulig, men ved større investeringer 
 benyttes også ekstern lånefinansiering i bank. 

Valutarisiko
Da selskapet driver internasjonal virksomhet er man i noen grad utsatt for valutarisiko. Som hovedregel 
kjøpes valuta i spotmarkedet, men også i noen grad i terminmarkedet, for fortløpende å utligne netto 
posisjoner i pengeposter. Regnskapsmessig behandling av finansielle derivater er omtalt under avsnittet 
«Regnskapsprinsipper».

Selskapet har en del innkjøp i utenlandsk valuta (hovedsakelig EUR), mens funksjonell valuta er NOK.

Fordringer og gjeld, samt pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. 
 Valtua eksponeringen sikres hovedsakelig gjennom bruk av terminkontrakter.
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Gjennom året sikres til en viss grad kjøp og salg av varer i utenlandsk valuta og terminkursen som oppnås 
i markedet benyttes som transaksjonskurs. Som hovedregel avdekkes valutaeksponeringen 3 ganger i 
året med 4 måneders tidsperiode.

Per 31.12.2018 hadde selskapet ingen terminkontrakter (verdisikring) som sikret balanseposter og 
allerede inngåtte ordrer.

NOTE 11 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

I slutten av februar 2019 sa fire vinprodusenter opp sine avtaler med Vinunic AB, et atterselskap av 
 Vingruppen i Norden AB. Forventet årlig tap av omsetning er ca 108 MSEK, med virkning fra første 
 kvartal 2019. Hendelsen har ingen påvirkning på konsernregnskapet eller morselskapet for 2018.

Det har for øvrig ikke inntruffet vesentlige hendelser mellom balansedagen og tidspunktet Arcus sitt 
konsernregnskap og selskapsregnskap ble godkjent for offentliggjøring. Dette gjelder verken hendelser 
som ville gitt kunnskap om forhold som forelå på balansedagen, eller hendelser som vedrører forhold som 
har oppstått etter balansedagen. 

Konsernregnskapet ble godkjent for offentliggjøring ved styrevedtak 20. mars 2019.

Styret og daglig leder bekrefter at årsregnskapet, etter beste overbevisning, er utarbeidet i 
 samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et  rettvisende 
bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. 
Styret og daglig leder bekrefter også at årsberetningen gir, etter beste  overbevisning, en 
 rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, samt en 
god beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene selskapet står overfor.

ERKLÆRING

Gjelleråsen 20. mars 2019

Michael Holm Johansen
Styreleder

Stein Erik Hagen Hanne Refsholt Eilif Due Trond Berger

Leena Maria Saarinen Erik Hagen Konstanse M. 
Kjøle

Ann Therese 
Jacobsen

Ann-Beth Freuchen

Kenneth Hamnes
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også i andre utvalgte eksportmarkeder. Spirits 
tapper også vin, som selges av Forretnings-
området Vin. Forretningsområdet Spirits hadde 
i 2019 en omsetning på 976 millioner kroner, 
mot 920 millioner kroner i 2018. EBITDA (adj.) 
ble i 2019 149 millioner kroner, sammenlignet 
med 145 millioner kroner i 2018. Høyere 
omsetning er primært drevet av økt agentur-
salg. For egne merkevarer har det vært økt salg 
av lavmargin-produkter, og noe svakere salg i 
markeder med høy margin. For 2019 ble 
driftsresultatet 122 millioner kroner, mot 118 
millioner kroner året før.

Forretningsområdet Logistikk (Vectura) 
distribuerer alkoholholdige drikker

i det norske markedet. Forretningsområdet 
Logistikk hadde i 2019 en omsetning på 328 
millioner kroner, mot 308 millioner kroner i 
2018. EBITDA (adj.) ble i 2019 15 millioner 
kroner, sammenlignet med 13 millioner kroner i 
2018. Omsetningen har vokst som følge av nye 
kunder og økt salg av tjenester, mens økt grad 
av overtid, samt innleie av lastebiler og sjåfører, 
har redusert resultatet. For 2019 ble drifts-

OM VIRKSOMHETEN 
Arcus ASA eier alle aksjene i Arcus-Gruppen AS 
og Vectura AS. Selskapets formål er å forvalte 
aksjer og andre selskapsandeler, og konsernet 
opererer innenfor forretningsområdene Vin, 
Spirits og Logistikk.

Forretningsområdet Vin importerer, tapper, 
markedsfører og selger vin i Norge, Sverige, 
Finland og i tax-free (og i Danmark fra 2020). 
Forretningsområdet Vin hadde i 2019 en 
omsetning på 1 603 millioner kroner, mot 1 625 
millioner kroner i 2018. EBITDA (adj.) ble i 2019 
170 millioner kroner, sammenlignet med 182 
millioner kroner i 2018. Omsetningsfallet 
skyldes i all hovedsak bortfall av agenturer i det 
svenske vinselskapet Vinunic, i forbindelse med 
at tidligere ansatte startet konkurrerende 
virksomhet. Unntatt dette, har det vært god 
vekst for forretningsområdet Vin. For 2019 ble 
driftsresultatet 158 millioner kroner, mot 167 
millioner kroner året før.

Forretningsområdet Spirits importerer, 
produserer, tapper, markedsfører og selger 
brennevin primært i Norden og Tyskland, men 

resultatet 2 millioner kroner, mot 1 millioner 
kroner året før.

Selskapets forretningskontor ligger i 
Nittedal kommune. 

STRATEGI OG FORRETNINGSUTVIKLING
Arcus’ strategi er en vekststrategi.

Forretningsområdet Vin skal vinne viktige 
tendere når de utlyses av monopolene, øke salget 
gjennom egne merkevarer, og tiltrekke nye og 
gode agenturer. Den strategien gjelder både for 
Sverige, Norge og Finland. Porteføljene er 
nærmest i kontinuerlig utvikling, innholdet blir 
dreid til der etterspørselen forventes å øke. 
Særlig i Norge har dette gitt stor endringer. Her 
har porteføljen de siste årene vokst med mer 
hvitvin, rosevin og sprudlende. Det har gitt gode 
resultater.

Forretningsområdet Spirits skal skape 
vekst gjennom produksjon og salg av noen av 
Nordens sterkeste merkevarer innen brennevin, 
særlig gjelder dette akevitt, bitter og cognac. 
Hjemmemarkedet er Norden og Tyskland. I løpet 
av 2019 har Spirits også utvidet porteføljen 

med flere internasjonale agenturer. Spesielt  
i Finland og Sverige har dette gitt økt salg.  
I Danmark, hvor etterspørsel etter akevitt og 
bitter har avtatt de siste årene, har Arcus i 
2019 introdusert salg av blant annet ferdig-
blandede cocktails, vodka og gin. Så langt er det 
gode resultater av dette.

Forretningsområdet Logistikk skal vokse 
gjennom å få flere kunder, og samtidig sikre 
lave driftskostnader. 2019 har vært enda et  
år med omsetningsvekst for Logistikk. Det 
skyldes både økt antall kunder, men også at 
disse kundene har utvidet sine porteføljer og  
at de har hatt behov for flere logistikk- 
tjenester.

I tillegg til strategien for hvert av de tre 
forretningsområdene, har Arcus en strategi for 
gjennomføring av mindre oppkjøp. I 2019 
resulterte dette i kjøp av 90 prosent av 
 Wongraven Wines AS. Siden 2010 har Sigurd 
Wongraven utviklet og solgt kvalitetsviner i 
Norge. Fra 2010 har dette vært i samarbeid 
med Arcus’ Vingruppen. I løpet av 2020 skal 
vinene lanseres i nye markeder.

ØKONOMISK UTVIKLING
Resultatregnskap
Konsernets samlede driftsinntekter i 2019 var 
2 763 millioner kroner (2 723 millioner kroner  
i 2018). Som nevnt opplevde Spirits betydelig 
vekst i 2019 i hovedsak på grunn av nye 
agenturer. Vin hadde god vekst i Norge med 
vekst både på egne merkevarer og for 
 agenturprodukter, men inntektene i Sverige  
ble redusert betydelig etter tap av agenturer 
tidlig i året. Den positive markedsutviklingen og 
sterk vekst for enkelte av vinselskapene, 
 kompenserte ikke tilstrekkelig for dette. Vin i 
Finland mistet agenturer i slutten av 2018, noe 
som sammen med svak markedsutvikling bidro 
til reduserte inntekter i 2019. Logistikk har 
fortsatt den positive utviklingen og økte 

Konsernet Arcus er en ledende vin og brennevinsaktør i Norden. Konsernet er global markedsleder i 
 akevittkategorien, markedsleder innen brennevin i Norge og nummer to i Danmark. Konsernet er også 

 markedsleder innen vin i Norge, nest størst i Sverige og nummer fem i Finland.

Arcus ASA er et holdingselskap hvor formålet er å drive import, eksport, produksjon, lagring og  
distribusjon av alkoholholdige drikker og andre varer, samt virksomhet som står i forbindelse med  

dette, samt eie andeler i andre selskapet som driver slik virksomhet. Arcus har sitt hovedkontor  
på Gjelleråsen i Nittedal kommune, like ved Oslo.

Styrets årsberetning:

ARCUS ASA
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inntektene både gjennom flere kunder og økt 
volum for eksisterende kunder.

Konsernets driftskostnader ble totalt  
2 489 millioner kroner, hvorav avskrivninger og 
amortiseringer utgjorde 120 millioner kroner  
(2 463 millioner kroner, hvorav avskrivninger 
utgjorde 50 millioner kroner). Kostnads-
endringen fra året før er vesentlig påvirket av 
innføringen av nye regnskapsregler knyttet til 
bokføring av leieavtaler (IFRS 16), som 
 konsernet implementerte fra 1. januar 2019. 
Rapporterte avskrivninger økte med 70 
millioner kroner, hvorav 69 millioner kroner 
 skyldes implementeringen av IFRS 16.

Konsernets driftsresultat før avskrivninger 
(EBITDA) i 2019 ble 377 millioner kroner mot 
307 millioner kroner i 2018. Operativ EBITDA 
(justert for engangsposter) ble 397 millioner 
kroner mot 313 millioner kroner i 2018. 
Implementeringen av IFRS 16 er som nevnt den 
viktigste effekten til økningen i EBITDA.

Konsernets netto finansposter utgjorde i 
2019 -85 millioner kroner (-36 millioner 
kroner). Økningen i nettofinansposter på  
49 millioner kroner er i stor grad drevet av 
 implementeringen av IFRS 16, som utgjør økte 
rentekostnader på 45 millioner kroner.

Konsernets skattekostnad utgjorde i 2019 
39 millioner kroner mot 57 millioner kroner i 
2018. Effektiv skattesats ble 23 prosent mot 
26 prosent året før. Lavere effektiv skattesats 
skyldes i hovedsak lavere faktisk skattesats i 
den norske virksomheten.

Balanse, kontantstrøm 
Ved utgangen av året hadde konsernet 
varemerker og goodwill på 1 902 millioner 
kroner (1 857 millioner kroner). Økningen har  
i stor grad sin bakgrunn i oppkjøpet av 
 Wongraven Wines i desember 2019.

Konsernet hadde ved utgangen av året 
investeringer i varige driftsmidler og program-

vare for 1 452 millioner kroner (343 millioner 
kroner). Den store økningen har hovedsakelig 
bakgrunn i implementeringen av IFRS 16, som 
ved utgangen av året har medført en økning av 
bruksrettigheter på 1 122 millioner kroner 
sammenlignet med utgangen av 2018.

Konsernets egenkapital var 1 662 millioner 
kroner pr. 31. desember (1 654 millioner 
kroner). Endringer i egenkapitalen er positivt 
påvirket av årets overskudd, men redusert av 
utbetalt utbytte til minoritetsaksjonærer i 
konsernet og aksjonærer i morselskapet. 
Egenkapitalandelen ved årsskiftet var på 30 
prosent, som er 7 prosentpoeng lavere enn året 
før. Den reduserte egenkapitalandelen, til tross 
for at konsernets egenkapital har økt i løpet av 
2019, skyldes at total gjeld har økt vesentlig 
som følge av implementeringen av IFRS 16.

Konsernets samlede gjeld per 31. desember 
2019 var på 3 928 millioner kroner (2 783 
millioner kroner), hvorav rentebærende gjeld 
utgjorde 51 prosent. Av økningen fra 2018 til 
2019 skyldes 1 142 kalkulerte leieforpliktelser 
i forbindelse med innføringen av IFRS 16.

Konsernets netto kontantstrøm fra 
 operasjonelle aktiviteter var på 292 millioner 
kroner (395 millioner kroner). Endringen er 
vesentlig påvirket av at Arcus i januar 2018 
mottok betydelige innbetalinger fra 
 Vinmonopolet som forfalt siste dag i 2017, 
dette skjedde ikke i januar 2019. Kontantstrøm 
fra operasjonelle aktiviteter er i 2019 i tillegg 
negativt påvirket av midlertidig høyere lager 
ved årsslutt. I motsatt retning er kontantstrøm 
fra operasjon eller aktiviteter positivt påvirket 
av innføringen av IFRS 16.

 
Vesentlige endringer i regnskapsprinsipper 
Innføringen av IFRS 16 fra 1. januar 2019 har 
medført betydelige endringer for konsernet.  
En del av effektene framkommer under 
 «Økonomisk utvikling» i styrets beretning 

ovenfor, men se gjerne også note 13 til 
 konsernregnskapet som inneholder en mer 
detaljert beskrivelse av de endringer dette har 
medført.

Det har ikke vært øvrige endringer som har 
medført vesentlige effekter for konsernet.

Finansiell risiko og risikostyring 
Styret har vedtatt en finanspolicy som 
 definerer rammer og retningslinjer for finansiell 
risikostyring i konsernet.

Arcus’ hovedinntektskilde er kjerne-
virksomheten, og konsernets hovedstrategi for 
risikostyring er å begrense den  finansielle 
risikoen som kjernevirksomheten skaper.

Konsernets viktigste finansielle risikoer er 
knyttet til kredittrisiko, renterisiko, likviditets-
risiko og valutarisiko.

Arcus benytter i liten grad finansielle 
instrumenter til sikring av renter og valuta. 
Konsernet benytter ikke sikringsbokføring, og 
finansielle instrumenter blir ved førstegangs-
innregning regnskapsført som finansielle 
instrumenter til virkelig verdi, mens verdi-
endringer regnskapsføres over resultatet. 

Kredittrisiko 
Finanspolicyen stiller krav om at kredittrisiko 
skal vurderes før det etableres kredittkjøps-
avtaler med nye kunder. Vurderingen omfatter 
gjennomgang av regnskapsinformasjon, samt 
annen relevant og tilgjengelig informasjon og 
danner grunnlag for fastsettelse av kreditt-
grense og kredittid. Når et kundeforhold er 
etablert, skal kredittrisiko og kredittgrenser 
vurderes fortløpende i forhold til kundens 
finansielle utvikling og betalingshistorikk. 
Utestående fordringer følges opp fortløpende  
i samarbeid mellom økonomiavdelingen og 
markedsavdelingene i den enkelte virksomhet. 

En stor andel av konsernets kunde-
fordringer oppstår gjennom salg av vin og 

brennevin til de statseide monopolutsalgene i 
Norden. Kredittrisikoen knyttet til disse 
kundene anses å være ikke-eksisterende. 
Konsernets kredittrisiko er for øvrig spredd på 
et større antall mindre kunder innen hotell-, 
restaurant- og kafémarkedet, samt et mindre 
antall distributører utenfor Norden.

Renterisiko 
Konsernet er eksponert for renterisiko gjennom 
finansieringsaktiviteter (lånefinansiering og 
finansiell leasinggjeld) og plasseringer 
 (bankinnskudd). Ved utgangen av 2019 bestod 
konsernets langsiktige gjeld av lånefasiliteter i 
SEB, samt finansiell leasing i Nordea Finans og 
Volvo Finans. Policyen for rentesikring inne-
bærer at inntil 50 prosent av basisrenten på 
langsiktige lån kan sikres. Ved utgangen av 
2019 var intet av konsernets rentebærende 
gjeld sikret. Rentemarginen på lånefasilitetene 
i SEB er knyttet til størrelsen på konsernets 
netto rentebærende gjeld sett i forhold 
EBITDA, mens avtalen med Nordea Finans 
innebærer fast rentemargin.

Likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet 
ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle 
forpliktelser etter hvert som de forfaller. Arcus 
skal til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å 
møte sine forpliktelser. Samtidig er det et mål  
å minimere konsernets overskuddslikviditet. 
Konsernet skal kontinuerlig arbeide for å 
utvikle sin finansielle handlefrihet, gjennom 
tett oppfølging av resultatutvikling og kapital-
binding, og gjennom fortløpende vurdering av 
alternative finansieringskilder. 

Arcus ønsker størst mulig grad av 
 fleksibilitet til å utnytte likvide midler best 
mulig i den daglige driften. Dette oppnås 
gjennom en konsernkontoordning med en 
trekkfasilitet som administreres av Arcus ASA.
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Ved investeringsbehov benyttes egen 
likviditet så langt det er mulig, men ved større 
investeringer benyttes også ekstern låne-
finansiering i bank. Arcus-konsernet har i løpet 
av 2019 ikke tatt opp nye lån, men har inngått 
noen leasingavtaler i forbindelse med  utskifting 
av lastebiler i Distribusjon. 

Valutarisiko 
Konsernet er utsatt for valutarisiko da det har 
virksomhet i flere land og gjør betydelige 
innkjøp i utenlandsk valuta. De vesentligste 
valutaene er euro, danske kroner, svenske 
kroner og amerikanske dollar. 

Konsernets valutaeksponering kan hoved-
sakelig deles i to grupper; kontantstrømrisiko 
og omregningsrisiko. Den overordnede 
 målsettingen er å begrense effekten valuta-
svingninger har på konsernets kontantstrøm i 

norske kroner. Endret innkjøpskost fra 
 leverandører i funksjonell valuta som følge av 
valutakursendringer søkes fortløpende 
 kompensert gjennom endring av utsalgspriser 
til kunder, og gjennom reforhandling av 
 innkjøpspriser fra leverandører. 

Risikohorisonten, dvs. den tid det tar å 
kompensere for negative valutabevegelser, er i 
stor grad styrt av prisendringsmulighetene i de 
statlige, nordiske monopolene, som i Norge er 
hver fjerde måned og i Sverige hver sjette 
måned. Valuta kjøpes i spotmarkedet for 
fortløpende å utligne netto posisjoner i penge-
poster. Terminhandler brukes kun for å sikre 
kjøp i utenlandsk valuta foretatt på vegne av 
Vecturas kunder og eventuelt ved store oppkjøp 
av selskaper eller driftsmidler i utenlandsk 
valuta dersom det er et stort tidsintervall 
mellom kontraktsinngåelse og oppgjørsdato.

Deler av konsernets langsiktige låneopptak 
er foretatt i svenske kroner, som en naturlig 
sikring mot kontantstrøm i form av utbytte i 
svenske kroner.

Fordringer og gjeld, samt pengeposter i 
utenlandsk valuta, omregnes til balansedagens 
kurs i selskapenes funksjonelle valuta ved 
rapportering. Konsernets presentasjonsvaluta 
er norske kroner. Konsernet er derfor 
 ytterligere eksponert for valutarisiko ved 
omregning av utenlandske datterselskap fra 
deres funksjonelle valuta til konsernets 
presentasjonsvaluta. Denne omregnings-
risikoen er ikke sikret. 

MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON 
Medarbeidere
Konsernet hadde ved årsskiftet 430,5 årsverk 
fordelt på 435 faste medarbeidere, hvorav 341 
medarbeidere er ansatt i Norge. Morselskapet 
Arcus ASA har to medarbeidere. Fordelingen 
mellom kjønn i hele konsernet var 69 prosent 
menn og 31 prosent kvinner. 

Styret anser arbeidsmiljøet og samarbeidet 
med de tillitsvalgte som godt og konstruktivt. 
Medarbeiderne er sikret medbestemmelse på 
flere nivåer i konsernet. I de operative 
 selskapene i Norge er det etablert faste 
samarbeidsutvalg bestående av tillitsvalgte  
og representanter fra ledelsen. I møtene gir 
ledelsen informasjon, og det gjennomføres 
drøftinger ved behov. Det er også et 
 velfungerende konsernutvalg hvor de ansattes 
styremedlemmer og hovedtillitsvalgte møtes 
før hvert styremøte, for å behandle relevante 
og konsernovergripende saker. 

Sykefravær 
Konsernet har høyt fokus på sykefravær.  
De norske selskapene i konsernet arbeider tett 
med bedriftshelsetjenesten og NAV for å 
redusere sykefraværet. Individuell oppfølging 

og tilrettelegging er viktige verktøy i dette 
arbeidet. For Arcus-Gruppen AS med datter-
selskap i Norge var sykefraværet i 2019 på 4,6 
prosent, mens målet var 4,2 prosent. For 2020 
er målet fortsatt 4,2 prosent. I Vectura AS,  
hvor det er mye manuelt og fysisk arbeid, var 
sykefraværet i 2019 på 6,8 prosent, en 
forbedring på 1,7 prosentpoeng fra 2018. 
Målet for 2019 var 7,5 prosent mens målet for 
2020 er satt til 6,5 prosent. Sykefraværet 
varierer mye fra avdeling til avdeling og mellom 
forretningsområdene. 

For konsernet Arcus ASA var det totale 
sykefraværet i 2019 i Norge på 5,7 prosent,  
en forbedring på 0,7 prosentpoeng fra 2018.  
Til sammenligning viser NHOs sykefraværs-
statistikk for drikkevareproduksjon i 3. kvartal 
2019 et legemeldt fravær på 4,1 prosent, og et 
egenmeldt fravær på anslagsvis 0,6 prosent, 
som i sum gir et totalt sykefravær på 4,7 
prosent. 

Sykefraværsstatistikker og HMS-hendelser 
synliggjøres hver måned blant annet på 
 avdelingsmøter, intranett, oppslagstavler og 
behandles i arbeidsmiljøutvalgene.

Arbeidsmiljø og HMS 
Konsernets operative virksomheter arbeider 
systematisk med helse, miljø og sikkerhet.  
Egne handlingsplaner er etablert, og disse 
følges opp både sentralt, i forretnings-
områdene og i arbeidsmiljøutvalgene. 

For å unngå alvorlige skader og hendelser 
er det viktig å ha en organisasjon og kultur som 
avdekker farlige forhold, registrerer uønskede 
hendelser og fortløpende setter inn korrektive 
tiltak. Dette arbeidet har de operative selskapene 
i konsernet lykkes bra med. Uønskede hendelser 
innrapporteres regelmessig. Disse hendelsene 
rapporteres månedlig til ledelse, medarbeidere, 
arbeidsmiljøutvalg og verneombud. 

Norge Sverige Danmark Finland Tyskland Totalt
Kvinner 90 29 4 10 2 135
Menn 251 26 13 9 1 300
Totalt 341 55 17 19 3 435

ANTALL ANSATTE I ARCUS KONSERNET PR 31.12.2019 FORDELT PER LAND

ANTALL ANSATTE I ARCUS KONSERNET PR 31.12.2019 FORDELT PER FORRETNINGSOMRÅDE

Menn Kvinner  Totalt 
Spirits 96 46 142
Vin 37 47 84
Arcus-Gruppen AS 20 14 34
Vectura AS 146 27 173
Arcus ASA 2 0 2
Totalt 301 134 435
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Ved alle skader granskes hva som er den 
underliggende årsaken, for deretter å implemen-
tere tiltak for å unngå liknende hendelser.

I 2019 var det 6 skader (4 i Vectura AS og  
2 i Arcus Norway AS) som medførte fravær. 
Skadene anses ikke som alvorlige, og personene 
var tilbake i arbeid etter få dagers fravær. 
Konsernet har som mål at det i 2020 ikke skal 
ha noen skader som medfører fravær.

Likestilling 
Av konsernets 435 medarbeidere ved årsskiftet 
var 31 prosent kvinner og 69 prosent menn, 
samme nivå som året før. Ledergruppene i de 
operative selskapene har alle kvinnelige 
medlemmer. Konsernledelsen i Arcus ASA har 
ett kvinnelig medlem. Konsernet hadde ved 
årsskiftet 42 prosent kvinnelige ledere som er 
en økning på 10 prosentpoeng fra 2018. 

Eierselskapets styre (Arcus ASA) hadde 
ved utgangen av 2019 ti styremedlemmer, 
hvorav fem kvinner. Tre av styrets medlemmer 
var ansattvalgte representanter, hvorav to 
kvinner. Kvinneandelen i styret tilfredsstiller 
lovens krav til kvinnerepresentasjon i et 
ASA-styre. 

I forbindelse med det lokale lønnsoppgjøret 
2019 gjennomgikk partene situasjonen 
vedrørende likestilling og likelønn. Partene er 
enige om at hensynet til likelønn og likestilling 
er tilfredsstillende ivaretatt.

Mangfold 
Konsernet har en uttalt politikk om ikke å 
diskriminere på grunn av kjønn, religion, 
hudfarge, seksuell legning, alder, nedsatt 
funksjonsevne eller etnisk og/ eller kulturell 
opprinnelse. 

Ved utgangen av 2019 representerte 
medarbeiderne ca. 30 ulike språk og ca. 20 
prosent av medarbeiderne hadde en annen 
kulturell eller etnisk bakgrunn enn nordisk.

Konsernets mål er at det ikke skal 
 forekomme noen form for diskriminering eller 
trakassering. Konsernets Arbeidsreglement og 
Etisk regelverk har retningslinjer om dette, og i 
tillegg er det etablert gode varslingsrutiner.

I 2019 ble det også utarbeidet en ny Plan 
for mangfold og inkludering. Planen definerer 
konkrete mål og aktiviteter. Arcus ASA skal 
som konsern og arbeidsgiver fremme 
 likestilling og hindre diskriminering av sine 
medarbeidere. 

Styret og de operative selskapenes ledelse 
er bevisst dette ved rekruttering, ansettelse, 
lønnsvurderinger, ved tilrettelegging av 
arbeidsforhold samt gjennom holdnings-
skapende arbeid. 

Etiske retningslinjer 
Konsernets etiske retningslinjer har til hensikt 
å definere, tydeliggjøre og sikre rammer og 
forventninger til forretningsmessig etisk og 
korrekt opptreden for alle medarbeidere. 
Konsernets etiske retningslinjer fastslår at 
Arcus har nulltoleranse for diskriminering, 
mobbing og korrupsjon. Som en del av de etiske 
retningslinjene er det også tilrettelagt for 
varsling av eventuelle kritikkverdige forhold i 
konsernet. Varslere kan benytte et eget 
telefonnummer som er etablert for dette 
formålet. Det er gjort kjent og tilgjengelig for 
alle ansatte, med garantert anonymisering.  
I 2019 ble det innrapportert én varslingssak.

Personvern 
Arcus følger EU-regelverk vedrørende 
 personvern (GDPR). I 2019 ble tidligere rutiner 
for etterlevelse og kontroll revidert, slik at 
Arcus’ håndtering av personvern er i henhold til 
regelverket.

Med bakgrunn i kartleggingen er det 
konkludert med at Arcus ikke er underlagt 
kravet om et selvstendig personvernombud  

(jf. GDPR art. 37). For å sikre etterlevelse av 
lovverket på tvers av konsernets forretnings-
områder er det likevel besluttet å utpeke et 
selvstendig personvernutvalg. Utvalgets 
hovedfunksjon skal være å sikre etterlevelse av 
ny personvernlovgivning i Arcus ASA med 
datterselskaper. 

Ytre miljø 
Hensynet til det ytre miljøet utgjør en viktig del 
av samfunnsansvaret i Arcus, og det har vært 
økt aktivitet i 2019. Bærekraftrapporten på 
side 36-54 inngår som en del av styrets 
beretning, men styret velger her å løfte frem 
enkelte forhold: 

Valg av rett emballasje er et av de 
 områdene hvor Arcus på best mulig måte kan 
bidra til et bedre miljø. Glassproduksjon er den 
suverent mest miljøbelastende enkeltfaktoren 
ved alkoholmonopolenes virksomhet, i følge  
en undersøkelse fra 2016 gjennomført av de 
nordiske alkoholmonopolene. Det er bakgrunnen 
for at Arcus i 2019 for første gang har solgt vin 
på flasker av plast som kan pantes. Når plast 
resirkuleres, er det en langt mer miljøvennlig 
emballasje enn for eksempel glass. 

Videre har Arcus engasjert seg i 
 organisasjoner og fora hvor miljøtiltak har 
høyeste prioritet. Som en del av dette har Arcus 
tatt «Plastløftet». Det innebærer en  forpliktelse 
til å redusere sitt plastforbruk med 30 prosent, 
og at innen 2025 skal minst 50 prosent av 
plasten som brukes være resirkulert plast. 

I 2019 har resirkulering av eget avfall økt 
til 64 prosent (50 prosent i 2016), og seks 
lastebiler med gamle motorer har blitt erstattet 
med mer miljøvennlige Euro 6-motorer.

Arcus støtter en føre-var-tilnærming til 
miljøutfordringer, og arbeider planmessig med 
å redusere belastninger på det ytre miljøet 
forbundet med virksomheten. I 2017 fastsatte 
konsernet 11 konkrete KPIer som skal innfris 

frem til 2020. Det er blant annet etablert  
KPIer for reduksjon av karbondioksid og økt 
 resirkulering av avfall. Status for hvert av  
disse 11 parameterne fremgår i Bærekraft-
rapporten.

I årsrapporten er det inntatt separat  redegjørelse 
om Arcus’ samfunnsansvar i tråd med Regnskaps -
-lovens paragraf 3-3c, hvor det er angitt status 
for hver av de 11 KPIene. Denne redegjørelsen er 
en integrert del av årsberetningen.

Alkohol 
Arcus har et tydelig forhold til ansvarlig 
alkoholkonsum. Alle de målgrupper som er 
relevante for Arcus skal på en enkel måte bli 
kjent med og forstå konsernets forhold til 
alkohol og ansvarlig konsum. Det er bakgrunnen 
for kampanjen «Drikk med vett», som ble 
lansert høsten 2015, og som siden da har vært 
en integrert del av Arcus’ kommunikasjon. 
«Drikk med vett» er både en intern og ekstern 
holdningskampanje, og skal nå alle ansatte og 
alle dem Arcus møter. 

I de tre årene 2017-2019 har Arcus 
gjennomført en kampanje rettet mot russen. 
«Drikk med vett»-budskap har blitt delt i 
russens egne digitale kanaler. På festene på 
Tryvann og Tusenfryd i Oslo, har det i 2019 blitt 
det delt ut 7.000 fylte flasker med vann til 
russen, med enkle muligheter for påfylling av 
vann, en økning på 1.000 flasker fra året før. Det 
ble også delt ut 20 vanndunker til russebusser 
for å sikre enkel påfylling av vann. Det var ikke 
synlig at det var Arcus som sto bak initiativet.

Alkolås monteres på alle lastebiler og nye 
firmabiler. I de operative selskapene er det 
også etablert AKAN utvalg og AKAN kontakter.

I årsrapporten er det inntatt separat 
 rede gjørelse om Arcus’ organisasjon.
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Eierforhold 
Arcus ASA ble notert på Oslo Børs 1. desember 
2016, og hadde ved årsskiftet 2018/19 2.250 
aksjonærer. Tre aksjonærer eide ved årsskiftet 
mer enn fem prosent av selskapet; Canica AS 
(44,2 %), Geveran Trading Co Ltd (9,9 %) og 
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) (5,1 %). 
Kvartalsresultatet har ved hvert kvartal blitt 
presentert i Oslo. I tillegg har en-til-en investor-
møter blitt avholdt i Oslo jevnt fordelt gjennom 
året, og Arcus har deltatt på interne og  eksterne 
investorpresentasjoner i regi av meglerfirmaer.

I årsrapporten er det inntatt separat  rede gjørelse 
om Arcus’ etterlevelse av  eierstyring. Dette er en 
integrert del av  årsberetningen.

Fortsatt drift 
I samsvar med regnskapslovens § 3–3a bekreftes 
det at forutsetningen for fortsatt drift er til 
stede. Til grunn for dette ligger de langsiktige 
planene og de strategiske valgene som er gjort.

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN 
Siden COVID-19-utbruddet har Arcus klart å 
holde stabil drift. Tilførselen av vin og andre 
råvarer har vært omtrent som planlagt, mye på 
grunn av det gode samarbeidet med våre 
partnere. På vårt produksjons- og tappeanlegg 
har det ikke vært betydelige forsinkelser. 
Salget av vin og brennevin til Vinmonopolet har 
vært høyere enn normalt. De viktigste årsakene 
til det økte salget er sterkt redusert salg til 
Duty Free Travel Retail, hoteller, restauranter 
og kaféer, og færre som har handlet i Sverige. 
Forretningsområdet Logistikk har hatt høy 
aktivitet på grunn av den økte etterspørselen 
på Vinmonopolet, med drift og leveranser 
omtrent som planlagt.

Ingen ansatte har så langt rapportert 
 COVID-19-infeksjon. Pr midten av april var 3,7 
prosent av de ansatte i Arcus midlertidig 
permitterte. Alle disse jobbene er relatert til 
hotell, restauranter og kaféer, hvor salget er 
betydelig redusert. For å redusere antall 
midlertidige permitteringer, har noen ansatte 
hatt midlertidige jobber i produksjons-
avdelingen.

For å ha en ekstra likviditetsreserve i den 
ustabile situasjonen forårsaket av COVID-19, 
har konsernets kassekreditt i SEB blitt økt fra 
600 MNOK til 800 MNOK. Forfallet på 
 konsernets løpetid er samtidig forlenget med 
ett år til 1. desember 2022.

Med den utfordrende situasjonen som noen av 
våre kunde nå står overfor, overvåker vi 
situasjonen nøye og gjennomfører tiltak for å 
redusere risikoen for kredittap. Gitt dagens 
situasjon antar vi at tapene vil være moderate, 
og det er gjort ekstraordinære avsetninger for 
forventede tap i første kvartal.

11. mars kunngjorde Arcus at Vectura og 
Cuveco vurderer å fusjonere. I en bransje med 
sterk konkurranse og lave marginer, ønsker de 
to partene å etablere et selskap som over tid 
kan utvikle enda bedre tjenester. Ved en fusjon 
vil man oppnå en størrelse som gjør det lettere 
å investere for fremtiden i automatisering, 
digitalisering og bærekraftige løsninger. Det 
nye selskapet vil etter hvert kunne tilby et 
bedre og bredere tilbud av tjenester til sine 
mange kunder. Konkurransetilsynet har godkjent 
den planlagte fusjonen mellom Vectura og Cuveco. 
Arbeidet med den planlagte fusjonen går nå 
over i en fase med forhandling og planlegging.

RESULTATDISPONERING 
Morselskapet Arcus ASA hadde i 2019 et 
årsresultat på 52 millioner kroner mot 55 
millioner kroner i 2018. Styret foreslår at det 
avsettes utbytte med 1,66 per aksje, totalt  
113 millioner kroner, og at overskuddet på  
52 millioner kroner overføres til annen 
 egenkapital. 

FREMTIDSUTSIKTER 
I forbindelse med børsnoteringen offentlig- 
gjorde selskapet sine langsiktige vekstmål, 
herunder organisk omsetningsvekst på  
3–5 prosent inklusive mindre bolt-on oppkjøp, 
og EBITDA-vekst på 6–9 prosent i de neste 
 tre til fem årene. Styret legger fortsatt disse 
målene til grunn for konsernets videre  
utvikling.

Gjelleråsen 29. april 2020

Michael Holm Johansen
Styreleder

Carl Erik Hagen Nils Selte Ann-Beth Freuchen

Eilif Due Leena Saarinen Kirsten Ægidius Ann Therese Jacobsen

Konstanse M. Kjøle Erik Hagen Kenneth Hamnes
Konsernsjef
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Resultatregnskap 01.01. – 31.12.

KONSERNREGNSKAP

Beløp i 1 000 NOK Note 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Salgsinntekter 2,3 2 710 374 2 672 615
Andre driftsinntekter 2,3 52 403 50 586
Sum inntekter 2,3 2 762 777 2 723 201

Netto gevinst ved salg av driftsmidler 4,11,12 11 365
Varekostnad 15,22 -1 601 113 -1 577 306
Lønnskostnad 6,7,8 -439 220 -426 644
Avskrivninger og amortiseringer 11,12,13 -119 573 -50 005
Andre driftskostnader 5 -329 443 -409 330
Andel resultat fra tilknyttet og felleskontrollert virksomhet 23 4 059 2 311
Driftsresultat før andre inntekter og kostnader 277 498 262 592

Andre inntekter og kostnader 5 -19 744 -5 296
Driftsresultat 257 754 257 296

Beløp i 1 000 NOK Note 2019 2018

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt 9 22 498 12 906
Annen finansinntekt 9,18 30 038 27 740
Rentekostnader 9 -99 128 -39 029
Annen finanskostnad 9,18 -38 693 -37 733
Netto finansresultat -85 285 -36 116

RESULTAT FØR SKATT 172 469 221 180

Skattekostnad 10 -39 182 -56 763

Årsresultat 133 287 164 417
Årsresultatet fordeler seg som følger
Ikke-kontrollerende eierinteresse 26 5 466 5 954
Eiere av morselskapet 127 821 158 463

133 287 164 417

Resultat per aksje (NOK)
Resultat per aksje 21 1,88 2,33
Utvannet resultat per aksje 21 1,79 2,25
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Totalresultat 01.01. – 31.12.
Beløp i 1 000 NOK Note 2019 2018

Årsresultat 133 287 164 417

Poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen;
Estimatavvik pensjoner 8 -1 989 9 900
Sum -1 989 9 900

Skatt på poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen 10 438 -2 277
Sum -1 551 7 623

Poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen;
Omregningsdifferanser ved omregning av utenlandske datterselskap -5 000 6 967
Sum -5 000 6 967

Skatt på poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen 0 0
Sum -5 000 6 967

SUM ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER -6 551 14 590

TOTALRESULTAT 126 736 179 007

Totalresultatet fordeler seg som følger
Ikke-kontrollerende eierinteresse 5 104 5 214
Eiere av morselskapet 121 632 173 793
TOTALRESULTAT 126 736 179 007

Totalresultat per aksje (NOK)
Resultat per aksje 21 1,79 2,55
Utvannet resultat per aksje 21 1,70 2,47
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Balanse per 31. desember
Beløp i 1 000 NOK Note 2019 2018

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Goodwill 12 1 048 185 1 042 130
Varemerker 12 853 965 815 009
Programvare 12 21 033 26 752
Sum immaterielle eiendeler 1 923 183 1 883 891

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler 11 151 973 315 839
Bruksrettigheter 13 1 279 262 0
Sum varige driftsmidler 1 431 235 315 839

Utsatt skattefordel 10 86 100 110 158

Finansielle anleggsmidler
Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 23 64 521 61 291
Andre investeringer i aksjer 1 249 200
Andre langsiktige fordringer 14 506 1 581
Sum finansielle anleggsmidler 65 276 63 072

Sum anleggsmidler 3 505 794 2 372 960

Beløp i 1 000 NOK Note 2019 2018

Omløpsmidler
Varelager 15 486 612 441 117

Fordringer
Kundefordringer 1 1 278 500 1 260 709
Forskudd til leverandører 14 63 152 52 999
Andre fordringer 10,14 50 810 26 983
Sum fordringer 1 392 462 1 340 691

Bankinnskudd 1,17 205 029 282 594
Bankinnskudd, kontanter o.l. 205 029 282 594
 
Sum omløpsmidler 2 084 103 2 064 402

SUM EIENDELER 5 589 897 4 437 362
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Balanse per 31. desember
Beløp i 1 000 NOK Note 2019 2018

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 21 1 360 1 356
Overkurs 770 743 770 743
Sum innskutt egenkapital 772 103 772 099

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 886 224 878 970
Sum opptjent egenkapital 886 224 878 970

Ikke-kontrollerende eierinteresser 26 3 896 2 965

Sum egenkapital 1 662 223 1 654 034

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatteforpliktelse 10 101 260 101 845
Pensjonsforpliktelser 8 23 724 21 077
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 1,18 69 343 74 218
Andre avsetninger for forpliktelser 20 0 92
Sum avsetning for forpliktelser 194 327 197 232

Beløp i 1 000 NOK Note 2019 2018

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 1,19 703 829 874 895
Leieforpliktelser 13,19 1 151 016 0
Annen langsiktig gjeld 464 647
Sum annen langsiktig gjeld 1 855 309 875 542

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 1,19 0 18 063
Leieforpliktelser 13,19 154 199 0
Leverandørgjeld 570 499 576 783
Betalbar skatt 10 5 002 0
Skyldige offentlige avgifter 16 959 697 930 452
Annen kortsiktig gjeld 16,20 188 641 185 256
Sum kortsiktig gjeld 1 878 038 1 710 554

Sum gjeld 3 927 674 2 783 328

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 589 897 4 437 362

Gjelleråsen 29. april 2020

Michael Holm Johansen
Styreleder

Carl Erik Hagen Nils Selte Ann-Beth 
Freuchen

Eilif Due

Leena Maria  
Saarinen

Kirsten Ægidius Ann Therese 
Jacobsen

Konstanse M. 
Kjøle

Erik Hagen

Kenneth Hamnes
Konsernsjef
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Kontantstrømoppstilling 01.01. – 31.12.
Beløp i 1 000 NOK 2019 2018

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Ordinært resultat før skattekostnad 172 469 221 180
Avskrivninger og amortiseringer 11,12,13 119 573 50 005
Andel resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert 
virksomhet 23 -4 059 -2 311
Innbetaling av utbytte fra tilknyttet selskap 23 447 445
Betalte skatter 10 -34 928 -39 991
Tillegg for rentekostnader i perioden 9 97 510 37 406
Pensjonskostnader og andre avsetninger uten kontanteffekt 4 567 197
Verdiendringer og andre kostnader uten kontanteffekt 4 -304 12 155
Tap/gevinst ved salg varige driftsmidler og immaterielle  
anleggsmidler 4 -11 -365
Urealisert agio 4 -2 527 1 195
Endring i varer 4,15 -45 495 -30 358
Endring i kundefordringer 4 -16 342 171 455
Endring i leverandørgjeld 4 -6 324 -27 101
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 4 11 098 624
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 291 674 394 536

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Utbetaling ved kjøp av immaterielle anleggsmidler 12 -1 496 -3 270
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 11 -18 723 -19 812
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 4,11 146 365
Utbetalinger ved kjøp av virksomhet 25 -50 690 0
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle investeringer 4 -15 -119
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -70 778 -22 836

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Utbetalinger i aksjebaserte incentivprogram 4,7 -2 125 0
Nedbetaling av rentebærende gjeld 1,19 -66 162 -17 370
Endring andre langsiktige lån 14 1 075 -360
Endring kassekreditt 19 0 -72 700
Utbetalte renter i perioden 4,9 -97 314 -37 302
Utbetaling for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser 4 0 -6 150
Utbetaling for kjøp av egne aksjer -2 915 -8 303
Utbetalinger av utbytte 4,26 -116 214 -118 716
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -283 655 -260 901

Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter og 
lignende -14 806 -12 620
Effekt av valutakursendringer på kontanter og 
 kontantekvivalenter -14 806 -12 620

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -77 565 98 179
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 282 594 184 415
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 17 205 029 282 594
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Oppstilling over endringer i egenkapital

Beløp i 1 000 NOK
Aksje-

kapital
 Beholding av 

egne aksjer 
 

Overkurs 
Omregnings-

differanser 
Fond for aksje-
basert betaling 

Annen opptjent 
egenkapital

Totalt for eiere av 
morselskapet

Ikke-kontrollerende 
eierinteresser

Totalt for 
konsernet

Egenkapital pr 31.12.2017 1 360 0 770 743 300 812 8 504 569 173 1 650 592 18 823 1 669 415

Årsresultat 2018 0 0 0 0 0 158 463 158 463 5 954 164 417
Sum andre inntekter og kostnader 2018 0 0 0 7 707 0 7 623 15 330 -740 14 590
Totalresultat 2018 0 0 0 7 707 0 166 086 173 793 5 214 179 007

Transaksjoner med eierne 2018
Kjøp av egne aksjer 0 -4 0 0 0 -8 299 -8 303 0 -8 303
Aksjebasert betaling 0 0 0 0 6 722 0 6 722 0 6 722
Utbetalt utbytte 0 0 0 0 0 -112 919 -112 919 -5 797 -118 716
Endringer i ikke-kontrollerende eierinteresser 0 0 0 0 0 -61 534 -61 534 -12 557 -74 091
Overføring årets resultat fra minoritet til majoritet * 0 0 0 0 0 2 718 2 718 -2 718 0
Sum transaksjoner med eierne 2018 0 -4 0 0 6 722 -180 034 -173 316 -21 072 -194 388

Egenkapital pr 31.12.2018 1 360 -4 770 743 308 519 15 226 555 225 1 651 069 2 965 1 654 034

Årsresultat 2019 0 0 0 0 0 127 821 127 821 5 466 133 287
Sum andre inntekter og kostnader 2019 0 0 0 -4 670 0 -1 551 -6 221 -330 -6 551
Totalresultat 2019 0 0 0 -4 670 0 126 270 121 600 5 136 126 736

Transaksjoner med eierne 2019
Kjøp av egne aksjer 0 4 0 0 0 -538 -534 0 -534
Aksjebasert betaling 0 0 0 0 -2 007 0 -2 007 0 -2 007
Utbetalt utbytte 0 0 0 0 0 -112 872 -112 872 -3 342 -116 214
Endringer i ikke-kontrollerende eierinteresser 0 0 0 0 0 0 0 208 208
Overføring årets resultat fra minoritet til majoritet * 0 0 0 0 0 1 071 1 071 -1 071 0
Sum transaksjoner med eierne 2019 0 4 0 0 -2 007 -112 339 -114 342 -4 205 -118 547

Egenkapital pr 31.12.2019 1 360 0 770 743 303 849 13 219 569 156 1 658 327 3 896 1 662 223

* Ikke-kontrollerende eierinteresser i konsernet er knyttet til eierinteresser i datterselskaper innenfor virksomhetsområdet vin, hvor det foreligger salgsopsjoner som kan utøves på et gitt tidspunkt i framtiden. Verdien av salgsopsjonene er innregnet som forpliktelser til virkelig verdi og har 
redusert minoritetens andel av egenkapital. Presentasjon av resultatandelene er presentert i resultatoppstillingen som ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultatet. Som følge av at konsernet har innregnet forpliktelsen på salgsopsjonene mot minoritetens andel av egenkapital blir 
resultat fra ikke-kontrollerte eierinteressene, justert for utdelt utbytte og omregningsdifferanser, overført til majoritetens andel av egenkapital ved utgangen av hver rapporteringsperiode. 
 
Den gjenværende bokførte verdien av ikke-kontrollerende eierinteresser knytter seg til ikke-kontrollerende eierinteresser hvor det ikke eksisterer salgsopsjoner. 
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Konsernets historie i korte trekk
Arcus ASA er registrert og hjemmehørende i Norge, 
og lokalisert i Destilleriveien 11 på Gjelleråsen i 
Nittedal kommune, like nord for Oslo. Konsern-
regnskapet inkluderer morselskapet og datter-
selskap (samlet referert til som «Arcus» eller 
 «konsernet» og hver for seg som «konsern-
selskap») samt konsernets andeler i tilknyttede 
selskap. Konsernets hovedvirksomhet er import, 
produksjon, markedsføring, salg og distribusjon av 
vin og brennevin.

Historisk utvikling
De siste årene har konsernet gjennomført følgende 
viktige transaksjoner:

2019
• Konsernet etablerte i mai det nye heleide 

 datterselskapet Arcus Co Brands AS i Norge,  
og i  november det heleide selskapet Arcus 
 Winebrands Sweden AB i Sverige. Begge 
 selskapene ble opprettet for å styrke satsningen 
på egne merkevarer innenfor vin i Norge og 
Sverige. 

• Konsernet kjøpte i desember opp 90,01 % av 
Wongraven Wines AS, som vil inngå i den norske 
vinagenturvirksomheten.

2018
• Konsernets norske brennevinsvirksomhet 

 etablerte i andre kvartal et nytt datterselskap, 
Atlungstad Håndverksdestilleri AS, som fra 
2019 tok over virksomheten knyttet til 
 produksjon på Stange i Hedmark.

• Konsernet kjøpte i juni ytterligere 10,1% 
 eierandel i Symposium Wines AS, som inngår i 
konsernets norske vinvirksomhet. Konsernets 
eierandel i selskapet er etter dette 90,1%.

• Konsernets brennevinsvirksomhet i Sverige 
etablerte i tredje kvartal et nytt datterselskap, 

• Konsernet kjøpte i oktober varemerket Vanlig, 
som består både av en vodka og en gin. 
 Konsernet overtok  salget av  dette produktet 
fra samme tidspunkt, mens overtakelse av 
 produksjon var i  første kvartal  2018.

• Konsernet kjøpte i desember varemerket  
Hot n'Sweet, som er en vodka shot. Konsernet 
 overtok  salget av dette produktet  fra 1. januar 
2018, mens overtakelse av produksjon var i  
første kvartal  2018.

2016
• Konsernet økte i februar sin eierandel i Excellars 

AS fra 51,0 % til 90,1 %, ved at datterselskapet 
Vingruppen AS kjøpte minoritetsaksjer.

• Konsernet økte i februar sin eierandel i 
 Wineagency Sweden AB fra 80,0 % til 90,0 %, 
ved at datterselskapet Vingruppen I Norden AB 
kjøpte kjøpte ytterligere minoritetsaksjer.

• Konsernet økte i juli sin eierandel i Wineworld 
Sweden AB fra 80,0 % til 90,0 %, ved at datter-
selskapet Vingruppen i Norden AB kjøpte 
 ytterligere minoritetsaksjer.

• Konsernet kjøpte i august vodka-varemerket 
Dworek.

• Konsernet økte i desember sin eierandel i 
 Vingruppen i Norden AB fra 99,37 % til 100,0 %, 
ved at datterselskapet VinGruppen Sweden 
 Holding AB kjøpte resterende  minoritetsaksjer.

• Arcus-Gruppen Holding AS ble omdannet til 
allmennaksjeselskap, og endret navn til Arcus ASA, 
før selskapet 1. desember ble notert på Oslo Børs.

2015
• Kjøpte i februar akevitt-varemerket Snälleröds i 

Sverige.
• Kjøpte i april vinvirksomheten til Fondberg i 

Finland. Endret navn på virksomheten til Social 
Wines Oy.

Stockholms Spritfabrik AB, som skal drive 
 agenturvirksomhet innenfor brennevin i Sverige.

• Konsernets vinvirksomhet i Norge etablerte i 
fjerde kvartal 3 nye datterselskap, Classic Wines 
AS, Creative Wines AS og Arcus Brand Lab AS. 
De to første selskapene skal drive agentur-
virksomhet, mens Arcus Brand Lab AS vil inngå i 
virksomheten med egne merkevarer.

• Konsernets svenske vinvirksomhet etablerte i 
fjerde kvartal et nytt datterselskap, New Frontier 
Wines AB, som skal inngår i den svenske 
 vinagenturvirksomheten.

2017
• Konsernet kjøpte i januar resterende 50 % 

 eierandel i Det Danske Spiritus Kompagni A/S. 
Det Danske Spiritus Kompagni A/S ble med det 
heleid datterselskap i konsernets brennevins-
virksomhet.

• Konsernet etablerte i januar Vingruppen Finland 
Oy, som et 100 % eid datterselskap av 
 Vingruppen i Norden AB. 

• Konsernet kjøpte i februar resterende 9,9 % 
eierandel i Excellars AS. Excellars AS ble med 
det heleid datterselskap i konsernets 
 vinvirksomhet.

• Konsernet økte i juni sin eierandel i Valid Wines 
Sweden AB fra 97,0 % til 100,0 %, ved at 
 datterselskapet Vingruppen I Norden AB kjøpte 
kjøpte ytterligere minoritetsaksjer. Samtidig 
solgte selskapet 16,9 % av aksjene til 
 selskapets daglige leder, slik at konsernet etter 
transaksjonen har en eierandel på 83,1 % i  
Valid Wines Sweden AB .

• Konsernet kjøpte i september 100 % av aksjene 
i det norske selskapet BevCo AS, som fra samme 
tidspunkt inngår i konsernets brennevins-
virksomhet. Selskapet har blant annet  rettighetene 
distribusjon av Dooley's Toffee i Norge. 

• Kjøpte i september 70% av aksjene i et ny-
oppstartet norsk vinselskap, Heyday Wines AS.

• Omorganiserte i Q4 eierskapet til Vingruppen i 
Norden AB, ved å selge aksjene til et nyopprettet 
heleid holdingsselskap i Sverige, kalt VinGruppen 
Sweden Holding AB.

• La ned produksjon i Aalborg og flyttet produksjon 
og tapping av de danske varemerkene (Aalborg, 
Malteserkreutz og Gammel Dansk) til et tilpasset 
anlegg på Gjelleråsen.
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NOTE 1 STYRING AV FINANSIELL RISIKO

Finansiell risiko
Konsernet har en styrevedtatt finanspolicy, hvor rammer og retningslinjer for finansiell risikostyring er 
definert. Ansvar for gjennomføring av vedtatt finanspolicy ligger hos Arcus ASA, men gjennomføres i 
samarbeid med de enkelte forretningsområder. Arcus Konsernets hovedinntektskilde er kjerne-
virksomheten, og hovedstrategi i forhold til risiko er ikke å spekulere, men å begrense den finansielle 
risikoen som kjernevirksomheten skaper.
 
De viktigste finansielle risiki konsernet er utsatt for er knyttet til kredittrisiko, renterisiko, likviditets-
risiko og valutarisiko.

For sikringsformål knyttet til rente- og valutarisiki, benytter konsernet seg til en viss grad av finansielle 
derivater. Konsernet oppfyller ikke de regnskapsmessige kravene til sikringsbokføring, og vurderer 
 derfor disse ikke som regnskapsmessig sikring. Regnskapsmessig behandling av finansielle derivater er 
omtalt under Regnskapsprinsipper.

Kredittrisiko
Konsernet har en prosedyre for håndtering av kredittrisiko, som tilsier at kredittrisiko skal vurderes før 
etablering av kundeforhold med gjennomgang av regnskaper og annen relevant og tilgjengelig 
 informasjon, og det skal fastsettes kredittgrense og kredittid. Kredittprosedyren definerer også at i 
etterkant av etablering av et kundeforhold skal;
 
•  Kunder som ytes kreditt underkastes systematisk kredittvurdering, med fastsettelse av kreditt-

grenser som følges opp regelmessig.
•  Kredittid i forbindelse med salg til kunder skal søkes minimert og normalt ikke overstige 30 dager.
•  Kredittrisiko skal gjennomgås og vurderes minimum kvartalsvis.

Dersom det avdekkes at kredittvurdering på handlende kunde ikke er utført, eller er eldre enn seks (6) 
måneder, skal kredittsjekk umiddelbart gjennomføres.

Utestående beløp følges opp fortløpende, i samarbeid mellom økonomiavdelingen og markedsavdelingene 
i den enkelte virksomhet. Ved manglende innbetaling av utestående skal dette purres. Purring/ 
inkassovarsel skal kjøres en gang pr uke, og vurdering av andre aktiviteter skal skje fortløpende.

Kredittavdelingen kalkulerer hver måned nødvendig tapsavsetning i henhold til konsernets sjablonregler. 
For kundefordringer uten vesentlige finansieringskomponenter benyttes forenklet modell i henhold til IFRS 9, 
hvor det avsettes for forventet tap over hele levetiden fra første gangs balanseføring. Den forenklede 
modellen betyr at man måler forventet tap over levetiden, framfor 12 måneder og tracking av kredittrisiko. 

En vesentlig del av konsernets omsetning er knyttet til de statlige monopolene i Norden, hvor det ikke 
anses å være noen kredittrisiko. Konsernets kredittrisiko er for øvrig spredd på et større antall mindre 
kunder innen HORECA markedet, samt et mindre antall distributørerer utenom hjemmemarkedene.  

Konsernet har ved utgangen av 2019 ingen vesentlige factoringavtaler. 

Konsernets maksimale kredittrisiko tilsvarer bokført verdi av finansielle eiendeler, se forøvrig tabell i 
denne noten som kategoriserer finansielle eiendeler.

Oversikt over tap på krav og aldersfordeling kundefordringer

Beløp i 1 000 NOK 31.12.2019 31.12.2018
Nominelle kundefordringer 1 280 588 1 261 888

Per 31.12. hadde konsernet følgende kundefordringer som var forfalt, men ikke betalt  
  

31.12.20191

Beløp i 1 000 NOK Sum
Ikke 

forfalt

Forfalt 
0–60 
dager

Forfalt 
61–365 

dager

Forfalt 
mer enn 

1 år
Nominelle kundefordringer 1 280 588 1 238 382 40 671 1 535 0
Avsetning for tap på kundefordringer -2 088 0 -553 -1 535 0
Bokført verdi kundefordringer 1 278 500 1 238 382 40 118 0 0

       

31.12.20181

Beløp i 1 000 NOK Sum
Ikke 

forfalt

Forfalt 
0–60 
dager

Forfalt 
61–365 

dager

Forfalt 
mer enn 

1 år
Nominelle kundefordringer 1 261 888 1 208 581 51 529 1 778 0
Avsetning for tap på kundefordringer -1 179 0 -683 -496 0
Bokført verdi kundefordringer 1 260 709 1 208 581 50 846 1 282 0

       
1. Ved utgangen av 2019 er det ingen forfalte fordringer mot Vinmonopolet. Tilsvarende var 1 MNOK forfalte poster mot Vinmonopolet 

ved utgangen av 2018.

Renterisiko
Konsernet er eksponert for renterisiko gjennom finansieringsaktiviteter (lånefinansiering og leie-
forpliktelser) og plasseringer (bankinnskudd). Ved utgangen av 2019 er konsernets langsiktige gjeld 
 knyttet til en lånefasilitet i SEB, samt gjeld knyttet til leieavtaler. Konsernets policy gir anledning til å 
sikre inntil 50% av basisrenten på langsiktige lån. Konsernet vurderer policyen løpende, og pr 
31.12.2019 er all rente flytende. 

Noter
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Marginen på lånefasiliteten i SEB er knyttet til nøkkeltallet netto rentebærende gjeld ift EBITDA. Øvrige 
marginer er faste. Forpliktelser knyttet til leieforpliktelser er i all hovedsak estimert ved bruk av konsernets 
marginale lånerente.

Beløp i 1 000 NOK Valuta
Rente-

profil Forfall 2019 2018
Kortsiktig rentebærende gjeld
Leieforpliktelser NOK Flytende 2020 148 115 18 063
Leieforpliktelser SEK Flytende 2020 3 265 0
Leieforpliktelser DKK Flytende 2020 458 0
Leieforpliktelser EUR Flytende 2020 2 361 0

Langsiktig rentebærende gjeld
Pantelån til kredittinstitusjoner SEK Flytende 2021 709 950 728 325
Leieforpliktelser NOK Flytende 2021-2037 1 109 432 151 394
Leieforpliktelser SEK Flytende 2021-2024 9 599 0
Leieforpliktelser DKK Flytende 2021-2051 28 556 0
Leieforpliktelser EUR Flytende 2021-2022 3 429 0

Sensitivitetsanalyse renter 31.12.2019      

Beløp i 1 000 NOK
Økning / reduksjon  

i basis punkter
Effekt på resultat  

før skatt
Lån i NOK 50 -10 061
Lån i NOK -50 10 061

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser 
etter hvert som de forfaller. Arcus konsernets kapitalstyring er beskrevet i et eget avsnitt i denne noten.

Konsernets virksomhet er sesongbetont, og salg av alkohol øker normalt i perioder med nasjonale 
 festligheter og høytider, spesielt rundt påske og jul. 4. kvartal er normalt konsernets sterkeste kvartal, 
noe som også reflekteres i kontantstrømmene. 

Kontantstrøm fra driften, som bl.a. påvirkes av endringer i arbeidskapitalen, styres operasjonelt av 
 forretnings områdene. Finansavdelingen overvåker likviditetsstrømmene på kort og lang sikt gjennom 
rapportering. Rentebærende gjeld følges opp og styres sammen med rentebærende fordringer på  
 konsernnivå.

Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert 
på udiskonterte kontraktuelle betalinger. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning er 
beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart.

2019 Gjenværende periode
0-1 år 1-5 år Mer enn 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner - Pantelån 0 709 950 0
Leieforpliktelser* 154 199 262 329 888 687
Forpliktelser til virkelig verdi 0 69 343 0
Andre avsetninger for forpliktelser 0 417 0
Leverandørgjeld 570 499 0 0
Kortsiktig, ikke rentebærende gjeld** 1 148 338 0 0
Renter knyttet til pantelån 10 604 10 604 0
Renter knyttet til leieforpliktelser 48 237 157 049 254 633
Sum 1 931 877 1 209 692 1 143 320

       
       

2018 Gjenværende periode
0-1 år 1-5 år Mer enn 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner - Pantelån 0 728 325 0
Leieforpliktelser* 18 063 150 101 1 293
Forpliktelser til virkelig verdi 0 74 218 0
Andre avsetninger for forpliktelser 0 92 0
Leverandørgjeld 576 783 0 0
Kortsiktig, ikke rentebærende gjeld** 1 115 710 0 0
Renter knyttet til pantelån 10 925 21 850 0
Renter knyttet til leieforpliktelser 4 194 3 301 66
Sum 1 725 675 977 887 1 359

* Les mer om forfallsprofilen til leieforpliktelser i note 13 om leieavtaler.
**  Inkludert i kortsiktig gjeld inngår innkrevde alkoholavgifter. 

Valutarisiko
Konsernet er utsatt for valutarisiko da det har virksomhet i flere land. Konsernets valutaeksponering kan 
hovedsakelig deles i to grupper; kontantstrømsrisiko og omregningsrisiko. Den overordnede målsettingen 
er å begrense effekten valutasvingninger har på konsernets kontantstrøm i NOK. Endret innkjøpskost fra 
leverandører i funksjonell valuta som følge av valutakursendringer søkes fortløpende kompensert 
 gjennom prisendringer mot kunder og gjennom reforhandling av innkjøpspriser fra leverandør. De 
 vesentligste valutaene er EUR, USD, SEK og DKK.  Risikohorisonten, det vil si den tid det tar å kompensere 
for negative valutabevegelser er i stor grad styrt av prisendringsmulighetene i de statlige, nordiske 
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 vinmonopolene, som i Norge er hver 4. måned og i Sverige hver 6. måned. Som hovedregel kjøpes valuta i 
spotmarkedet, men også i noen grad i terminmarkedet, for fortløpende å utligne netto posisjoner i 
 pengeposter.

Hele konsernets langsiktige låneopptak er foretatt i SEK, som en naturlig sikring mot kontantstrøm i form 
av utbytte i SEK.  

Fordringer og gjeld, samt pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs i selskapenes 
funksjonelle valuta ved rapportering. 

Konsernets presentasjonsvaluta er NOK. Konsernet er derfor ytterligere eksponert for valutarisiko ved 
omregning av utenlandske datterselskap fra deres funksjonelle valuta til konsernets presentasjons-
valuta. Denne omregningsrisikoen er ikke sikret. Pr 31.12.2019 var netto omregningsdifferanse knyttet 
til majoritetens egenkapital positiv med 303,8 MNOK, noe som tilsvarer en negativ endring i 2019 på  
4,7 MNOK (positiv med 308,5 MNOK ved utgangen av 2018).

I underliggende tabell framgår konsernets kjøp av ikke funksjonell valuta i 2019. 

Kjøp av valuta 2019

Beløp i 1 000 (i den aktuelle valuta) Spot Termin Totalt
Andel sikret 

ved termin
EUR 91 908 14 288 106 196 13,5 %
USD 14 581 112 14 693 0,8 %
AUD 2 117 0 2 117 0,0 %
GBP 1 125 340 1 465 23,2 %

Kjøp av valuta 2018

Beløp i 1 000 (i den aktuelle valuta) Spot Termin Totalt
Andel sikret 

ved termin
EUR 90 399 11 200 101 599 11,0 %
USD 11 735 150 11 885 1,3 %
AUD 1 088 60 1 148 5,2 %
GBP 1 365 320 1 685 19,0 %
SEK 0 190 190 100,0 %

Ved utgangen av året hadde konsernet følgende terminkontrakter knyttet til logistikkvirksomheten, som 
blir bokført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Dette representerer en økonomisk 
 sikring, og konsernet benytter ikke sikringsbokføring:

31.12.2019

Terminkontrakter (1 000 NOK) Valuta
Valuta-

beløp
Dagsverdi 

i NOK
Terminverdi 

i NOK
Virkelig 

verdi i NOK Forfall
Kjøpskontrakter EUR  1 850 18 279 18 708 -429 2020
Kjøpskontrakter USD  25 220 228 -8 2020
Kjøpskontrakter GBP  30 348 336 12 2020
Sum -425

31.12.2018

Terminkontrakter (1 000 NOK) Valuta
Valuta-

beløp
Dagsverdi 

i NOK
Terminverdi 

i NOK
Virkelig 

verdi i NOK Forfall
Kjøpskontrakter EUR  1 600 15 912 15 308 604 2019
Kjøpskontrakter GBP  50 553 534 20 2019
Sum 624

Alle terminkontrakter regnskapsføres til virkelig verdi på balansedagen.  

Sensitivet for valutaendringer:
Følgende tabell viser konsernets sensitivtet mot endringer i de viktigste valutakursene, dersom alle 
andre variabler ble holdt konstant. 

Påvirkningen på konsernets resultat før skatt er beregnet til endringer i virkelig verdi av monetære 
 eiendeler og gjeld pr 31.12.2019 i utenlandsk valuta (ikke funksjonell valuta). Dette inkluderer sikrings-
derivater som blir bokført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.
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Beløp i 1 000 NOK
Endring i 

valutakurs
Effekt på resultat 

før skatt
EUR 5 % 1 467
EUR -5 % -1 467
SEK 5 % 7 257
SEK -5 % -7 257
DKK 5 % -4 113
DKK -5 % 4 113

Konsernets eksponering mot andre valutaer er uvesentlig pr 31.12.2019.

Kategorisering av finansielle eiendeler og forpliktelser:

Eiendeler       

Beløp i 1 000 NOK

Finansielle instrumenter  
til virkelig verdi med  

verdiendringer over resultat

Finansielle  
instrumenter til  
amortisert kost

Finansielle instrumenter  
til virkelig verdi over  

totalresultat (OCI)

Sum balanseført  
verdi finansielle  

eiendeler 31.12.
Forskuddsbetalte 

kostnader
Sum i balansen 

31.12.
Andre investeringer i aksjer 0 0 249 249 0 249
Andre langsiktige fordringer 0 506 0 506 0 506
Kundefordringer 0 1 278 500 0 1 278 500 0 1 278 500
Andre fordringer 0 71 198 0 71 198 42 764 113 962
Bankinnskudd 0 205 029 0 205 029 0 205 029
Sum finansielle eiendeler 31.12.2019 0 1 555 233 249 1 555 482 42 764 1 598 246

       

Beløp i 1 000 NOK

Finansielle instrumenter 
til virkelig verdi med 

verdiendringer over resultat

Finansielle 
instrumenter til 
amortisert kost

Finansielle instrumenter 
til virkelig verdi over 

totalresultat (OCI)

Sum balanseført 
verdi finansielle 

eiendeler 31.12.
Forskuddsbetalte 

kostnader
Sum i balansen 

31.12.
Andre investeringer i aksjer 0 0 200 200 0 200
Andre langsiktige fordringer 0 1 581 0 1 581 0 1 581
Kundefordringer 0 1 260 709 0 1 260 709 0 1 260 709
Andre fordringer 624 59 966 0 60 590 19 392 79 982
Bankinnskudd 0 282 594 0 282 594 0 282 594
Sum finansielle eiendeler 31.12.2018 624 1 604 850 200 1 605 674 19 392 1 625 066
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Gjeld

Beløp i 1 000 NOK

Finansielle instrumenter 
til virkelig verdi med 

verdiendringer over resultat

Finansielle 
instrumenter til 
amortisert kost

Finansielle instrumenter 
til virkelig verdi over 

totalresultat (OCI)

Sum balanseført 
verdi finansielle 

forpliktelser 31.12.

Avsetning for påløpte 
kostnader og lov-

pålagte forpliktelser
Sum i balansen 

31.12.
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 703 829 0 703 829 0 703 829
Leieforpliktelser 0 1 305 215 0 1 305 215 0 1 305 215
Forpliktelser til virkelig verdi 69 343 0 0 69 343 0 69 343
Annen langsiktig gjeld 0 464 0 464 0 464
Leverandørgjeld 0 570 499 0 570 499 0 570 499
Annen kortsiktig gjeld 425 15 042 0 15 467 173 174 188 641
Sum finansielle forpliktelser 31.12.2019 69 768 2 595 049 0 2 664 817 173 174 2 837 991

       

Beløp i 1 000 NOK

Finansielle instrumenter 
til virkelig verdi med 

verdiendringer over resultat

Finansielle 
instrumenter til 
amortisert kost

Finansielle instrumenter 
til virkelig verdi over 

totalresultat (OCI)

Sum balanseført 
verdi finansielle 

forpliktelser 31.12.

Avsetning for påløpte 
kostnader og lov-

pålagte forpliktelser
Sum i balansen 

31.12.
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 892 958 0 892 958 0 892 958
Forpliktelser til virkelig verdi 74 218 0 0 74 218 0 74 218
Annen langsiktig gjeld 0 647 0 647 0 647
Leverandørgjeld 0 576 783 0 576 783 0 576 783
Annen kortsiktig gjeld 0 15 960 0 15 960 169 296 185 256
Sum finansielle forpliktelser 31.12.2018 74 218 1 486 348 0 1 560 566 169 296 1 729 862
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Virkelig verdi hierarki       
Konsernet benytter følgende hierarki for å fastsette og opplyse om virkelig verdi av de finansielle 
 instrumentene:       
Nivå 1: Noterte (ujusterte) priser i aktive markeder      
Nivå 2: Andre direkte eller indirekte input enn noterte priser som inngår i nivå 1 som er observerbare for 
eiendelen eller forpliktelsen       
Nivå 3: Teknikker for beregning av virkelig verdi som er basert på annet enn observerbare markedsdata  
       
Pr 31. desember 2019 hadde Arcus konsernet følgende finansielle forpliktelser til virkelig verdi i   balansen: 
       

31.12.2019
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Bokført verdi 
31.12.

Andre investeringer i aksjer 0 0 249 249
Sum Eiendeler 0 0 249 249

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Bokført verdi 

31.12.
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 0 0 69 343 69 343
Valutaderivater 0 425 0 425
Sum forpliktelser 0 425 69 343 69 768

       
       

31.12.2018
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Bokført verdi 
31.12.

Andre investeringer i aksjer 0 0 200 200
Valutaderivater 0 624 0 624
Sum Eiendeler 0 624 200 824

      

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Bokført verdi 

31.12.
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 0 0 74 218 74 218
Sum forpliktelser 0 0 74 218 74 218

       
Det har ikke vært reklassifiseringer mellom nivå 1 og nivå 2 i perioden. Det har heller ikke være 
 overføringer ut av nivå 3 i perioden.       
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Avstemming av forpliktelser (Nivå 3):       
Forpliktelser klassifisert på nivå 3 knytter seg til opsjoner for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser. Ytterligere informasjon om disse forpliktelsene framgår i note 22. 

Balanseført 
31.12.2018

Benyttet/utøvet 
2019

Avsatt/utstedt 
2019

Verdiendringer 
2019

Resultatførte 
renter 2019

Omregnings-
differanser

Balanseført 
31.12.2019

Forpliktelser til virkelig verdi 74 218 0 0 -3 364 196 -1 707 69 343
Sum 74 218 0 0 -3 364 196 -1 707 69 343

       
       

Balanseført 
31.12.2017

Benyttet/utøvet 
2018

Avsatt/utstedt 
2018

Verdiendringer 
2018

Resultatførte 
renter 2018

Omregnings-
differanser

Balanseført 
31.12.2018

Forpliktelser til virkelig verdi 0 0 67 874 2 560 104 3 680 74 218
Sum 0 0 67 874 2 560 104 3 680 74 218

Kapitalstyring
Konsernets overordnede mål er at konsernet til enhver tid skal ha tilstrekkelig likviditet til å møte sine 
forpliktelser på både kort og lang sikt. Samtidig er det et mål å minimere konsernets overskudds-
likviditet. Konsernet skal kontinuerlig arbeide for å utvikle sin finansielle handlefrihet, gjennom tett 
 oppfølging av resultatutvikling og kapitalbinding, og gjennom fortløpende vurdering av alternative 
 finansieringskilder. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 17.

Konsernet ønsker i så stor grad som mulig å ha fleksibiliet på sine likvide midler som er knyttet til den 
daglige driften. Dette oppnår konsernet gjennom en konsernkontoordning med en trekkfasilitet, som  
per 31.12.2019 administreres av Arcus ASA. 

Ved investeringsbehov benyttes egen likviditet så langt det er mulig, men ved større investeringer 
 benyttes også ekstern lånefinansiering i bank. Konsernet jobber ut i fra et mål om at netto rentebærende 
gjeld ikke skal overstige 2,5 ganger EBITDA.

Det har ikke vært endringer i konsernets langsiktige lånefinansiering i 2019. Avtalen om pantelåns-
fasilitet inneholder ved utgangen av 2019 én lånebetingelse (covenant), som er netto rentebærende gjeld 
over justert EBITDA. Denne lånebetingelsen følger konsernet opp kontinuerlig, og rapporterer til banken 
kvartalsvis. Per 31.12.2019 var konsernet godt innenfor kravet. 

I forbindelse med innføringen av IFRS 16 knyttet til leieavtaler fra 1. januar 2019, så er konsernets 
 rapporterte netto rentebærende gjeld og justert EBITDA vesentlig endret. Låneavtalen med SEB 
 presiserer at lånebetingelsene skal beregnes etter tidligere modell uavhengig av innføringen av IFRS 16, 
slik at konsernets evne til å møte lånebetingelsene har ikke blitt påvirket av innføringen av IFRS 16.

MNOK 2019 2018
Netto rentebærende gjeld
Langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 703 829 874 895
Kortsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 0 18 063
Bokført verdi av aktiverte etableringsgebyr 3 121 4 824
Langsiktige leieforpliktelser 1 151 016 0
Kortsiktige leieforpliktelser 154 199 0
Bankinnskudd og andre kontantekvivalenter -205 029 -282 594
Netto rentebærende gjeld 1 807 136 615 188
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NOTE 2 SEGMENTINFORMASJON

2019
Beløp i 1 000 NOK Spirits Vin Logistikk Øvrig Elimineringer Konsern
Salgsinntekter - eksterne 811 900 1 574 058 282 975 0 41 441 2 710 374
Salgsinntekter mellom segmentene 0 3 711 10 637 0 -14 348 0
Andre driftsinntekter - eksterne 9 694 19 930 20 170 2 609 0 52 403
Andre driftsinntekter mellom segmentene 153 985 5 659 14 287 174 224 -348 155 0
Sum inntekter 975 579 1 603 358 328 069 176 833 -321 062 2 762 777

Netto gevinst ved salg av driftsmidler -21 -7 77 -38 0 11
Varekostnad -491 295 -1 238 298 0 0 128 480 -1 601 113
Lønnskostnad -127 777 -97 837 -156 030 -57 576 0 -439 220
Andre driftskostnader -211 852 -97 298 -156 716 -149 021 285 444 -329 443
Andel resultat fra TS og FKV 4 251 0 -192 0 0 4 059
EBITDA justert 148 885 169 918 15 208 -29 802 92 862 397 071

Andre inntekter og kostnader -2 004 -8 827 -1 583 -7 330 0 -19 744
Avskrivninger og amortiseringer -25 254 -3 053 -11 455 -5 981 -73 830 -119 573
Driftsresultat 121 627 158 038 2 170 -43 113 19 032 257 754

Netto finansresultat -17 223 -12 912 928 -10 178 -45 900 -85 285

RESULTAT FØR SKATT 104 404 145 126 3 098 -53 291 -26 868 172 469

Konsernet rapporterer operasjonelle leieavtaler slik disse rapporteres til ledelsen, noe som innebærer at leien rapporteres som en driftskostnad i segmentene. Se forøvrig note 13 om leieavtaler.
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2018
Beløp i 1 000 NOK Spirits Vin Logistikk Øvrig Elimineringer Konsern
Salgsinntekter - eksterne 766 774 1 603 260 261 082 0 41 499 2 672 615
Salgsinntekter mellom segmentene -4 327 1 455 11 296 0 -8 424 0
Andre driftsinntekter - eksterne 8 294 17 185 23 576 1 531 0 50 586
Andre driftsinntekter mellom segmentene 148 857 2 846 11 785 173 533 -337 021 0
Sum inntekter 919 598 1 624 746 307 739 175 064 -303 946 2 723 201

Netto gevinst ved salg av driftsmidler 185 0 180 0 0 365
Varekostnad -447 962 -1 244 346 0 0 115 002 -1 577 306
Lønnskostnad -123 803 -96 882 -146 321 -59 638 0 -426 644
Andre driftskostnader -205 756 -102 011 -148 861 -141 646 188 944 -409 330
Andel resultat fra TS og FKV 2 311 0 0 0 0 2 311
EBITDA justert 144 573 181 507 12 737 -26 220 0 312 597

Andre inntekter og kostnader -1 768 -11 838 -381 8 691 0 -5 296
Avskrivninger og amortiseringer -24 744 -2 586 -11 261 -6 235 -5 179 -50 005
Driftsresultat 118 061 167 083 1 095 -23 764 -5 179 257 296

Netto finansresultat -7 938 -18 595 -221 -8 993 -369 -36 116

RESULTAT FØR SKATT 110 123 148 488 874 -32 757 -5 548 221 180

Konsernet presenterer ikke segmentenes eiendeler eller gjeld, da dette heller ikke gjøres i konsernets interne rapportering.

For informasjon angående prising knyttet til salg mellom segmentene, se note 22.
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NOTE 3 INNTEKTER

INNTEKTSFØRINGSPRINSIPPER
Salg av varer (vin og brennevin)
Konsernets salgsinntekter består hovedsakelig av inntekter knyttet til de Skandinaviske vinmonopolene 
som er Vin- og Brennevinsvirksomhetens største kunder. Konsernet har i tillegg salg til Horeca-kunder 
(Hotell, Restaurant, Catering), grossister og salg til DFTR-kunder (Duty Free Travel Retail).

Vin- og brennevinsvirksomheten i konsernet selger kun fysiske varer i form av vin- og brennevinsprodukter. 
Konsernets salg av varer inntektsføres på et gitt tidspunkt når oppfyllelse av tilhørende leverings-
forpliktelser har funnet sted. Tidspunktet samsvarer med når varene er levert på kundens avtalte 
 leveringssted hvor risiko og kontroll for varen er overført til kunden. Inntektene blir presentert som 
 salgsinntekter innenfor segment Vin og Spirits. 

Salg av logistikktjenester
Salg av logistikktjenester består av logistikk og distribusjonstjenester til agenter og importører i Norge 
som ønsker å levere alkoholholdige drikkevarer til det norske markedet. Logistikktjenestene består av 
flere tjenesteelementer;
•  Inngående varestrøm (varebestilling, fortolling og varekontroll ved mottak).
•  Samarbeid med Vinmonopolet, Horeca, grossister og dagligvarehandlene om distribusjonsløsninger 

og kjedeforhandlinger.
•  Markedsaktiviteter tilrettelegges for samarbeidspartnerne i samråd med disse.
•  Utgående varestrøm (Kundesenter, ordremottak, bevillingskontroll, særavgifts-behandling, effektu ering 

av bestilling fra kunder, vareplukk og sammenstilling, uttransport eller klargjøring for henting).
• Fakturering til kunder, kredittvurderinger og oppfølging, system for rabatter og bonuser fra/ 

til samarbeidspartnerne til kunder. 
•  Fakturering og innberetning av særavgifter
•  Lagerregnskap
 
Logistikktjenestene inntektsføres på et gitt tidspunkt når oppfyllelse av tilhørende leveringsforpliktelser 
har funnet sted, som samsvarer med  tidspunktet for oppfyllelse av leveringsforpliktelser knyttet til salg 
av produkter innenfor vin og brennevinsvirksomheten. Inntekter fra logistikktjenester presenteres som 
salgsinntekter innenfor segmentet Logistikk. 
 
Virksomhetsområdet Logistikk inntektsfører sine inntekter netto etter fradrag for særavgifter, 
 vare kostnader og lagerhåndteringskostnader. Vurderingen er basert på at hovedinntektskilden knytter 
seg til leveranse av totale distribusjonstjenester og at risikoen for vareflyten er samarbeidspartnerens 
ansvar. 

Salg av andre aktivititesbaserte inntekter
Forretningsområdet Logistikk leverer også andre aktivitetsbaserte tjenester som består av;
• Inngående transport fra produsent til landet
•  Lagerleie for usolgte varer
•  Pallebygging (ombygging fra store EUR-paller til mindre kvartpaller)
•  Destruksjonstjenester / styrt

Inntektene presenteres som andre driftsinntekter og inntektsføres ved oppfyllelse av leverings-
forpliktelsene som samsvarer med når tjenestene er levert til kunden.

Salg av leietappingstjenester
Forretningsområdet Spirits leverer tappetjenester til interne og eksterne vinselskap. 

Inntektene knyttet til eksterne vinselskap presenteres som andre driftsinntekter og inntektsføres på et 
gitt tidspunkt når leveringsforpliktelsene er oppfylt. Tidspunktet samsvarer med når risiko og kontroll for 
ferdig tappede produkter er overført til kunde.
 
Rabatter
De fleste av kundeavtalene, bortsett fra avtalene med monopolene, inneholder også retrospektive 
 klausuler om variable overføringer tilbake til kundene i etterkant av selve leveringstidspunktet. Dette kan 
være volumbaserte rabatter og bonus som kunden mottar basert på kundens salg til sluttkunde over en 
gitt periode eller andre avtalefestede variable bonuser til en innkjøpsgruppering som baserer seg på 
enten solgt volum eller salgsbeløp for medlemsbedriftene. Slike retrospektive variable overføringer blir 
estimert og resultatført når leveringsforpliktelsen er oppfylt i forhold til kunden, og presenteres som 
reduksjon av salgsvederlaget.  
 
Kostnader for utgående frakt
I resultatoppstillingen for konsernet regnskapsføres fraktkostnader som en varekostnad, på bakgrunn av 
en vurdering om at vin- og brennevirksomhetene er oppdragsgivere (prinsipaler). Dette er basert på at 
kontrakter med kunder tilsier levering på kundenes lager. Dette samsvarer med konsernets vurdering av 
at distribusjonsvirksomheten er en agent, og derav bokfører sine distribusjonsinntekter netto. 

I konsernets segmentrapportering er prinsippene anderledes, hvor kostnader knyttet til utgående frakt 
blir regnskapsført som reduksjon av driftsinntekter.

Særavgifter og merverdiavgift
Alle inntekter er presentert netto etter fradrag for fakturerte særavgifter (alkoholavgifter) og merverdi-
avgifter.
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MARKED OG PRODUKTER
Spirits
Den primære inntektskilden i Spirits er salg av brennevinsprodukter, og hvor størsteparten av salgs-
inntektene er egenproduserte produkter, der konsernet også eier merkevaren. I tillegg har dette segmentet 
også salgsinntekter fra en god del agenturvirksomhet, hvor produktene enten kan være egenprodusert 
eller importert ferdig handelsvare som er klar for salg, men hvor det er andre eksterne aktører som har 
eierskapet til merkevaren. De viktigste brennevinskategoriene er Akevitt, Bitter, Vodka og Cognac.

Geografisk er Norge, Danmark og Sverige de viktigste markedene, men konsernet selger også til Tyskland, 
USA, Finland og DFTR (Duty Free Travel Retail), samt en del andre mindre salg til øvrige markeder.

Vin
Den primære inntektskilden i Vin er salg av vinprodukter, og hvor størsteparten av salgsinntektene er 
agenturvirksomhet hvor konsernet importerer ferdig handelsvare som er klart for salg. Konsernet har 
også vesentlige salgsinntekter fra salg av egne merkevarer innenfor Vin, hvor vinen blir blandet og tappet 
i konsernets egen produksjonsvirksomhet.

Geografisk har konsernet salgsinntekter fra Vin i Norge, Sverige og Finland, samt litt fra DFTR.

Logistikk
Konsernets Logistikkvirksomhet består av datterselskapet Vectura, og den primære inntektskilden i 
Vectura er totale logistikktjenester for både interne og eksterne leverandører. 

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter i hovedsak består av andre inntekter enn primærinntektskilden. For segment 
 Spirits består dette i stor grad av leietapping, for segment Vin består dette i stor grad av salg av glass, 
mens for segment Logistikk består dette i stor grad av andre aktivitetsbaserte inntekter som blant annet 
palleplassleie, eksporthåndtering, styrthåndtering og kvartpallproduksjon.

Tabellen under viser konsernets samlede eksterne inntekter:

2019 2018
Inntekter pr marked - Konsern: Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt
Norge 1 099 201 25 494 1 124 695 1 048 786 27 615 1 076 401
Sverige 1 054 973 19 929 1 074 902 1 089 855 15 582 1 105 437
Finland 225 303 2 366 227 669 221 790 3 674 225 464
Danmark 156 048 0 156 048 145 077 -116 144 961
Tyskland 56 504 358 56 862 54 238 1 484 55 722
USA 4 572 0 4 572 6 729 31 6 760
DFTR 111 719 0 111 719 104 287 0 104 287
Annet internasjonalt 2 054 4 256 6 310 1 853 2 316 4 169
Sum driftsinntekter 2 710 374 52 403 2 762 777 2 672 615 50 586 2 723 201
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Tabellene under viser segmentenes samlede eksterne og interne inntekter:      

2019 2018
Inntekter pr marked - Spirits: Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt
Norge 306 107 157 044 463 151 302 073 149 186 451 259
Sverige 139 830 2 327 142 157 125 130 4 589 129 719
Finland 46 284 39 46 323 34 313 0 34 313
Danmark 153 535 0 153 535 143 220 -116 143 104
Tyskland 56 504 358 56 862 54 238 1 484 55 722
USA 4 572 0 4 572 6 729 31 6 760
DFTR 102 669 0 102 669 94 552 0 94 552
Annet internasjonalt 2 054 4 256 6 310 2 192 1 977 4 169
Sum driftsinntekter 811 555 164 024 975 579 762 447  157 151 919 598

      
      

2019 2018
Inntekter pr marked - Vin Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt
Norge 510 728 0 510 728 479 936 0 479 936
Sverige 883 525 20 473 903 998 932 148 16 018 948 166
Finland 174 466 5 116 179 582 183 235 3 674 186 909
DFTR 9 050 0 9 050 9 396 339 9 735
Sum driftsinntekter 1 577 769 25 589 1 603 358 1 604 715 20 031 1 624 746

      
      

2019 2018
Inntekter pr marked - Logistikk: Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt Salgsinntekter Andre driftsinntekter Totalt
Norge 293 612 34 457 328 069 272 378 35 361 307 739
Sum driftsinntekter 293 612 34 457 328 069 272 378 35 361 307 739

Vesentlige kundeforhold
Konsernet har vesentlige kundeforhold med Vinmonopolet i Norge og Systembolaget i Sverige, som hver for seg utgjør mer enn 10% av konsernets totale driftsinntekter. 

Totale driftsinntekter til Vinmonopolet utgjør omlag 739 MNOK i 2019, hvorav 280 MNOK i Spirits og 459 MNOK i Vin. I 2018 utgjorde tilsvarende omlag 711 MNOK, hvorav 281 MNOK i Spirits og 430 MNOK i Vin.

Totale driftsinntekter fra Systembolaget utgjør omlag 911 MNOK i 2019, hvorav 132 MNOK i Spirits og 778 MNOK i Vin. I 2018  utgjorde tilsvarende omlag 932 MNOK, hvorav 115 MNOK i Spirits og 817 MNOK i Vin.
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NOTE 4 INFORMASJON OM KONTANTSTRØM

Konsernet benytter en indirekte metode ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen. Under framgår 
spesifikasjon av kontantstrømeffekter, som ikke framkommer av øvrige noter.

EFFEKTER I KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Pensjonskostnader og andre avsetninger uten kontanteffekt
Pensjonskostnader uten kontanteffekt framkommer som endring i pensjonsforpliktelser i balansen, 
justert for forpliktelser fra oppkjøp eller salg, samt effekter fra bokførte estimatavvik som er bokført 
over totalresultat (OCI).

Beløp 1000 NOK Note 2019 2018
Bokførte pensjonsforpliktelser ved Inngangen av året 8 -21 077 -30 552
Estimatavvik bokført over totaltresultat 8 -1 988 9 900
Bokførte pensjonsforpliktelser ved utgangen av året 8 23 724 21 077
Pensjonskostnader uten kontanteffekt 659 425

Bokførte andre avsetninger for forpliktelser ved inngangen av året 20 -92 -320
Bokførte andre avsetninger for forpliktelser ved utgangen av året 20 0 92
Kostnader fra andre avsetninger uten kontanteffekt -92 -228
Sum pensjonskostnader og andre avsetninger uten kontanteffekt 567 197

Verdiendringer uten kontanteffekt
Under framgår spesifikasjon av verdiendringer som inngår i resultatoppstillingen, mens som ikke har hatt 
kontanteffekt.

Beløp 1000 NOK Note 2019 2018
Verdiendring opsjoner for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser 9,18 -3 365 2 560
Kostnader knyttet til aksjebaserte avlønning uten kontanteffekt 7 394 7 603
Amortisering av etableringsgebyr rentebærende gjeld 19 1 618 1 623
Verdiendring terminkontrakter 9 1 049 369
Sum verdiendringer uten kontanteffekt -304 12 155

Gevinst eller tap ved salg av varige anleggsmidler og immaterielle anleggsmidler
Regnskapsmessige gevinster eller tap ved avhendelse av varige driftsmidler og immaterielle anleggs midler 
gir ingen kontantstrømeffekt, som dermed tilbakeføres fra de operasjonelle aktivitetene i den indirekte 
metode. Salgssum tilknyttet til samme avhendelsene framkommer som konsernets kontantstrømeffekt 
under investeringsaktiviteter.

Beløp 1000 NOK Note 2019 2018
Bokført verdi av solgte varige driftsmidler og immaterielle anleggsmidler 11,12 135 0
Salgssum for solgte varige driftsmidler og immaterielle anleggsmidler 146 365
Gevinst (-) / tap (+) ved salg av varige driftsmidler og immaterielle 
anleggsmidler -11 -365

Urealisert agio
Urealisert agio knytter seg til omregningsdifferanser på arbeidskapitalposter i utenlandske datterselskap 
med funksjonell valuta i annet enn konsernets funksjonelle valuta og resultatposter knyttet til 
 valuta omregning på bokførte lån i andre valutaer enn funksjonell valuta.

Beløp 1000 NOK Note 2019 2018
Omregningsdifferanser på arbeidskapitalposter -2 527 1 195
Sum urealisert agio -2 527 1 195

Endringer i arbeidskapital
Endringer i arbeidskapital framkommer som endring i arbeidskapitalposter i balansen, justert for 
 arbeidskapitalposter fra oppkjøp eller salg av virksomheter i perioden.

Beløp 1000 NOK Note 2019 2018
Bokført verdi varelager ved inngangen til året 15 441 117 410 759
Bokført verdi varelager ved utgangen av året 15 -486 612 -441 117
Endring varelager -45 495 -30 358

      

Beløp 1000 NOK Note 2019 2018
Bokført verdi av kundefordringer ved inngangen til året 1 260 709 1 432 164
Tilgang kundefordringer ved oppkjøp av virksomhet i året 25 1 449 0
Bokført verdi av kundefordringer ved utgangen av året -1 278 500 -1 260 709
Endring kundefordringer -16 342 171 455
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Beløp 1000 NOK Note 2019 2018
Bokført verdi av leverandørgjeld ved inngangen til året -576 783 -603 884
Tilgang leverandørgjeld ved oppkjøp av virksomhet i året 25 -40 0
Bokført verdi av leverandørgjeld ved utgangen av året 570 499 576 783
Endring leverandørgjeld -6 324 -27 101

Beløp 1000 NOK Note 2019 2018
Bokført verdi av andre kortsiktige fordringer ved inngangen til året 14 74 958 85 902
Bokført verdi av andre kortsiktige fordringer ved utgangen av året 14 -97 556 -74 958
Endring andre kortsiktige fordringer -22 598 10 944

Bokført verdi av annen kortsiktig gjeld ved inngangen til året 16 -1 113 785 -1 124 105
Tilgang annen kortsiktig gjeld ved oppkjøp av virksomhet i året 25 -432 0
Bokført verdi av annen kortsiktig gjeld ved utgangen av året 16 1 147 913 1 113 785
Endring annen kortsiktig gjeld 33 696 -10 320
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 11 098 624

EFFEKTER I KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle investeringer
I 2019 består hele beløpet av en utbetaling knyttet til eierandel i et nytt tilknyttet selskap, Beverage Link AS. 
I 2018 består hele beløpet av en utbetaling knyttet til eierandel i et nytt tilknyttet selskap, Smakeappen AS. 

Beløp 1000 NOK Note 2019 2018
Kontantstrøm fra endringer i eierandeler i tilknyttet selskap 23 -15 -119
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle investeringer -15 -119

EFFEKTER I KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Utbetalinger i aksjebaserte incentivprogram
I 2019 ble det midlertidige incentivprogrammet med utdeling av mathcingaksjer gjort opp. Utbetalinger 
knyttet til kjøp av selve aksjene har framkommet som kjøp av egne aksjer i løpet av 2018 og 2019, og 
framkommer på en egen linje. Kontantstrøm knyttet til utbetalinger i aksjeprogram på denne linjen 
 knytter seg i sin helhet til arbeidsgiveravgift på innløste matchingaksjer.

Beløp 1000 NOK Note 2019 2018
Bokført verdi av skyldig arbeidsgiveravgift knyttet til  
 aksjebaserte incentivprogram ved inngangen til året 7 -2 523 -1 643
Resultatført endring i arbeidsgiveravgift i perioden 7 -19 -880
Bokført verdi av skyldig arbeidsgiveravgift knyttet til  
 aksjebaserte incentivprogram ved utgangen til året 7 417 2 523
Kontantstrøm knyttet til aksjebaserte incentivprogram i perioden -2 125 0

Utbetalte renter i perioden
Konsernet har betalingsterminer for renter pr. kvartal, slik at konsernets kostnadsførte betalbare renter 
sammenfaller med utbetalte renter gjennom året. Forskjellen på kostnadsførte renter og utbetalte 
 renter relaterer seg til kalkulatoriske rentekostnader knyttet til forpliktelser til virkelig verdi over 
 resultatet.

Beløp 1000 NOK Note 2019 2018
Utbetalte renter til kredittinstitusjoner 9 -47 462 -37 302
Utbetalte renter knyttet til leieavtaler 9 -49 852 0
Utbetalte renter i perioden -97 314 -37 302

Utbetaling av utbytte
Utbytte utbetalt i 2019 knytter seg hovedsakelig til utbytte til aksjonærene i Arcus ASA (112.872 TNOK). 
Øvrig utbytte er til minoritetsaksjonærer i enkelte av datterselskapene innenfor vinvirksomheten. 
 Spesifikasjon av disse utbyttene framgår av note 26.
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NOTE 5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Salgs- og markedsføringskostnader -115 956 -122 518
Logistikkostnader -65 645 -64 531
Husleie1 -2 518 -88 692
Eiendomsdrift og vedlikehold -78 542 -63 406
Reisekostnader -17 762 -15 874
Konsulenter og ekstern outsourcing av tjenester -48 767 -46 949
Øvrige kostnader -10 862 1 858
Sum andre driftskostnader -340 052 -400 112
Herav effekter som inngår i regnskapslinjen andre inntekter og kostnader 10 609 -9 218
Sum andre driftskostnader som presentert på regnskapslinjen andre 
driftskostnader -329 443 -409 330

1.  Husleiekostnaden er vesentlig påvirket av implementeringen av IFRS 16 om leieavtaler fra 2019, hvor størsteparten av kostnadene fra 
2019 framkommer som avskrivninger og rentekostnader.

Andre inntekter og kostnader:
Andre inntekter og kostnader består av vesentlige postive og negative engangseffekter og 
restrukturerings kostnader. Hovedhensikten med denne linjen er å vise disse vesentlige engangs- og 
 periodefremmede postene, slik at utviklingen og sammenlignbarheten på de ordinære resultatlinjene 
presentert i resultatoppstillingen skal være mer relevant for virksomheten. Se forøvrig også kapittelet 
om alternativ resultatmåling (APM).

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Personalpolitiske- og andre organisasjonsmessige tiltak1 -9 135 -14 514
Andre transaksjonskostnader -726 -1 246
Andre engangseffekter2 -9 883 10 464
Sum totale andre inntekter og kostnader -19 744 -5 296

1.  Personalpolitiske- og andre organisasjonsmessige tiltak: Kostnader knyttet til organisasjons- og bemanningstilpasninger, for å møte 
omstillingsbehov med nye arbeidsprosesser og forbedret lønnsomhet, samt siste året med kostnader knyttet til et midlertidige 
incentivprogram med matchingaksjer til utvalget nøkkelansatte i forbindelse med børsnoteringen i 2016. Dette programmet utløp i Q1 
2019, og ytterligere informasjon om dette programmet framgår av note 7. 

2.  Andre engangseffekter: Andre engangseffekter består i 2019 hovedsakelig av konsulent- og advokatkostnader knyttet til prosjekter 
utenfor ordinær drift i konsernet, blant annet mulige strukturelle tiltak. For 2018 består hovedsakelig den positive engangseffekten av 
en tilbakeføring av en ubenyttet avsetning for en estimert forpliktelse knyttet til  tidligere salg av en eiendom noen år tilbake i tid.

Godtgjørelse til revisor
Nedenfor er kostnadsførte honorar til revisor spesifisert. Honoraret omfatter både konsernrevisor, EY, 
samt andre revisorer av datterselskap i konsernet.

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Lovpålagt revisjon 3 262 2 926
Annen finansiell revisjon 51 91
Andre attestasjonstjenester 45 139
Skatterådgivning 493 1 055
Andre tjenester utenfor revisjon 451 24
Sum godtgjørelse til revisor 4 302 4 235

Alle beløp er eks mva.

Totalt honorar til revisor for konsernet omfatter honorar til andre enn konsernrevisor med TNOK 1 884 
for 2019, og TNOK 1 252 for 2018.
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NOTE 6 LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Lønn inkludert feriepenger -307 481 -296 535
Arbeidsgiveravgift -66 171 -61 005
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift -31 964 -32 057
Andre personalkostnader -42 739 -51 561
Sum lønn og personalkostnader -448 355 -441 158
Herav effekter presentert på regnskapslinjen andre inntekter  
og kostnader (se note 5) 9 135 14 514
Sum andre driftskostnader som presentert på regnskapslinjen  
lønnskostnader -439 220 -426 644

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i året 426 424

Godtgjørelser til ledende ansatte
Styret vedtar betingelser for konsernsjefen og tar prinsipielle beslutninger vedrørende konsernets 
 betingelsespolicy og kompensasjonsordninger for øvrige ansatte. Styret har et eget kompensasjons-
utvalg, som forbereder kompensasjonssaker for beslutning i styret. Utvalget består av to aksjonærvalgte  
styremedlemmer. Administrasjonen utreder saker for kompensasjonsutvalget og styret.

I 2019 har konsernledelsen deltatt i konsernets årsbonussystem, et midlertidig aksjeprogram (matching-
aksjer) som ble etablert ved børsnoteringen i 2016 og avsluttet i Q1 2019, samt et opsjonsprogram som 
blir vedtatt årlig på generalforsamling, og hvor det har blitt utstedt aksjeopsjoner både i 2017, 2018 og i 
2019. Konsernsjefen har en ordinær bonusavtale som på visse vilkår vil gi utbetaling  
på inntil 5 månedslønninger, mens øvrig konsernledelse kan få inntil 4 månedslønninger. 

Konsernsjefen og øvrig norsk konsernledelse har en ordinær tjenestepensjon i Storebrand, som gir 5% 
pensjonsinnskudd for lønn mellom 0-7,1G og 11% for lønn fra 7,1-12G. Konsernsjefen har i tillegg en 
tilleggspensjonsavtale som gir pensjonsopptjening på 15% av lønn over 12G. Pensjonsopptjeningen fra 
tilleggspensjonen kapitaliseres i konsernets balanse årlig, og hvor avkastningen baseres på avkastningen 
i pensjonsfondet Storebrand Balansert. Svante Selling har en pensjonsplan med innskuddsordning hvor 
innskuddssatsen er 25% av lønn, mens Petra Thorén har en pensjonsordning med 18,15% innskudd av 
lønn.

Lønn og andre ytelser til konsernledelsen 2019 framgår av tabellen under. Naturalytelser i 2019 er i stor 
grad knyttet til innløsning av en midlertidig incentivordning med innløsning av matchingaksjer i 2019. 
Ytelser fra aksjebaserte ordninger til ledende ansatte er spesifisert i note 7.

Beløp i 1000 Lokal valuta  Valuta  Lønn 
 Opptjent 

bonus 2019 
 Natural-

ytelser 
 Pensjons-

kostnad 
Kenneth Hamnes NOK 3 103 0 1 954 486
Sigmund Toth NOK 2 031 200 1 021 89
Erlend Stefansson NOK 2 145 0 1 296 89
Erik Bern NOK 1 964 0 610 89
Bjørn Delbæk1 NOK 1 034 0 483 60
Jan-Erik Nilsen2 NOK 423 0 45 30
Per Bjørkum NOK 1 601 0 538 89
Eirik Andersen NOK 1 980 350 484 89
Svante Selling SEK 2 387 0 8 795
Petra Thorén3 EUR 13 0 1 3
Christian Granlund4 NOK 1 581 0 136 74
Roar Ødelien5 NOK 300 0 28 15

1. Bjørn Delbæk har valgt å trappe ned i stilling, og fratrådte som HR direktør fra 1. september 2019. Ytelsene representerer 8 måneder 
 i konsernledelsen.      

2. Jan-Erik Nilsen tiltrådte som HR direktør fra 1. september 2019. Ytelsene representerer 4 måneder i konsernledelsen. 
3. Petra Thorén tiltrådte som leder for den finske vinvirksomheten 1. desember 2019. Ytelsene representerer 1 måned i konsernledelsen.
4. Christian Granlund valgte å fratrå sin stilling som administrerende direktør for Vectura i 2019 for å søke utfordringer utenfor konsernet. 

Ytelsene representerer 10 måneder i konsernledelsen 
5. Roar Ødelien tiltrådte som administrerende direktør for Vectura fra 1. november 2019. Ytelsene representerer 2 måneder i konsernledelsen.

Lønn og andre ytelser til konsernledelsen 2018:     

Beløp i 1000 Lokal valuta
 
Valuta  Lønn 

 Opptjent 
bonus 2018 

 Natural-
ytelser 

 Pensjons- 
kostnad 

Kenneth Hamnes NOK 3 118 0 234 332
Sigmund Toth NOK 1 897 0 152 87
Erlend Stefansson NOK 2 144 0 191 87
Erik Bern NOK 1 960 0 196 87
Bjørn Delbæk NOK 1 671 0 191 87
Per Bjørkum NOK 1 602 0 196 87
Eirik Andersen1 NOK 475 667 42 22
Thomas Patay2 NOK 1 731 0 143 65
Claes Lindquist3 SEK 208 0 5 72
Svante Selling4 SEK 1 780 251 120 442
Christian Granlund NOK 1 777 0 167 87

1. Eirik Andersen tiltrådte konsernledelsen fra 1. oktober 2018, og ytelsene representerer 3 måneder i konsernledelsen.
2. Thomas Patay fratrådte fra konsernledelsen 30. september 2018, og ytelsene representerer 9 måneder i konsernledelsen.
3. Claes Lindquist var del av konsernledelsen fram til 31. januar 2018, da Svante Selling tiltrådte. Oppgitte ytelser representerer derav  

1 måned i konsernledelsen. Claes Lindquist fratrådte 31. mars 2018.
4. Svante Selling tiltrådte 1. februar 2018, og ytelsene representerer 11 måneder i konsernledelsen.    
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Dersom konsernsjefen sier opp sin stilling, har han 6 måneders oppsigelsestid. Ved eventuell oppsigelse 
fra konsernet, har konsernsjefen rett til 12 måneders etterlønn, og har i denne perioden ikke mulighet for 
å ta seg jobb innenfor konkurrerende virksomhet.

Av øvrig konsernledelse har Sigmund Toth, Erlend Stefansson, Erik Bern, Eirik Andersen, Svante Selling  
og Roar Ødelien 6 måneders oppsigelsestid, mens Per Bjørkum og Jan-Erik Nilsen har 3 måneders 
 oppsigelsestid. 

Av øvrig konsernledelse, har Erik Bern og Eirik Andersen 12 måneders konkurranseklausul, Sigmund Toth, 
Jan-Erik Nilsen, Per Bjørkum, Erlend Stefansson, Svante Selling, Petra Thorén og Roar Ødelien har 6 
 måneders konkurranseklausul. Alle har avtale om etterlønn i perioden som konkurranseklausulen gjelder, 
dersom denne blir aktivert. 

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til verken konsernsjef, øvrig konsernledelse eller medlemmer 
av styret. 

Konsernledelsens beholdninger av ordinære aksjer i Arcus ASA framgår av note 21.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte. 

Det følger videre av allmennaksjeloven § 5–6 (3) at det på generalforsamlingen skal avholdes en 
 rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende 
 regnskapsår, se (ii) nedenfor. Så langt retningslinjene er knyttet til aksjebaserte incentivordninger skal 
disse også godkjennes av generalforsamlingen, se (iii) nedenfor.

(i) Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for foregående regnskapsår er det redegjort for i note  
6, 7 og 8 til årsregnskapet for Arcus ASA.

(ii) Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
Når det gjelder retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for det 
kommende regnskapsåret, vil styret legge frem følgende retningslinjer for rådgivende avstemning på 
generalforsamlingen i 2020:

Formålet med Arcus’ totale betingelsespolicy er å tiltrekke seg medarbeidere med den kompetansen 
konsernet trenger, videreutvikle og beholde nøkkelkompetanse og motivere til langsiktighet og 
 kontinuerlig fremgang for å nå Arcus’ forretningsmessige mål. Som overordnet innfallsvinkel skal Arcus 
policy være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende når man vurderer summen av den totale 
 kompensasjonspakken. Den totale kompensasjonen kan bestå av følgende elementer:

(a) Faste elementer- Grunnlønn, pensjon etc.
Arcus benytter et internasjonalt anerkjent system (Hay) for stillingsvurderinger for å finne «riktig» stillings- 
og fastlønnsnivå. Stillingene måles mot det lokale markedet (land) og det er et spenn i forhold til medianen. 
Den enkeltes ansvarsområde, resultater og prestasjoner avgjør innplassering på lønnsskalaen.

Arcus har innskuddsbasert tjenestepensjon for ansatte i Norge. Innskuddssatsene er 5 prosent av lønn 
opptil 7,1G og 11 prosent av lønn mellom 7,1G og 12G (1G er fra 1.5.2019 NOK 99 858). Det er kun 
konsernsjef som i dag har tjenestepensjon for lønn over 12G og satsen er 15 prosent. Utover folketrygd 
og AFP ordning som gir alle ansatte en fleksibel pensjonsalder fra 62 år, er det ingen ordninger eller avtaler 
om tidligere pensjonsalder for konsernledelsen. Alle ansatte i Norge har en lovbestemt aldersgrense på 
inntil 72 år, men aldersgrensen i den norske delen av konsernet er avtaleregulert til 70 år, som også 
 gjelder for konsernledelsen. 

Administrerende direktør for Vectura AS følger samme pensjonsordning som konsernledelsen. Ledere i 
Vingruppen i Norden AB (Sverige) følger det svenske regelverk og ledere i Vingruppen OY i Finland følger 
det finske regelverk og ledere i Danmark følger det danske regelverk. Pensjonsordningen i Sverige, 
 Finland og Danmark har andre regler og høyere innskuddssatser enn i Norge. 

Konsernet har, i tillegg til det ovennevnte, bil- og telefonordninger og andre begrensede naturalytelser.

(b) Variable elementer – årsbonus
Arcus ASA har et årsbonussystem. Bonussystemet er knyttet opp mot resultatmålet for konsernet og/
eller eget forretningsområde / datterselskap, og består for konsernledelsen og andre ledende ansatte av 
en finansiell del (70 eller 60 prosent) og en individuell del (30 eller 40 prosent) knyttet opp mot konkrete 
og definerte KPI. 

All bonus er såkalt selvfinansierende. For medlemmer av konsernledelsen er maksimal oppnåelig bonus 
30 prosent av årslønn (4 månedslønninger), mens konsernsjef kan oppnå inntil 5 månedslønninger i årlig 
bonus. Utover konsernledelsen er ca. 45 ledere og nøkkelpersoner omfattet av en årsbonusordning, men 
kriteriene varierer noe og disse personene kan oppnå en bonus varierende mellom 1-3 månedslønninger.

Bonusordningen for 2020 er litt justert fra 2019, men består av de samme komponenter, som tidligere år 
og har konsernets og/eller datterselskapets resultat som hovedmål (finansiell del). I tillegg er individuell 
bonus (personlige mål) en sentral del av ordningen.

Ledere i Vectura AS følger samme retningslinjer som konsernledelsen, men basert på selskapets  
EBIT- resultat. Ledere i Vingruppen i Norden AB og ledere i Vingruppen OY i Finland følger også i 2020 en 
trappetrinns bonusmodell basert på selskapets EBIT-resultat, med maksimalt 5 månedslønninger.

(iii) Særlig om aksjebaserte insentivordninger
De ordinære Generalforsamlingene i 2017, 2018 og 2019 godkjente et opsjonsbasert langtidsinsentiv 
for konsernledelsen samt ytterligere noen ledere og nøkkelpersoner. Det primære formålet er å motivere 
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ledende ansatte til langsiktighet og kontinuerlig fremgang, samt verdiskapelse for aksjonærene. Det vises 
til redegjørelse om opsjonsordningen og aksjeprogrammet for alle ansatte beskrevet i vedlegg 4 i 
 innkallingen til Generalforsamlingen og  styrets forslag om en videreføring av disse.

Arcus ASA har ledere/nøkkelpersoner i flere vinselskap som er minoritetseiere, hovedsakelig gjelder 
dette daglig leder. Denne modellen har vært en suksess for konsernet, i form av motiverte ledere som har 
skapt gode resultater.

Det er ønskelig å videreføre at daglig leder i et datterselskap, etter individuell vurdering, gis mulighet til å 
bli minoritetseier, oppad begrenset til 9,9 prosent eierandel. 

En slik modell har til hensikt å oppmuntre til entreprenørkultur, god forretningssans og intern konkurranse 
mellom selskapene som igjen skaper økt lønnsomhet både for selskapet og for den ansatte. Primært må 
finansiering skje ved at den ansatte skyter inn egenkapital.

Ved oppstart eller kjøp av nye selskap må noe større fleksibilitet (opptil 30 prosent eierandel) aksepteres 
når det gjelder hvor mye den ansatte bør/kan investere, basert på en individuell og forretningsmessig 
vurdering.

(iv) Lederlønnspolitikken foregående regnskapsår
Retningslinjene for betingelsespolitikken beskrevet i punkt (ii) har også vært retningsgivende for leder-
lønnsfastsettelsen i 2019, med som nevnt ovenfor, er det for 2020 gjort noen endringer i retningslinjene 
for bonusordningen, vedtatt av styret. Det ble ikke utbetalt bonus for 2019.
 
(v) Endringer i avtaleforhold
Administrerende direktør Christian Granlund i Vectura AS sluttet i sin stilling 1. november 2019. Han ble 
erstattet av Roar Ødelien, som kom fra stilling som logistikkdirektør i Nortura.

Konserndirektør HR Bjørn Delbæk sluttet i sin stilling 1. september 2019 og gikk over i en deltidsstilling. 
Han ble erstattet av Jan-Erik Nilsen som fungerer i stillingen inntil videre og som internt kom fra stilling 
som HR direktør og HR business partner for Vectura.

Petra Thoren ble ansatt som VD for Vingruppen OY i Finland 1. desember 2019 og inngår nå i konsern-
ledelsen og rapporterer til konsernsjef etter at Vingruppen OY i Finland har vært gjennom en omorganisering.  
 

Styret godtgjøres etter følgende satser fra og med 11.04.2019

Styrets leder 550 000 kroner pr. år
Aksjonærvalgte styremeldemmer 275.000 kroner pr. år
Ansattevalgte styremedlemmer 170 000 kroner pr. år
Varamedlem for ansattvalgte     7 500 kroner pr. møte

Revisjonsutvalget
Leder av utvalget 100 000 kroner pr. år
Medlem   50 000 kroner pr. år

Kompensasjonsutvalget
Leder av utvalget   41 000 kroner pr. år
Medlem   26 000 kroner pr. år

Faktisk utbetalt til styremedlemmer er som følger:

Honorarer til styrets medlemmer 2019:     

Beløp i 1000 NOK
 Styrehonorar inkl. 

komité arbeid 
Antall aksjer 
31.12.2019

Aksjonærvalgte styrerepresentanter
Michael Holm Johansen Styreleder 582 156300
Hanne Refsholt Fratrådt fra styret i 2019 73 0
Leena Maria Saarinen 293 1 860
Trond Berger Fratrådt fra styret i 2019 93 17441
Eilif Due 298 2 325
Stein Erik Hagen Fratrådt fra styret i 2019 107 0
Ann-Beth Freuchen 262 0
Kirsten Ægidius Nyvalgt styremedlem i 2019 197 0
Nils K. Selte Nyvalgt styremedlem i 2019 330 0
Carl Erik Hagen1 Nyvalgt styremedlem i 2019 0 30093077

Ansattevalgte styrerepresentanter
Erik Hagen  se tabell under 1334
Konstanse M. Kjøle  se tabell under 681
Ann Therese Jacobsen  se tabell under 0

1. Carl Erik Hagen eier ingen aksjer personlig. Oppgitt aksjeinnehav knytter seg til aksjonæren Canica AS som kontrolleres av  
Carl Erik Hagen og hans nærstående, og hvor han er nestleder i styret.     
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Beløp i 1000 NOK
 

Lønn 
 Styrehonorar inkl. 

komitéarbeid 
 Natural-

ytelser  
 Pensjons-

kostnad 
Ansattevalgte styrerepresentanter
Erik Hagen 506 165 7 26
Konstanse M. Kjøle 609 165 7 33
Ann Therese Jacobsen 611 165 5 29
Arne Larsen1 0 16 0 0

1. Arne Larsen har deltatt på 2 styremøter som vararepresentant for de ansatte.     

Honorarer til styrets medlemmer 2018:

Beløp i 1000 NOK
 Styrehonorar inkl. 

komitéarbeid 
Antall aksjer 
31.12.2018

Aksjonærvalgte styrerepresentanter
Michael Holm Johansen Styreleder 548 156300
Hanne Refsholt 255 0
Leena Maria Saarinen 269 1860
Trond Berger 315 17441
Eilif Due1 229 3299325
Stein Erik Hagen2 229 28607626
Ann-Beth Freuchen 229 0

Ansattevalgte styrerepresentanter
Erik Hagen  se tabell under 925
Konstanse M. Kjøle Nyvalgt ansattemedlem i 2018  se tabell under 681
Ann Therese Jacobsen Nyvalgt ansattemedlem i 2018  se tabell under 0

1. Eilif Due eier 2.325 aksjer personlig. Øvrig oppgitt aksjeinnehav knytter seg til aksjonæren Hoff SA, hvor han er styreleder.
2. Stein Erik Hagen eier ingen aksjer personlig. Oppgitt aksjeinnehav knytter seg til aksjonæren Canica AS som kontrolleres av  

Stein Erik Hagen og hans nærstående, og hvor han er styremedlem.     

     

Beløp i 1000 NOK  Lønn 
 Styrehonorar inkl. 

komitéarbeid 
 Natural-

ytelser 
 Pensjons-

kostnad 
Ansattevalgte styrerepresentanter;
Erik Hagen 493 153 6 25
Ingrid E. Skistad1 317 76 5 18
Kjell Arne Greni1 97 76 3 9
Konstanse M. Kjøle2 285 77 2 14
Ann Therese Jacobsen2 269 77 1 13
Arne Larsen3 0 15 0 0

1. Kjell Arne Greni og Ingrid E. Skistad fratrådte som styremedlemmer 30. juni 2018, og ytelser representerer 6 måneder i styret.
2. Konstanse M. Kjøle og Ann Therese Jacobsen tiltrådte som styremedlemmer 1. juli 2018, og ytelser representerer 6 måneder i styret.
3. Arne Larsen har deltatt på 2 styremøter som vararepresentant for de ansatte.

NOTE 7 AKSJEBASERT BETALING

Aksjebaserte incentivordninger
Konsernet har gjennom året hatt to aksjebaserte incentivprogram for ledende ansatte, som er relatert  
til konsernets verdiutvikling, men hvor det ene programmet er avsluttet i løpet av 2019. I tillegg har 
 konsernet et aksjespareprogram som alle ansatte kan delta i.

Matchingaksjer for ledende ansatte og andre nøkkelpersoner
Før styret i 2017 vedtok en ny langtidsincentivordning for ledende ansatte, ble det ved børsnoteringen  
i 2016 vedtatt en midlertidig 2-årig incentivordning (interim retention plan), hvor 37 ansatte inkludert 
konsernledelsen fikk tildelt såkalte mathingaksjer. Disse matchingaksjene ble innløst i første kvartal 
2019, til de som fortsatt var i fast stilling i konsernet. Av 9 i konsernledelsen fra 2016 som fikk tilbud om 
dette, var det 8 som  innløste aksjer i 2019.

For konsernledelsen ble matchingaksjer tildelt ved at for hver aksje de kjøpte utover sine reinvesterings-
forpliktelser knyttet til oppgjøret av det avsluttede programmet med syntetiske aksjer og opsjoner, så 
fikk de 1 matchingaksje i tillegg. For de i konsernledelsen som ikke hadde syntetiske aksjer eller opsjoner 
fra tidligere, har de rett til å motta enten 1 matchingaksje for hver aksje de kjøpte totalt, eller 1 matching-
aksje for hver andre aksje de kjøpte totalt. 

Øvrige nøkkelpersoner fikk tilbud om å kjøpe aksjer for inntil et gitt beløp, hvor de har rett til å motta 1 
matchingaksje for hver andre aksje de kjøpte. Av 33 øvrige nøkkelpersoner som fikk tilbudet, benyttet 29 
stykker seg av dette tilbudet. I 2017 og 2018 har 6 nøkkelpersoner som som var tilknyttet dette programmet 
valgt å fratre, slik at på innløsningstidspunktet i februar 2019 var det 23 nøkkelpersoner som innløste aksjer.

Totalt var det 31 personer som innløste tilsammen 253732 mathcingaksjer, 8 i konsernledelsen og 23 
øvrige nøkkelpersoner. 
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Nedenfor vises antall matchingaksjer som ble innløst av konsernledelsen i 2019, hvor virkelig verdi ble basert på Arcus' aksjekurs pr. 14.02.2019 (NOK 41,95).

Beløp 1000 NOK Tildelingsdato
Antall matchingaksjer på 

tildelingstidspunktet
Antall matchingaksjer 

innløst 2019
Virkelig verdi på 

 innløsningstidspunktet Innløsningsdato
Kenneth Hamnes 01.12.2016 42 100 42 100 1 766 14.02.2019
Sigmund Toth 01.12.2016 19 767 19 767 829 14.02.2019
Erlend Stefansson 01.12.2016 27 062 27 062 1 135 14.02.2019
Erik Bern 01.12.2016 9 956 9 956 418 14.02.2019
Bjørn Delbæk 01.12.2016 8 692 8 692 365 14.02.2019
Jan-Erik Nilsen 01.12.2016 2 942 2 942 123 14.02.2019
Per Bjørkum 01.12.2016 8 256 8 256 346 14.02.2019
Eirik Andersen 01.12.2016 7 558 7 558 317 14.02.2019
Svante Selling 01.12.2016 6 781 6 781 284 14.02.2019
Totalt konsernledelsen 133 114 133 114 5 584
Øvrige ledende ansatte 01.12.2016 247 645 120 618 5 060 14.02.2019
Totalt antall matchingaksjer 380 759 253 732 10 644

       

Oversikt over utvikling i antall tildelte matchingaksjer:     
       

Antall matchingaksjer 2019 2018
Utestående matchingaksjer ved begynnelse av året 253 732 330 818
Innløste mathcingaksjer i løpet av året -253 732 0
Terminerte matchingaksjer i løpet av året 0 -77 086
Utestående matchingaksjer ved utgangen av året 0 253 732

Effekter av matchingaksjer i regnskapet:       
       

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Opptjening av matchingaksjer 808 5 574
Fraregning av matchingaksjer 0 -2 321
Endring avsetning arbeidsgiveravgift 202 545
Sum kostnader knyttet til matchingaksjer 1 010 3 798
Gjeld1 0 1 923

1. Inkluderer kun arbeidsgiveravgift

Opsjonsprogram for ledende ansatte
I både 2017, 2018 og 2019 ble det tildelt opsjoner i et opsjonsprogram for ledende ansatte i konsernet. 
Ved oppgjør vil mottakerne motta et tilsvarende antall aksjer i Arcus ASA som de har opsjoner. 

Opsjonenes innvinningsperiode vil være 3 år fra tildelingstidspunktet, og hvor deltakerne har 2 år etter 
innvinningsperioden på å innløse opsjonene. Vilkår for å kunne innløse opsjonen vil være at den enkelte 
leder fortsatt er ansatt etter innvinningsperioden, samt at konsernets KPI målsettinger som fastsatt av 
styret er oppnådd i samme periode.

Antall opsjoner som tildeles årlig vil variere, og vil tilsvare den enkelte ledende ansattes potensielle 
 maksimale bonusoppnåelse i forhold til børskursen på tildelingstidspunktet. Opsjonenes strikekurs 
 beregnes som volumjustert børskurs for de 10 siste dagene forut for tildelingstidspunktet, tillagt 10%.

Verdivurderingene av opsjonene gjøres med Black-Scholes modellen, hvor de viktigste forutsetningene 
på verdivurderingstidspunktet vil være spotkurs på aksjen på verdsettelsestidspunktet, estimert 
 tidspunkt for når i innløsningsperioden konsernet antar at innehaverne vil innløse opsjonen, utbytte i 
perioden samt aksjens antatte volatilitet. Opsjonens maksimale innløsningskurs er begrenset til  
3 ganger spotkursen på tildelingstidspunktet.

Det er ingen rettigheter til utbytte forbundet med opsjonene i perioden før innløsning.
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Det er ikke innløst noen opsjoner i 2019, men ved utgangen av 2019 ble alle tildelte opsjoner fra 2017 kansellert, da konsernets KPI målsettinger som fastsatt av styret ikke har blitt oppnådd for perioden.  
Nedenfor vises konsernledelsens beholdning av opsjoner ved utgangen av 2019. 

Tildelingstidspunkt # 2019 # 2018 # 2017
Innvinningsperiode 11.4.2019 - 11.04.2022 11.4.2018 - 11.04.2021 04.05.2017 - 04.05.2020
Innløsningsperiode 11.4.2022 - 11.04.2024 11.4.2021 - 11.04.2023 04.05.2020 - 04.05.2022
Innløsningskurs NOK 40,52 NOK 45,22 NOK 51,53

 

Antall opsjoner 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Kenneth Hamnes 335 918 0 243 457 243 457 0 199 426
Sigmund Toth 176 799 0 125 103 125 103 0 90 773
Erlend Stefansson 186 395 0 135 053 135 053 0 110 628
Erik Bern 162 669 0 117 862 117 862 0 96 546
Jan-Erik Nilsen 0 0 0 0 0 0
Per Bjørkum 139 044 0 100 745 100 745 0 82 524
Eirik Andersen 176 799 0 69 136 69 136 0 57 765
Svante Selling 157 997 0 117 174 117 174 0 53 816
Petra Thorén 0 0 0 0 0 0
Roar Ødelien 0 0 0 0 0 0
Totalt konsernledelsen 1 335 621 0 908 530 908 530 0 691 478
Øvrige ledende ansatte 698 181 0 153 561 435 960 0 381 532
Totalt antall opsjoner 2 033 802 0 1 062 091 1 344 490 0 1 073 010

       
       

Forutsetninger ved opsjonsberegning: 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Aksjekurs på tildelingsdagen NOK 38,80 0 43,70 43,70 47,90 47,90
Aksjekurs på balansedagen NOK 36,50 0 36,50 41,00 36,50 41,00
Innløsningskurs - minimum NOK 40,52 0 45,22 45,22 51,53 51,53
Innløsningskurs - maksimum NOK 116,40 0 131,10 131,10 143,70 143,70
Risikofri rente % 1,4 % 0 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,2 %
Volatilitet* % 20,0 % 0 20,0 % 22,0 % 20,0 % 22,0 %
Forventet utbytte % 3,6 % 0 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,4 %

* Basert på at selskapet selv kun har 3 års børshistorikk, har konsernet ved beregning av volatilitetsforutsetning ved opsjons beregningene, lagt til grunn et gjennomsnitt av selskapets egne volatilitetstall og et gjennomsnitt fra tilsvarende sammenlignbare selskap på andre børser. 
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Oversikt over utvikling i antall tildelte opsjoner:

Antall opsjoner 2019 2018
Utestående opsjoner ved begynnelse av året 2 417 500 1 229 304
Tildelte opsjoner i løpet av året 2 195 086 1 534 306
Terminerte opsjoner i løpet av året -1 516 693 -346 110
Utestående opsjoner ved utgangen av året 3 095 893 2 417 500

Effekter av opsjoner i regnskapet:

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Opptjening av opsjoner 5 440 3 855
Fraregning av opsjoner -5 874 -386
Endring avsetning arbeidsgiveravgift -183 335
Sum opsjonskostnader -617 3 804
Gjeld1 417 600

1. Inkluderer kun arbeidsgiveravgift

Aksjespareprogram for alle ansatte
Konsernet har også en generell aksjespareordning for alle ansatte, hvor alle ansatte årlig skal få mulighe-
ten til å kjøpe et begrenset antall aksjer i Arcus ASA med 20% rabatt. Salg av aksjer til ansatte til under 
markedsverdi regnskapsføres ved at differansen mellom markedsverdi på aksjene og kjøpspris blir lønns-
kostnad.

I 2019 tegnet totalt 54 ansatte seg for tilsammen 31.468 aksjer. Disse ble kjøpt til en gjennomsnittspris 
på 36,70 NOK og solgt til de ansatte med 20% rabatt. Dette har belastet konsernregnskapet med en 
kostnad på 231 TNOK i 2019.

2019 2018
Antall ansatte som har kjøpt aksjer med rabatt 54 76
Antall aksjer kjøpt med rabatt 31 468 26 744
Gjennomsnittskurs pr. aksje ved ansattkjøp med rabatt (NOK) 36,70 41,67
Totalkostnad for konsernet (TNOK) 231 258

NOTE 8 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER

Ytelsespensjon
Arcus ASA med datterselskaper i Norge hadde frem til 31.12.2008 en kollektiv ytelsesordning for sine 
ansatte i Statens Pensjonskasse (SPK) og Storebrand. Pensjonsordningen i SPK omfattet også en ordning 
med avtalefestet pensjon med finansiering fra ansettelsestidspunktet. Pr 31.12.2008 sa styret i 
 konsernet opp den kollektive pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse (SPK)  for hele konsernet for å 
bytte til innskuddsbaserte pensjonsordninger.

Ved overgangen til ny pensjonsordning ble alle syke eller uføre liggende igjen i de respektive ytelses-
ordninger i Statens Pensjonskasse (SPK) og Storebrand. SPK har bekreftet at Arcus ikke lenger har noen 
juridisk forpliktelse knyttet til de gjenværende pensjonistene som er knyttet til ytelsesordningene i SPK, 
men kun forplikter seg til å betale årlige premieinnbetalinger utstedt av SPK, etter samme prinsippet som 
for innskuddspensjoner. Konsernet kostnadsfører derfor løpende fakturaer fra SPK på samme måte som 
for innskuddsordningen. I pensjonsforpliktelsen pr 31.12.2019 er det knyttet en avsetning på 2,4 MNOK 
til 5 personer i ytelsesordningen i Storebrand. Dette er den eneste av pensjonsforpliktelsene som er 
sikret med midler.

I tillegg har 2 personer, hvorav ingen lenger er ansatt i selskapet, ytelsesordninger for lønnsinntekter over 
12G. Denne ordningen er bokført med forpliktelse på tilsammen 5,2 MNOK ved utgangen av 2019. 

Gavepensjon og driftspensjon
Ved overgang til innskuddsordning i 2009, var det enkelte ansatte som tidligere hadde vært tilknyttet 
SPK, som kom dårligere ut ved førtidspensjonering i perioden 65-67 år. For å kompensere for dette ble 
det inngått avtale om gavepensjon til alle ansatte som var tilnyttet SPK før overgangen. Pr 31.12.2019 
knytter denne gavepensjonen seg til 115 ansatte fordelt i den norske virksomheten, mens total 
 forpliktelse er bokført med 13,1 MNOK.

Konsernsjefen har en driftspensjon, hvor pensjonsopptjeningen er 15% av lønn over 12G. Ved utgangen 
av 2019 er denne forpliktelsen bokført med 1,4 MNOK.

AFP pensjon
De fleste av konsernets norske ansatte er deltakere i AFP-ordningen. Denne AFP-ordningen er ordning 
som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP- 
ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb. AFP-ordningen er en tariff-festet 
 ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en 
 prosent av lønn. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. 
Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premie-
betalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. I 2018 og 2019 har 
 løpende premieinnbetalinger vært fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til 
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bedriftens arbeidstakere. Premieinnbetalingene er besluttet uendret for 2020. Det er ikke fonds-
oppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

Til AFP ordningen knytter det seg noen ansiennitetskrav i forhold til opptjent tjenestetid i ordningen, 
samt at aksjeselskapet må være tariffbundet. Det er 3 aksjeselskap i Norge med tilsammen 8 personer, 
som ikke er omfattet av AFP ordningen per 31.12.2019. 

Innskuddspensjon
Arcus konsernets generelle pensjonsordning for alle øvrige ansatte, er innskuddsbaserte pensjons-
ordninger, som er tilpasset regelverket i de enkelte land hvor konsernet har ansatte. 

Norge
Den generelle innskuddsbaserte pensjonsordningen har innskuddssatser på 5 % for lønn i intervallet 0-7,1 
ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og 11 % for lønn i intervallet 7,1 til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp 
(G). Videre er det en uføreordning med 69 % pluss 18 % av G-beløp, som ytelsesnivå, uten fripoliseopptjening. 
Arcus ASA med datterselskap har en gruppelivsforsikring ved død på opp til 10G for alle ansatte. 

Kostnadene knyttet til innskuddspensjon, knytter seg til løpende premiefakturaer fra forsikrings-
selskapet Arcus har tegnet innskuddspensjonsavtale med. De løpende innskuddspensjonene og uføre-
pensjoner for ansatte i innskuddsordningen, reguleres årlig med pensjonskassens overskudd.

Ansatte i innskuddsordningen som har blitt uføre, har rett til å få sine uføreforpliktelser regulert med 
samme regulering som grunnbeløpet (G) hvert år, balanseført forpliktelse knyttet til dette  utgjør  
1,6 MNOK ved utgangen av 2019.

Sverige
I Sverige er innskuddene i stor grad individuelt avtalte innskuddsatser av den enkeltes lønn, og disse kan 
variere til dels vesentlig. Innskuddssatsene inklusiv forsikringsordninger har i 2019 variert fra 9 % til  
30 % av den enkeltes lønn. Innskuddssatsene gjelder fra første lønnskrone.

Danmark
Den generelle innskuddsbaserte pensjonsordningen i Danmark har innskuddssatser som varierer fra 8 % 
-12,5 %. Innskuddssatsene gjelder fra første lønnskrone.

Finland
Den generelle innskuddsbaserte pensjonsordningen i Finland har innskuddssatser som er 18,05 % for 
ansatte under 53 år, og 16,55 % for ansatte over 53 år.

Tyskland
Innskuddsatsen i Tyskland er 18,6 % av den ansattes lønn, opp til maksimalt beregningsgrunnlag på  
78 000 EUR. Pensjonsinnskuddet i Tyskland deles 50/50 mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at 
netto kostnad for den tyske virksomheten er 9,3 %.

Andre forhold
Konsernet har valgt å benytte  en diskonteringsrente tilsvarende OMF-rente (Obligasjoner med 
 fortrinnsrett) for sine pensjonsforpliktelser. Konsernets valgte pensjonsforutsetninger er i samsvar med 
regnskapsstiftelsens anbefalinger fra september 2019. På grunn av uvesentlighet, er ikke 
 forutsetningene oppdatert pr 31.12.2019. 

Tabellen viser både ytelsesbaserte og andre aktuarberegnede pensjonsforpliktelser.

Beløp i 1 000 NOK
Pensjonskostnader 2019 2018
 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 644 687
 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 681 870
 Avkastning på pensjonsmidler -208 -231
 Administrasjonskostnader 170 109
 Periodisert arbeidsgiveravgift 157 202
 Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 1 444 1 637

 Innskuddsbasert pensjonsordning 
 Kostnadsført innskudd eksl arbeidsgiveravgift 30 520 30 420

      

 Netto pensjonsforpliktelser: 
 Estimerte påløpte sikrede forpliktelser  10 912  9 058 
 Estimert verdi av pensjonsmidlene  -8 498  -7 721 
 Netto estimerte sikrede pensjonsforpliktelser (+) / midler (-)  2 414  1 337 
 Estimerte påløpte usikrede forpliktelser  21 310  19 740 
 Netto forpliktelser bokført i balansen  23 724  21 077 

 Endringer i forpliktelsen: 
 Netto pensjonsforpliktelse 01.01 21 077 30 552
 Pensjonskostnad, videreført virksomhet 1 444 1 637
 Utbetalt over drift -277 -809
 Premieinnbetalinger inkl aga -509 -403
 Estimatavvik bokført direkte mot egenkapital (IAS19R) 1 989 -9 900
 Netto pensjonsforpliktelse 31.12. 23 724 21 077

 Sammenstilling av pensjonsmidler: 
 Aksjer og andre egenkapitalinstrumenter 8 498 7 721
 Sum pensjonsmidler 31.12. 8 498 7 721
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Beløp i 1 000 NOK
Økonomiske forutsetninger: 2019 2018
Diskonteringsrente 1,80 % 2,60 %
Forventet lønnsregulering 2,25 % 2,75 %
 Forventet pensjonsøkning 1,25 % 1,75 %
Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,00 % 2,50 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 1,80 % 2,60 %

Aktuarmessige og demografiske forutsetninger 
Uttakshyppighet ved 62 år 50 % 50 %
Uttakshyppighet ved 67 år 50 % 50 %
Dødelighet K2013 K2013
Uførhet K1963 K1963
Frivillig avgang (under 50 år) 5 % 5 %
Frivillig avgang (over 50 år) 0 % 0 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det 
gjelder demografiske faktorer.

Konsernets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Sensitivitetsanalyse på netto pensjonsforpliktelse:
I oppstillingen under framgår effektene av endringer i pensjonsforpliktelse, utsatt skattefordel og 
 egenkapital ved å endre de viktigste økonomiske forutsetningene med ett prosentpoeng opp eller ned. 
Beregningene er forøvrig gjennomført på samme måte som aktuarberegningene, og er basert på at alle 
andre økonomiske og demografiske forutsetninger holdes uendret.

Sensitivitet 2019 Diskonteringsrente Lønnsvekst G-regulering
Endring i prosentpoeng 1 % -1 % 1 % -1 % 1 % -1 %
Endring pensjonsforpliktelse  1 862  -2 224  756 -713  784 -712 
Endring utsatt skattefordel -410  489 -166  157 -173  157 
Endring egenkapital -1 452  1 735 -590  556 -612  555 
Endring forpliktelse i prosent 7,8 % -9,4 % 3,2 % -3,0 % 3,3 % -3,0 %

Sensitivitet 2018 Diskonteringsrente Lønnsvekst G-regulering
Endring i prosentpoeng 1 % -1 % 1 % -1 % 1 % -1 %
Endring pensjonsforpliktelse  -2 002  2 361  1 960  -1 749  1 960  -1 749 
Endring utsatt skattefordel  441  -519 -431  385  -431  385 
Endring egenkapital  1 562  -1 841  -1 529  1 365  -1 529  1 365 
Endring forpliktelse i prosent -9,5 % 11,2 % 9,3 % -8,3 % 9,3 % -8,3 %

Oversikt over kontantstrømmer knyttet til pensjonsordninger 

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Premiebetalinger, balanseført ytelsesordning i Storebrand 495 403
Premiebetalinger, ikke balanseført ytelsesordning i SPK 85 84
Utbetalinger over drift, balanseført gavepensjonsordning 65-67 278 809
Premiebetalinger AFP ordning 4 268 4 197
Premiebetalinger innskuddspensjon 29 878 27 254
Sum 35 004 32 747

Alle tall er inklusive arbeidsgiveravgift.

Premiebetalinger knyttet til ordinær innskuddspensjon er den største utbetalingspostene knyttet til 
pensjon. Grunnlaget for premiebetalingene til innskuddsordningen beregnes på bakgrunn av faktiske 
lønninger, og vil følge lønnsutviklingen i selskapet. 

Premiebetalinger til AFP ordning blir også beregnet basert på faktiske lønninger, i tillegg til at 
 premie satsen er forventet å øke i årene framover. Premiesatsen har vært 2,50 % i 2018 og 2019,  
og vil være uendret i 2020.
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NOTE 9 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Finansinntekter
Eksterne renteinntekter 22 498 12 906
Sum renteinntekter 22 498 12 906

Verdiendring forpliktelser til virkelig verdi i balansen 3 364 0
Agiogevinst 26 656 27 727
Andre finansinntekter 18 13
Sum andre finansinntekter 30 038 27 740
Sum finansinntekter 52 536 40 646

Finanskostnader
Rentekostnader til kredittinstitusjoner -47 460 -37 302
Rentekostnader på bruksrettigheter knyttet til leieavtaler -49 854 0
Rentekostnader på forpliktelser til virkelig verdi i balansen -196 -104
Amortisering av etableringsgebyr knyttet til lånefinansiering i SEB -1 618 -1 623
Sum rentekostnader -99 128 -39 029

Verdiendring minoritetsopsjoner til virkelig verdi i balansen 0 -2 560
Verdiendring valutaterminkontrakter til virkelig verdi i balansen -1 049 -369
Agiotap -29 674 -26 178
Andre finanskostnader -7 970 -8 626
Sum andre finanskostnader -38 693 -37 733
Sum finanskostnader -137 821 -76 762

Netto finansresultat -85 285 -36 116

NOTE 10 SKATT       

Årets skattekostnad fremkommer slik:       

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Betalbar skatt -23 871 -31 141
Endring i utsatt skatt -15 310 -25 595
For lite avsatt tidligere år -1 -27
Skattekostnad -39 182 -56 763

       
       

Skattekostnad fordelt etter land 2019 2018
Skattekostnad til Norge -13 637 -27 498
Skattekostnad til Sverige -16 138 -19 594
Skattekostnad til Danmark -6 914 -6 760
Skattekostnad til Finland -2 207 -2 767
Skattekostnad til Tyskland -286 -144
Sum skattekostnad -39 182 -56 763

       
       

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats 2019 2018
Resultat før skatt 172 469 221 180
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats i Norge -37 943 -50 871
Skatteeffekten av følgende poster:
Ikke fradragsberettigede kostnader -2 624 -2 804
Ikke skattepliktige inntekter 791 361
For lite avsatt tidligere år 1 27
Endring i ikke balanseført skattefordel -492 130
Endring i skattesats 0 -5 017
Forskjeller i skattesats -74 1 132
Resultatandel tilknyttet selskap 892 532
Annet 267 -253
Skattekostnad -39 182 -56 763

Effektiv skattesats 23 % 26 %
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Skattekostnad på poster i OCI
Skattekostnad på poster i OCI vedrører i sin helhet til endring utsatt skatt knyttet til 
 pensjonsforpliktelser i Norge.

Betalbar skatt i balansen, pr land 2019 2018
Forskuddsbetalt betalbar skatt
Forskuddsbetalt i Sverige 15 487 11 521
Forskuddsbetalt i Finland 119 0
Forskuddsbetalt i Tyskland 800 617
Sum forskuddsbetalt skatt1, se også note 14 16 406 12 138

Skyldig betalbar skatt
Skyldig betalbar skatt i Norge 0 1 472
Skyldig betalbar skatt i Danmark 5 002 5 990
Skyldig betalbar skatt i Finland 0 276
Sum skyldig betalbar skatt1 5 002 7 738

1. I 2018 ble forskuddsbetalt betalbar skatt presentert netto totalt for hele konsernet. Fra 2019 presenteres forskuddsbetalt eller skyldig 
betalbar skatt netto per land som skatten knytter seg til. Netto forskuddsbetalt skatt i 2018 utgjort 4 400 TNOK, som er summen for 
forskuddsbetalt skatt og skyldig skatt fra de tabellen over. Se også note 14.

Betalte skatter i perioden, pr land 2019 2018
Betalt skatt til Norge -1 472 -3 053
Betalt skatt til Sverige -21 050 -27 216
Betalt skatt til Danmark -9 442 -6 344
Betalt skatt til Finland -2 490 -2 871
Betalt skatt til Tyskland -474 -507
Sum betalt skatt -34 928 -39 991

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:  
     

2019 2018
Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse

Varige driftsmidler -2 621 290 -5 960 394
Immaterielle driftsmidler -52 080 -101 565 -42 377 -102 262
Finansielle eiendeler -236 0 -638 0
Varer -8 972 0 -10 686 0
Kundefordringer 1 320 0 1 429 0
Pensjonsforpliktelser 5 187 0 4 524 0
Avsetning for forpliktelser 2 029 0 5 162 0
Midlertidige skattefond -528 15 -661 23
Underskudd og rentebegrensninger til  
fremføring 142 001 0 159 365 0
Sum utsatt skatt, brutto 86 100 -101 260 110 158 -101 845
Ikke balanseført utsatt skattefordel 0 0 0 0
Netto utsatt skatt i balansen 86 100 -101 260 110 158 -101 845

Ved utgangen av året har konsernet 142,0 MNOK i balanseført utsatt skattefordel som knytter seg til 
underskudd til framføring fra den norske virksomheten. Basert på en vurdering og analyse av konsernets 
inntjening i Norge historisk og prognose fremover er det vurdert at det fremførbare underskuddet vil 
kunne utnyttes i sin helhet, og tilhørende utsatt skattefordel er derfor oppført.

Utsatte skatteposisjoner er beregnet ut fra lokal skattesats i de respektive land på rapporteringstids-
punktet. Ved utgangen av 2019 er dette 22% i Norge, 21,4% i Sverige, 22% i Danmark og 20% i Finland, 
som er uendret fra året før.

Ved utgangen av både 2019 knytter utsatt skattefordel seg til netto negative midlertidige forskjeller mot 
skatteregime i Norge og  Sverige, mens utsatt skatteforpliktelse knytter seg til netto positive midlertidige 
forskjeller mot skatteregime i Danmark. Tilsvarende også ved utgangen av 2018.
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NOTE 11 VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige Driftsmidler  

Beløp i 1 000 NOK
 Maskiner og 

anlegg 
 Driftsløsøre, inventar, 

verktøy, kontormaskiner 
 Anlegg under  

utførelse 
 Sum varige  
driftsmidler

Anskaffelseskost pr 01.01.18 548 875 89 016 5 678 643 569
Tilgang driftsmidler 12 487 554 6 771 19 812
Tilgang fra finansiell lease 3 062 0 0 3 062
Overført fra anlegg under utførelse 3 858 1 673 -7 535 -2 004
Avgang kostpris 0 -6 096 0 -6 096
Omregningsdifferanser -92 -251 0 -343
Anskaffelseskost pr 01.01.19 568 190 84 896 4 914 658 000
Tilgang driftsmidler 4 823 1 338 12 562 18 723
Overført fra anlegg under utførelse 3 217 235 -3 797 -345
Reklassifiseringer1 -273 398 0 0 -273 398
Avgang kostpris -161 -12 935 -37 -13 133
Omregningsdifferanser -381 -247 0 -628
Anskaffelseskost 31.12.19 302 290 73 287 13 642 389 219

Akkumulerte avskrivninger 01.01.18 -244 341 -69 402 0 -313 743
Ordinære avskrivninger -30 635 -4 178 0 -34 813
Avgang akkumulerte avskrivninger 0 6 096 0 6 096
Omregningsdifferanser 59 240 0 299
Akkumulerte avskrivninger 01.01.19 -274 917 -67 244 0 -342 161
Ordinære avskrivninger -14 932 -3 814 0 -18 746
Avgang akkumulerte avskrivninger 120 12 878 0 12 998
Reklassifiseringer1 110 134 0 0 110 134
Omregningsdifferanser 309 220 0 529
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19 -179 286 -57 960 0 -237 246

Balanseført verdi pr. 31.12.19 123 004 15 327 13 642 151 973

Bokført verdi av aktiverte rentekostnader 0 0 0 0

1.   Reklassifiseringer består av balanseført verdi av bruksrettigheter knyttet til finansielle leieavtaler. Som følge av innføringen av IFRS 16, klassifiseres disse fra 01.01.2019 som bruksrettigheter. Se også note 13 om leieavtaler.
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Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. 
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

* Maskiner og anlegg, transportmidler 3–20 år
* Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 4–10 år

 
Det er ikke identifisert indikasjoner på verdifall eller behov for endring av utnyttbar levetid i perioden.

NOTE 12 IMMATERIELLE EIENDELER

Beløp i 1 000 NOK       Goodwill Varemerker Programvare  Sum 
Anskaffelseskost 01.01.18 1 065 296 873 246 127 869 2 066 411
Tilgang immaterielle eiendeler 0 43 3 227 3 270
Overført fra anlegg under utførelse 0 0 2 004 2 004
Omregningsdifferanser -466 2 948 -107 2 375
Anskaffelseskost 01.01.19 1 064 830 876 237 132 993 2 074 060
Tilgang immaterielle eiendeler 0 250 1 246 1 496
Overført fra anlegg under utførelse 0 0 345 345
Kjøp av virksomhet 11 777 49 739 0 61 516
Omregningsdifferanser -5 722 -3 301 -170 -9 193
Anskaffelseskost 31.12.19 1 070 885 922 925 134 414 2 128 224

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.18 -22 700 -53 544 -98 718 -174 962
Ordinære avskrivninger 0 0 -7 487 -7 487
Amortiseringer 0 -7 705 0 -7 705
Omregningsdifferanser 0 21 -36 -15
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.19 -22 700 -61 228 -106 241 -190 169
Ordinære avskrivninger 0 0 -7 168 -7 168
Akkumulerte avskrivninger ved kjøp  
av virksomhet 0 -27 0 -27
Amortiseringer 0 -7 746 0 -7 746
Omregningsdifferanser 0 41 28 69
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.19 -22 700 -68 960 -113 381 -205 041

Balanseført verdi 31.12.19 1 048 185 853 965 21 033 1 923 183
Herav balanseført verdi eiendeler med  
ubestemt utnyttbar levetid 1 048 185 785 684 0 1 833 869

Økonomisk levetid for immaterielle 
eiendeler med bestemt utnyttbar levetid 10 - 20 år 3-10 år
Avskrivningsplan  Lineær  Lineær 
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Nedskrivningstest for verdifall
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter og testes for verdifall årlig, eller oftere 
hvis det er indikatorer på at verdiene kan ha vært utsatt for verdifall. Testing for verdifall innebærer fast-
settelse av bruksverdi for den kontantgenererende enheten. Bruksverdi blir fastsatt ved å neddiskontere 
forventede kontantstrømmer, basert på den kontantgenererende enhetens styregodkjente forretnings-
planer. Kontantgenererende enhet er det laveste nivået hvor det er mulig å følge opp operativ drift, som 
omfatter den aktuelle goodwill. Ved utgangen av 2019 er kontantgenerende enheter knyttet til 
 nedskrivningstest for goodwill definert forretningsområdenivå. 

Tilsvarende nedskrivningstester gjennomføres for varemerker. Kontantgenererende enhet for 
 nedskrivningstest av varemerker, er varemerket selv.

Av konsernets varemerker, er en vesentlig del vurdert å ikke ha en bestemt utnyttbar levetid. Disse 
 avskrives ikke løpende, men er kun gjenstand for årlige tester for verdifall. Ved førstegangsinnregning av 
varemerker gjøres det en vurdering av om varemerket er forventet å ha en bestemt utnyttbar levetid eller 
ikke. Ved denne vurderingen legger konsernet spesielt vekt på hva som er konsernets forventede bruk av 
varemerket, hva som er vanlige livssykluser for denne typen varemerker, bransjens og virksomhetens 
stabilitet og hvor sannsynlig det er at konsernet klarer å opprettholde varemerkets økonomiske levetid 
gitt konsernets evne til å vedlikeholde verdien. Konsernet bruker også ressurser på å kontrollere 
 varemerkene juridisk i store og viktige marked.

Ved utgangen av 2019 er alle konsernets varemerker med ubestemt utnyttbar levetid knyttet til 
 brennevinsvirksomheten. Brennevinsvirksomhet har vært en stabil bransje over mange år, og de aller 
fleste av varemerkene innenfor konsernets brennevinsvirksomhet er varemerker som har eksistert i flere 
tiår, noen har også eksistert i flere hundre år. Dersom tester for verdifall viser fallende kurver over tid, 
nedskrives eventuelt varemerket til estimert bruksverdi, og det foretas en ny vurdering om varemerkets 
estimerte utnyttbare levetid. Dersom man estimerer at den utnyttbare levetiden etter ny vurdering ikke 
lenger er ubestemt, omdefineres varemerket til å ha bestemt utnyttbar levetid hvor det fastsettes en 
lineær avskrivningstid for gjenværende bokført verdi.

Benyttet diskonteringsrente for både varemerker og goodwill er 8,8 prosent før skatt, og reflekterer 
antatt risiko og kapitalkostnad for konsernet, basert på en kapitalstruktur ansett representativ for 
 virksomheten Arcus konsernet driver.

Den kortsiktige effekten av Covid-19 viruset har blitt vurdert som en del av nedskrivningstestene.

Gjennvinnbart beløp (bruksverdi) ved verditest av goodwill
Bruksverdi for de kontantgenererende enhetene beregnes basert på nåverdiberegning av forventede 
kontantstrømmer før skatt. Kontantstrømmene som legges til grunn for verdifallstesten er basert på 
forutsetninger om fremtidig salgsvolum, utsalgspriser, innkjøpspriser for innsatsfaktorer, lønnsutvikling, 
samt andre direkte kostnader som er lagt til grunn i styrevedtatte budsjetter og langtidsplaner. Terminal-
verdien baseres på kontantstrømmen i siste prognoseår (2023). I terminalverdien er det lagt til grunn 
inflasjonsvekst på 2%, og det er lagt til grunn reinvesteringer som tilsvarer forventede avskrivninger på 
enhetenes driftsmidler. 

Konsernet har i 2019 gjennomført nedskrivningstester, hvor bruksverdi ved nedskrivningstest av 
 goodwill er basert på budsjett 2020 og med en realvekst fram til 2023 i både omsetning og EBITDA som 
samsvarer med øvrige langtidsplaner. Nedskrivningstestene har ikke medført nedskrivninger, og en 
 nedjustering av de estimerte kontantstrømmer med 20 % eller en økning i diskonteringsrenten på 2 % 
ville heller ikke medført nedskrivning.
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Gjennvinnbart beløp (bruksverdi) ved nedskrivningstest av varemerker
Bruksverdi for varemerkene beregnes basert på en «relief from royalty» metode før skatt, hvor varemerkets årlige royalty er estimert som  framtidig omsetning for varemerket multiplisert med en langsiktig forventet  
fortjenestegrad for de aktuelle varemerkene. Framtidig omsetning er basert på budsjett 2020 med realvekst fra til 2023 som samsvarer med øvrige langtidsplaner. I terminalverdien er det lagt til grunn inflasjonsvekst  
på 2 %. Fastsatte kontantstrømmer neddiskonteres med diskonteringsrente.  

En nedjustering av de estimerte kontantstrømmer med 20 % eller en økning i diskonteringsrenten på 2 % ville ikke medført nedskrivning for noen av varemerkene.

Tabellen nedenfor viser konsernets immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid (Goodwill og varemerker) per kategori av kontantgenererende enheter. 

Beløp i 1 000 NOK Kategori Valuta Segment Goodwill Varemerker  Sum 
Kategori av kontantgenererende enheter
Norske akevitter Akevitt DKK Spirits 0 119 844 119 844
Danske akevitter Akevitt NOK Spirits 0 291 016 291 016
Øvrige akevitter Akevitt NOK, DKK, SEK Spirits 0 12 223 12 223
Dansk bitter Bitter NOK Spirits 0 161 382 161 382
Norsk cognac Cognac NOK Spirits 0 12 425 12 425
Norsk vodka Vodka NOK Spirits 0 34 297 34 297
Internasjonal vodka Vodka NOK Spirits 0 66 740 66 740
Egne merkevarer Vin Egne viner NOK Vin 0 2 651 2 651
Agenturvin Agenturvin NOK Vin 0 49 711 49 711
Øvrige varemerker Øvrig  NOK, DKK Spirits 0 103 676 103 676
Segment Spirits DKK Spirits 425 026 0 425 026
Segment Spirits NOK Spirits 380 410 0 380 410
Vin Sverige - agenturvin1 SEK Vin 90 803 0 90 803
Vin Finland - agenturvin1 EUR Vin 24 951 0 24 951
Vin Norge - agenturvin NOK Vin 57 609 0 57 609
Vin Norge - egne merkevarer vin NOK Vin 69 386 0 69 386
Sum 1 048 185 853 965 1 902 150

1. Konsernet har i 2019 gjort omorganiseringer innenfor den svensk/finske vinvirksomheten, som har medført et tydeligere skille mellom den svenske og finske vinvirksomheten. Som følge av dette har goodwill blitt fordelt på disse to kontantgenererende enhetene.  
Fordelingen er foretatt basert på en vurdering av fra hvilken virksomhet som goodwillen oppsto i utgangspunktet, i samsvar med IAS 36.
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I de forskjellige kategoriene av kontantgenererende enheter som framgår under, inngår blant annet 
 følgende kjente varemerker:

Kategori av kontantgenererende enheter Varemerker
Norske akevitter Lysholm Linie, Løiten Linie, Gammel Opland og Gilde,  

samt øvrige norske akevitter
Danske akevitter Aalborg
Øvrige akevitter Malteserkreutz og Snälleröds
Dansk bitter Gammel Dansk
Norsk cognac Braastad cognac
Norsk vodka Vikingfjord, Amundsen og Brennevin Seksti
Internasjonal vodka Vanlig, Dworek, Hammer, Kalinka og Dobra
Agenturvin Doppio Passo og Pietro de Campo
Øvrige varemerker Hot n'Sweet, Dooley's, Eau de Vie, Golden Cock,  

St. Hallvard, Upper Ten, Dry Anis og Star Gin

NOTE 13 LEIEAVTALER OG FORPLIKTELSER

Fra 1.1.2019 ble eksisterende standard om leieavtaler (IAS 17) erstattet med en ny oppdatert standard for 
regnskapsmessig behandling av leieavtaler (IFRS 16). Konsernet implementerte denne fra samme tidspunkt.

Den nye standarden om leieavtaler medførte en vesentlig endring av regnskapprinsipp knyttet til 
 leiekostnader. Alle vesentlige leieavtaler er nå balanseført. Dette har gitt vesentlige bruksrettigheter på 
eiendelssiden og en motsvarende forpliktelse på gjeldssiden. 

Ved implementering av IFRS 16, hadde konsernet to valg i forhold til implementeringsmetode, full 
 restrospektiv metode eller modifisert retrospektiv metode. Konsernet valgte å implementere IFRS 16 
ved å bruke modifisert retrospektiv metode, noe som vil si at effektene som ble innregnet på 
 implementeringstidspunktet ble basert på gjenværende leieperioder fra implementeringstidspunktet  
og framover, og det var ingen justering mot egenkapital på implementeringstidspunktet. 

På implementeringstidspunktet hadde konsernet, som leietaker, også en del valgmuligheter om bruk av 
forenklinger. Konsernet valgte å benytte seg av disse forenklingsmulighetene, noe som betyr at;
•  Programvare lisenser er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget
•  Kortsiktige leieavtaler som er forventet å vare kortere enn 12 måneder er ikke inkludert i beregnings-

grunnlaget
•  Uvesentlige leieavtaler (årlig leie under 5 TEUR) er ikke inkluderet i beregningsgrunnlaget
•  Eventuelle service elementer i leien er ikke skilt ut fra det årlige leiebeløpet i beregningsgrunnlaget

Som følge av at konsernets datterselskap følger følger lokal GAAP og ikke IFRS i sine selskapsregnskap, 
så skiller konsernet fortsatt mellom operasjonelle og finansielle leieavtaler. 

• Finansielle leieavtaler var allerede før innføringen av IFRS 16 bokført som en del av konsernets 
 balanse. Disse blir  fortsatt bokført inn som del av datterselskapenes balanse med tilhørende 
 brukrettigheter og leieforpliktelser. For disse avtalene har innføringen av IFRS 16 ikke medført noen 
endringer. Resultateffektene av disse bokføres som avskrivninger og rentekostnader i både 
 segmentenes resultater og i konsernets konsoliderte resultat. 

• Operasjonelle leieavtaler blir ikke bokført i datterselskapenes balanse. Resultateffektene av disse 
avtalene vises som andre driftskostnader i segmentrapporteringen, men som avskrivninger og 
 rentekostnader i konsernets konsoliderte rapportering.  

•  For disse leieavtalene blir balanseeffektene estimert på bakgrunn av gjenværende leiebetalinger 
og hvor diskonteringsrenten er satt lik konsernets beregnede gjennomgsnittlige rente knyttet til 
øvrig finansiering. 

•  Leieperioden fastsettes til den perioden som er oppgitt i leieavtalen. Dersom leieavtalen 
 inneholder opsjoner om forlengelse, er sannsynligheten for at konsernet benytter seg av opsjonen 
vurdert. I de tilfellene hvor sannsynligheten er estimert til å være høyere enn 50 %, inkluderer 
fastsatt leieperiode også forlengelsesperioden som opsjonen gir grunnlag for.

I forbindelse med innføring av IFRS 16, så ble konsernets rapporterte netto rentebærende gjeld og 
 justert EBITDA vesentlig høyere. Låneavtalen med SEB presiserer at lånebetingelsene skal beregnes 
etter en modell uavhengig av innføringen av IFRS 16, slik at konsernets evne til å møte lånebetingelsene 
ikke har ikke blitt påvirket av innføringen av IFRS 16.
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Bruksrettigheter  

Beløp i 1 000 NOK
Tomter og annen 

fast eiendom
 Maskiner 
og anlegg  Transportmidler 

Inventar og  
kontormaskiner

 Sum varige 
driftsmidler

Anskaffelseskost pr 01.01.19 0 0 0 0 0
Innregning bruksrettigheter 01.01.2019 1 155 340 0 6 306 2 008 1 163 654
Tilgang bruksrettigheter 0 11 446 10 822 0 22 268
Verdiendringer bruksrettigheter 15 898 8 -587 430 15 749
Reklassifiseringer1 0 273 398 0 0 273 398
Avgang kostpris -134 0 -1 260 -70 -1 464
Omregningsdifferanser 239 0 36 7 282
Anskaffelseskost 31.12.19 1 171 343 284 852 15 317 2 375 1 473 887

Akkumulerte avskrivninger 01.01.19 0 0 0 0 0
Ordinære avskrivninger -64 199 -17 258 -3 614 -842 -85 913
Avgang akkumulerte avskrivninger 134 0 1 260 70 1 464
Reklassifiseringer1 0 -110 134 0 0 -110 134
Omregningsdifferanser -33 0 -8 -1 -42
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19 -64 098 -127 392 -2 362 -773 -194 625

Balanseført verdi pr. 31.12.19 1 107 245 157 460 12 955 1 602 1 279 262

Bokført verdi av aktiverte rentekostnader 0 2 600 0 0 2 600

1.   Reklassifiseringer består av balanseført verdi av bruksrettigheter knyttet til finansielle leieavtaler. Disse var klassifisert som ordinære driftsmidler i 2018, men som følge av innføringen av IFRS 16, klassifiseres disse som bruksrettigheter fra 01.01.2019. Se også note 11 om varige driftsmidler.

Konsernet benytter lineære avskrivninger for alle bruksrettigheter.   
Den økonomiske levetiden for bruksrettighetene er beregnet til:  
  

* Maskiner og anlegg, transportmidler 7-15 år
* Inventar og kontormaskiner 1-3 år
* Tomter og annen fast eiendom 1-32 år

 
Det er ikke identifisert indikasjoner på verdifall eller behov for endring av utnyttbar levetid i perioden.  
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Oversikt over beregnede balanseførte leierettigheter og leieforpliktelser fra 1.1.2019  
   

Beløp i 1 000 NOK

Tomter og 
annen fast 

eiendom

 
Transport- 

midler 

 Driftsløsøre, 
inventar, verktøy, 

kontormaskiner  Totalt 
Beregnede leierettigheter 01.01.2019 1 155 340 6 306 2 008 1 163 654
Beregnet leieforpliktelse 01.01.2019 1 163 654

Avstemming av av leieforpliktelser ved overgang fra IAS 17 til IFRS 16    

Beløp i 1 000 NOK
 Sum leie-

forpliktelser 
Leieforpliktelse operasjonelle leieavtaler, jf. IAS 17 (nominelle verdier) 31.12.2018 1 614 548
Uvesentlige leieavtaler -48
Leieavtaler med opsjoner om forlengelse, hvor opsjonens benyttelse er 
vurdert som sannsynlig 39 372
Nåverdi av rentebetalinger -490 218
Leieforpliktelse, jf. IFRS 16 1.1.2019 1 163 654

     

Spesifikasjon av balanseførte leieforpliktelser ved overgang fra IAS 17 til IFRS 16   
     

Beløp i 1 000 NOK

 Finansielle 
 leie- 

forpliktelser 

 Operasjonelle 
leie-

forpliktelser 

Totale leie-
forpliktelser 

2019

Totale leie-
forpliktelser 

2018
Leieforpliktelser 31. desember 20181 169 457 0 169 457 183 766
Innregnet leieforpliktelse 1.1.2019, 
jf. Innføring IFRS 16 0 1 163 654 1 163 654 0
Nye leieforpliktelser gjennom året 11 446 10 822 22 268 3 061
Verdiendring leieforpliktelser  
gjennom året 8 15 741 15 749 0
Leiebetalinger i året -18 153 -48 009 -66 162 -17 370
Omregningsdifferanser 0 249 249 0
Leieforpliktelser 31. desember 2019 162 758 1 142 457 1 305 215 169 457
Herav kortsiktige leieforpliktelser 103 665 50 534 154 199 18 063
Herav langsiktige leieforpliktelser 59 101 1 091 915 1 151 016 151 394

     
1.  Finansielle leieforpliktelser ble ved utgangen av 2018 presentert som en del av gjeld til kredittinstitusjoner.   

     

Forfallsanalyse av leieforpliktelser
     

Beløp i nominelle 1000 NOK
Forfall innen  

1 år
Forfall  
2-5 år

Forfall etter 
mer enn 5 år Totalt

Operasjonelle 94 549 363 682 1 138 320 1 596 551
Finansielle 107 930 55 651 5 013 168 594
Sum 202 479 419 333 1 143 333 1 765 145

Operasjonelle leieavtaler
De operasjonelle avtalene inkluderer inngått avtale med Gjelleråsen Eiendom AS om leie av produksjon-, 
distribusjon- og administrasjonsbygg på Gjelleråsen med varighet på 25 år fra 1.1.2012. Årlig leiebeløp  
i denne avtalen er 82 627 TNOK fra 2019.  Øvrige forpliktelser knytter seg blant annet til leieavtaler for 
kontorlokaler i Stockholm, København, Helsinki og Berlin, leie av firmabiler til enkelte ansatte, leie av 
truckpark, samt leie av diverse kontormaskiner.

Leieperiode er i utgangspunktet satt til leiekontraktens lengde. De fleste av leiekontraktene knyttet til 
produksjons- og kontorlokaler inkluderer også opsjoner om forlengelse. I de tilfeller avtalen inneholder 
slike opsjoner, er sannsynligheten for at opsjonen vil bli benyttet vurdert, og dersom sannsynligheten er 
vurdert å være over 50 % inkluderer leieperioden også perioden om kontraktsforlengelse.

Totale leieforpliktelser er beregnet ved at nominelle leiebeløp for disse avtalene er neddiskonert med 
konsernets marginale lånerente.

Finansielle leieavtaler
Ved flytting til Gjelleråsen i 2012 ble det inngått avtaler om leie av en del  nye maskiner og utstyr produk-
sjons- og distribusjonsvirksomheten på Gjelleråsen. Kontraktspartner for disse er Nordea Finans, og 
avtalene løper med flytende rente. Leieavtalene er i prinsippet inngått med en 15 års avdrags- og rente-
profil (annuitet), men hvor de faktiske avtalene løper i en kortere tidsperiode med opsjon om forlengelse. 
Resterende balanseførte leieforpliktelser forfaller i løpet av de siste 12 måneder av inngått avtale-
periode. Konsernet og Nordea har løpende dialog om forlengelse av avtalene til total forfallsprofil på  
15 år, alle endringer i avtalene må formelt behandles av utleier.

Arcus-Gruppen AS har stilt 100% selvskyldnerkausjon for alle forpliktelser som datterselskapene har 
eller måtte få i tilknytning til de inngåtte leasingavtaler. Se forøvrig note 24 om pantstillelser og 
 garantiansvar.

Øvrige finansielle leieavtaler er avtaler om leie av lastebiler i distribusjonsvirksomheten. Kontraktspartner 
for disse avtalene er Volvo Finans og Nordea Finans. Disse har varighet på 7-10 år, og løper med  fl ytende 
rente.
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Oversikt over totale resultateffekter knyttet til leieavtaler 

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Avskrivninger av leierettigheter -85 913 -16 495
Rentekostnader knyttet til leierettigheter -49 854 -4 573
Kostnader knyttet til kortsiktige leieavtaler (inkludert i andre driftskostnader) -987 0
Kostnad knyttet til operasjonelle leieavtaler i øvrige driftskostnader før 
innføring av IFRS 16 0 -95 750
Sum effekter i resultatoppstillingen -136 754 -116 818

Oversikt over inntekter fra framleie av bruksrettigheter 

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Framleide lokaler på Gjelleråsen, Norge 2 014 1 095
Sum inntekter fra framleie av bruksrettigheter 2 014 1 095

Avstemming resultat 2019 vs. 2018 justert for IFRS 16

Beløp i 1 000 NOK

2019 som 
rapportert, 
ny IFRS 16 

standard

2019 
IFRS 16 

reklassifi -
sering

2019  
reklassifisert, 

bruk av  
gammel IAS 
17 standard 2018

Salgsinntekter 2 710 374 0 2 710 374 2 672 615
Andre driftsinntekter 52 403 0 52 403 50 586
Sum inntekter 2 762 777 0 2 762 777 2 723 201

Netto gevinst ved salg av driftsmidler 11 0 11 365
Varekostnad -1 601 113 0 -1 601 113 -1 577 306
Lønnskostnad -439 220 0 -439 220 -426 644
Avskrivninger og amortiseringer -119 573 68 655 -50 918 -50 005
Andre driftskostnader -329 443 -92 862 -422 305 -409 330
Andel resultat fra tilknyttet og  
felleskontrollert virksomhet 4 059 0 4 059 2 311
Driftsresultat før andre inntekter og  
kostnader 277 498 -24 207 253 291 262 592
Andre inntekter og kostnader -19 744 0 -19 744 -5 296
Driftsresultat 257 754 -24 207 233 547 257 296
Renteinntekt 22 498 0 22 498 12 906
Annen finansinntekt 30 038 0 30 038 27 740
Rentekostnader -99 128 44 854 -54 274 -39 029
Annen finanskostnad -38 693 0 -38 693 -37 733
Netto finansresultat -85 285 44 854 -40 431 -36 116

Resultat før skatt 172 469 20 647 193 116 221 180
Skattekostnad -39 182 -4 538 -43 720 -56 763
Årsresultat 133 287 16 109 149 396 164 417
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Avstemming balanse 2019 vs. 2018 justert for IFRS 16
     

Beløp i 1 000 NOK

2019 som 
rapportert, 
ny IFRS 16 

standard

2019
 IFRS 16 

reklassifi-
sering

2019 
reklassifisert, 

bruk av 
gammel IAS 
17 standard 2018

Sum immaterielle eiendeler 1 923 183 0 1 923 183 1 883 891
Varige driftsmidler 151 973 157 460 309 433 315 839
Bruksrettigheter 1 279 262 -1 279 262 0 0
Sum Varige driftsmidler 1 431 235 -1 121 802 309 433 315 839
Utsatt skattefordel 86 100 -4 538 81 562 110 158
Sum finansielle eiendeler 65 276 0 65 276 63 072
Sum anleggsmidler 3 505 794 0 3 505 794 2 372 960
Sum omløpsmidler 2 084 103 0 2 084 103 2 064 402
Sum eiendeler 5 589 897 -1 126 340 4 463 557 4 437 362

0
Sum egenkapital 1 662 223 16 109 1 678 332 1 654 034
Sum avsetning for forpliktelser 194 327 0 194 327 197 232
Gjeld til kredittinstitusjoner 703 829 59 101 762 930 874 895
Leieforpliktelser 1 151 016 -1 151 016 0 0
Annen langsiktig gjeld 464 0 464 647
Sum annen langsiktig gjeld 1 855 309 -1 091 915 763 394 875 542
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 103 665 103 665 18 063
Leieforpliktelser 154 199 -154 199 0 0
Øvrig kortsiktig gjeld 1 723 839 0 1 723 839 1 692 491
Sum kortsiktig gjeld 1 878 038 -50 534 1 827 504 1 710 554
Sum Gjeld 3 927 674 -1 142 449 2 785 225 2 783 328
Sum gjeld og egenkapital 5 589 897 -1 126 340 4 463 557 4 437 362

Avstemming kontantstrøm 2019 vs. 2018 justert for IFRS 16

Beløp i 1 000 NOK

2019 som 
rapportert, 
ny IFRS 16 

standard

2019 
IFRS 16 

reklassifi-
sering

2019  
reklassifisert, 

bruk av  
gammel IAS 
17 standard 2018

Resultat før skattekostnad 172 469 20 647 193 116 221 180
Avskrivninger og amortiseringer 119 573 -68 655 50 918 50 005
Tillegg for rentekostnader i perioden 97 510 -44 854 52 656
Andre effekter knyttet til operasjonelle 
aktiviteter -97 878 0 -97 878 123 351
Netto kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter 291 674 -92 862 198 812 394 536
Netto kontantstrøm fra investerings-
aktiviteter -70 778 0 -70 778 -22 836
Nedbetaling av rentebærende gjeld -66 162 48 009 -18 153 -17 370
Utbetalte renter i perioden -97 314 44 854 -52 460 -37 302
Andre effekter knyttet til finansielle 
aktiviteter -120 179 0 -120 179 -206 229
Netto kontantstrøm fra finansierings-
aktiviteter -283 655 92 863 -190 792 -260 901
Effekt av valutakursendringer på kontanter 
og kontantekvivalenter -14 806 0 -14 806 -12 620
Netto endring i bankinnskudd, kontanter 
og lignende -77 565 0 -77 565 98 179
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NOTE 14 ANDRE FORDRINGER

Beløp i 1 000 NOK Note 2019 2018
Langsiktige fordringer
Langsiktig lån til tilknyttet selskap 506 506
Andre langsiktige fordringer 0 1 075
Sum andre langsiktige fordringer 506 1 581

      
Konsernet har ingen fordringer som har forfallsdato senere enn 5 år.    
  
      

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte kostnader* 1,4 26 342 15 001
Forskuddsbetalt skatt 10 16 406 4 400
Virkelig verdi terminkontrakter 1 0 624
Andre kortsiktige fordringer* 1,4 8 062 6 958
Sum andre kortsiktige fordringer 50 810 26 983

      
      

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Forskudd til leverandører
Nominelle forskudd til leverandører 67 772 58 899
Avsetning for tap -4 620 -5 900
Sum forskudd til leverandører* 1,4 63 152 52 999

Gjennom sin distribusjonsvirksomhet, kjøper Vectura inn varer på vegne av agenter og importører. 
 Avhengig av hvilken avtale som agenten eller importøren har, så vil det i noen tilfeller være slik at Vectura 
kjøper inn varer på vegne av agenten eller importøren, og hvor det er agenten eller importøren som har 
det vesentlige av risiko knyttet til dette varelageret. Denne typen finansiering av varekjøp for enkelte 
samarbeidspartnere føres opp til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap, og presenteres 
som forskudd til leverandører.

* Poster som inngår i arbeidskapitalendringer i note 4.

NOTE 15 VARER

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Lager av råvarer 32 117 25 951
Varer underveis1 14 951 0
Varer under tilvirkning 107 163 97 521
Ferdigvarer/handelsvarer 351 860 332 902
Ukuransavsetning -19 479 -15 257
Sum varebeholdning 486 612 441 117

1. Varer underveis består av varer som ennå ikke er fysisk mottatt, men hvor konsernet har overtatt det vesentlige av risikoen for varene 
mens de er underveis.

Varekostnad i resultatregnskapet består av inntakskost for ferdigvarer/ handelsvarer og produksjons-
verdi til selvkost for egenproduserte varer. Den totale varekostnaden var 1 601 millioner kroner i 2019 
(2018: 1 577 millioner kroner).

Se også note 24, som gir informasjon om pantstillelser og garantiansvar.
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NOTE 16 KORTSIKTIG GJELD     

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Skyldig offentlige avgifter
Særavgifter, alkohol 581 673 564 611
Merverdiavgift 354 509 344 692
Andre offentlige avgifter 23 515 21 149
Sum skyldig offentlige avgifter* 959 697 930 452

      
      

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig ikke rentebærende gjeld* 19 579 22 894
Virkelig verdi valutaterminer 425 0
Avsetning for arbeidsgiveravgift knyttet til aksjebasert avlønning 0 1 923
Avsetning for forpliktelser*, se note 20 6 121 8 398
Andre påløpte kostnader* 162 516 152 041
Sum annen kortsiktig gjeld 188 641 185 256

      
* Poster som inngår i arbeidskapitalendringer i note 4.

Alle kortsiktige forpliktelser har forfallstidspunkt innen 12 måneder.

NOTE 17 BETALINGSMIDLER   

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Bankinnskudd i konsernets konsernkontoordning 64 182 149 213
Andre bankinnskudd 140 837 133 210
Kontantbeholdning 10 171
Sum betalingsmidler 205 029 282 594

Tilgjengelige trekkrettigheter 605 183 605 850
Opptrukkede trekkrettigheter 0 0
Tilgjengelig likviditet 810 212 888 444

      
      

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Bundne bankinnskudd
Bundne bankinnskudd 571 554
Sum bundne bankinnskudd 571 554

      
Konsernet har en konsernkontoordning i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), som inkluderer alle 
 datterselskapene med unntak av selskapene som inngår i vinvirksomheten i Sverige og Finland. Denne 
konsernkontoordningen administreres ved utgangen av 2019 av  morselskapet, Arcus ASA. 

Felles kassekreditlimit i konsernkontosystemet utgjør TNOK 600 000. Vedt utgangen av 2019 har 
 konsernet innestående 64 182 TNOK, mens tilsvarende ved utgangen av 2018 var innestående 149 213 
TNOK. Morselskapet, Arcus ASA, har stilt selvskyldnerkausjon på vegne av alle datterselskap, knyttet til 
enhver tid utestående trekk i denne ordningen.

I tillegg har datterkonsernet, Vingruppen i Norden AB, en egen kassekredittordning i Sverige, med 
 maksimal trekkmulighet på TNOK 5 183 ved utgangen av 2019. Det er ikke trukket på noen av disse 
rettighetene ved utgangen av 2019. 

Konsernets eksponering mot renterisiko opplyses om i note 1.

Oversikt over bankgarantier pr 31. desember:      
      

Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Bankgarantier for skattetrekksmidler 28 050 30 500
Bankgarantier for toll- og avgiftskreditt 29 094 29 431
Andre bankgarantier 73 76
Sum bankgarantier 57 217 60 007
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NOTE 18 FORPLIKTELSER TIL VIRKELIG VERDI OVER RESULTAT

Opsjoner for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser:
Innenfor konsernets vinvirksomhet, er det flere av datterselskapenes daglige ledere som har ikke- 
kontrollerende eierinteresser. De fleste de daglige lederne har  salgsopsjoner knyttet til sine 
 eierinteresser, som de kan utøve på et gitt tidspunkt i framtiden. Konsernet  har ikke  kontroll på disse 
aksjene ved utgangen av perioden, men  har heller ikke kontroll over den mulige utøvelsen av 
 salgs opsjonene. Verdien av salgsopsjonene er derfor innregnet som forpliktelser til virkelig verdi ved 
utgangen av året.  

Forpliktelsene knyttet til opsjoner for kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser er estimert på bakgrunn 
av prisingsmekanismer som ligger til grunn i aksjonæravtalene, neddiskontert til balansedagen. De viktigste 
parametrene i prismekanismene var aksjenes verdiutvikling målt gjennom EBIT (driftsresultat) frem til 
estimert forfallstidspunkt, multiplisert med en fastsatt markedsbasert multippel. Som grunnlag for EBIT 
er de underliggende selskapenes budsjetter og langtidsplaner frem mot forventet forfallstidspunkt 
 benyttet. Diskonteringsrente benyttet er NIBOR eller STIBOR med tilsvarende løpetid som forventet 
forfallstidspunkt.

Avstemming av øremerkede forpliktelser, målt til virkelig verdi over resultatet:

Beløp i 1 000 (oppgitt valuta)
Minoritets- 

opsjoner

Forpliktelse  
til virkelig verdi 

over resultat
Balanseført verdi av forpliktelse 31.12.2017 0 0
Virkelig verdi på innregningstidspunkt 2018 67 874 67 874
Verdiendringer i perioden 2018 2 560 2 560
Renter i perioden 2018 104 104
Omregningsdifferanser 2018 3 680 3 680
Balanseført verdi av forpliktelse 31.12.2018 74 218 74 218
Verdiendringer i perioden 2019 -3 364 -3 364
Renter i perioden 2019 196 196
Omregningsdifferanser 2019 -1 707 -1 707
Balanseført verdi av forpliktelse 31.12.2019 69 343 69 343

Herav forfall innen 12 måneder, presentert som kortsiktig gjeld 0 0
Herav forfall etter 12 måneder eller senere, presentert som  
langsiktig gjeld 69 343 69 343
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NOTE 19 RENTEBÆRENDE GJELD

Beløp i 1 000 Type finansiering Valuta Renteprofil Lånebeløp i valuta 31.12.2019 Lånebeløp i NOK 31.12.2019 Lånebeløp i NOK 31.12.2018
SEB Pantelån SEK flytende 750 000 706 950 728 325
Flere Leieforpliktelser NOK flytende 1 257 547 1 257 547 169 457
Flere Leieforpliktelser DKK flytende 21 934 29 014 0
Flere Leieforpliktelser SEK flytende 13 647 12 864 0
Flere Leieforpliktelser EUR flytende 586 5 790 0
Sum rentebærende gjeld 2 012 165 897 782
Aktivert etableringsgebyr -3 121 -4 824
Bokført verdi rentebærende gjeld 2 009 044 892 958

Forfallsstruktur

Beløp i 1 000 Type finansiering Valuta Forfall 2020 Forfall 2021-2024 Forfall 2025 eller senere Totalt
SEB Pantelån SEK 0 706 950 0 706 950
Flere Leieforpliktelser NOK 148 115 247 607 861 825 1 257 547
Flere Leieforpliktelser DKK 458 2 694 25 862 29 014
Flere Leieforpliktelser SEK 3 265 9 599 0 12 864
Flere Leieforpliktelser EUR 2 361 3 429 0 5 790
Sum rentebærende gjeld 154 199 970 279 887 687 2 012 165

Avstemming av rentebærende gjeld 31.12.2019

Kontantstrøm 2019 Uten kontantstrøm 2019

Beløp i 1 000 NOK
Bokført verdi 
31.12.2018 Tilgang Avdrag Tilgang Verdiendring

Amortisering 
etableringsgebyr Re-klassifisering

Omregnings-
differanser

Bokført verdi 
31.12.2019

Langsiktig gjeld
Pantelån 723 501 0 0 0 0 1 618 0 -21 290 703 829
Leieforpliktelser 151 394 0 0 1 185 346 16 332 0 -202 298 242 1 151 016
Sum langsiktig rentebærende gjeld 874 895 0 0 1 185 346 16 332 1 618 -202 298 -21 048 1 854 845

Kortsiktig gjeld
Leieforpliktelser 18 063 0 -66 162 0 0 0 202 298 0 154 199
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 18 063 0 -66 162 0 0 0 202 298 0 154 199
Sum totalt rentebærende gjeld 892 958 0 -66 162 1 185 346 16 332 1 618 0 -21 048 2 009 044
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Avstemming av rentebærende gjeld 31.12.2018

Kontantstrøm 2018 Uten kontantstrøm 2018

Beløp i 1 000 NOK
Bokført verdi 
31.12.2017 Tilgang Avdrag Tilgang Verdiendring

Amortisering 
etableringsgebyr Re-klassifisering

Omregnings-
differanser

Bokført verdi 
31.12.2018

Langsiktig gjeld
Pantelån 742 823 0 0 0 0 1 623 0 -20 945 723 501
Leieforpliktelser 166 395 0 0 0 0 0 -15 001 0 151 394
Sum langsiktig rentebærende gjeld 909 218 0 0 0 0 1 623 -15 001 -20 945 874 895

Kortsiktig gjeld
Leieforpliktelser 17 371 0 -17 370 3 061 0 0 15 001 0 18 063
Kassekreditt 72 700 0 -72 700 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 90 071 0 -90 070 3 061 0 0 15 001 0 18 063
Sum totalt rentebærende gjeld 999 289 0 -90 070 3 061 0 1 623 0 -20 945 892 958

Konsernet har et langsiktig pantelån som er denominert i SEK. Det langsiktige pantelånet er juridisk plassert i datterselskapet VinGruppen Sweden Holding AB i Stockholm, og forfaller i sin helhet i slutten av 2021.

Konsernet har valgt å i ikke rentesikre. 

Ved etablering av det nye lånet ble det betalt et etableringsgebyr som er aktivert i balansen, og amortiseres over lånets løpetid. 

Forfall i 2020 er presentert som kortsiktig gjeld i balansen.

Se også note 1 for informasjon om styring av finansiell risiko knyttet til gjeld, samt note 13 for ytterligere informasjon om leieavtaler.

Avtalen om pantelånsfasilitet inneholder en lånebetingelse (covenant), som er netto rentebærende gjeld over justert EBITDA. Dette følger konsernet opp kontinuerlig, og rapporterer til banken kvartalsvis.  
Per 31.12.2019 var konsernet godt innenfor kravet.
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NOTE 20 ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER

Sluttvederlag (langsiktig)
Avsetninger for forpliktelser knytter seg til sluttvederlag ved avgang. Ordningen omfattet et utgangs-
punkt på 70 ansatte i konsernet som har mottatt sluttpakker i forbindelse med restruktureringer av 
 selskapene. Forpliktelsene har blitt utbetalt månedlig frem til 2019, og er presentert under andre 
 langsiktige avsetninger for forpliktelser. Avsetningen er beregnet ved å neddiskontere fremtidige 
 utbetalinger inkl. arbeidsgiveravgift, med en rente avhengig av lengden på forpliktelsen. Pr 31.12.2019 
er alle disse langsiktige sluttvederlagene utbetalt, og det knytter seg ingen gjenværende avsetninger til 
ordningen.

Sluttvederlag (kortsiktig)
Det har for konsernet vært nødvendig med en organisasjons- og bemanningstilpasning, for å møte nye 
omstillingsbehov med nye arbeidsprosesser og forbedret lønnsomhet. I denne endringsprosessen har 
konsernet tilbudt en rekke personalpolitiske tiltak til de ansatte, for å kunne møte de nye rammevilkårene 
uten tvungen nedbemanning. Pr 31.12.2019 er bokført forpliktelse knyttet til dette 6,1 MNOK.

Alle de kortsiktige forpliktelsene er bokført i balansen på linjen annen kortsiktig gjeld.

Langsiktige forpliktelser      
      

2019

Beløp i 1000 NOK

Balanse-
ført pr 

31.12.2018

Tilbakeført 
avsetning 

2019

Resultatført 
avsetning 

2019

Omregnings-
differanse 

2019

Balanse-
ført pr 

31.12.2019
Sluttvederlag 92 -92 0 0 0
Langsiktige avsetninger  
for forpliktelser 92 -92 0 0 0

      

2018

Beløp i 1000 NOK

Balanse-
ført pr 

31.12.2017

Tilbakeført 
avsetning 

2018

Resultatført 
avsetning 

2018

Omregnings-
differanse 

2018

Balanse-
ført pr 

31.12.2018
Sluttvederlag 320 -228 0 0 92
Langsiktige avsetninger  
for forpliktelser 320 -228 0 0 92

      
      
      

Kortsiktige forpliktelser      
      

2019

Beløp i 1000 NOK

Balanse-
ført pr 

31.12.2018

Tilbakeført 
avsetning 

2019

Resultatført 
avsetning 

2019

Omregnings-
differanse 

2019

Balanse-
ført pr 

31.12.2019
Sluttvederlag 8 916 -10 479 7 657 27 6 121
Annen kortsiktig gjeld 8 916 -10 479 7 657 27 6 121

      
      

2018

Beløp i 1000 NOK

Balanse-
ført pr 

31.12.2017

Tilbakeført 
avsetning 

2018

Resultatført 
avsetning 

2018

Omregnings-
differanse 

2018

Balanse-
ført pr 

31.12.2018
Sluttvederlag 2 158 -4 054 10 793 19 8 916
Andre avsetninger 10 000 0 -10 000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12 158 -4 054 793 19 8 916
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NOTE 21 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:

Dato Endring
Antall aksjer 

totalt Pålydende
Balanseført                

(i hele 1000)
31.12.2018  68 023 255  0,02  1 360 
31.12.2019  68 023 255  0,02  1 360 

   
   

20 største aksjonærer pr 31.12.2019: Antall 
aksjer

Eier- og 
stemmeandel

Canica AS  30 093 077 44,2 %
Geveran Trading Co Ltd  6 750 000 9,9 %
Verdipapirfondet Dnb Norge  3 441 226 5,1 %
Hoff SA  3 297 000 4,8 %
Sundt AS  2 399 460 3,5 %
Verdipapirfondet Eika Spar  1 943 660 2,9 %
Danske Invest Norske Instit. Ii.  1 823 598 2,7 %
Folketrygdfondet  1 800 000 2,6 %
Verdipapirfondet Eika Norge  1 568 193 2,3 %
Goldman Sachs International  1 092 651 1,6 %
Centra Invest AS  988 818 1,5 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst  789 038 1,2 %
Rbc Investor Services Bank S.A.  778 250 1,1 %
Mutual Fund Localtapiola Consumer  467 243 0,7 %
Wenaas Kapital AS Aksjebeholdning  406 923 0,6 %
Verdipapirfondet Eika Balansert  398 307 0,6 %
Centra Capital AS  355 000 0,5 %
Danske Invest Norge Ii  327 966 0,5 %
Avanza Bank AB  311 156 0,5 %
Kbl European Private Bankers S.A.  294 753 0,4 %
Øvrige aksjonærer  8 696 936 12,8 %
Totalt  68 023 255 100,0 %

 
     

Aksjeinnehav hos konsernledelsen pr 31.12.2019: Antall 
aksjer

Eier- og 
stemmeandel

Kenneth Hamnes1 148 391 0,2 %
Sigmund Toth 30 441 0,0 %
Erik Bern 25 609 0,0 %
Jan-Erik Nilsen 10 304 0,0 %
Per Bjørkum 24 767 0,0 %
Erlend Stefansson 69 096 0,1 %
Eirik Andersen 19 337 0,0 %
Svante Selling 16 410 0,0 %
Petra Thorén 0 0,0 %
Roar Ødelien 0 0,0 %
Sum aksjeinnehav hos konsernledelsen 344 355 0,5 %

      
1. Av disse eies 126499 aksjer via Ekelyveien AS

      
Beholdning egne aksjer
Konsernet kjøper tidvis egne aksjer i forbindelse med oppgjør av aksjespareprogram for ansatte i 
 konsernet. I 2019 har konsernet kjøpt aksjer i forbindelse med oppgjør av Matchingaksjer i første kvartal 
2019, samt kjøpt aksjer i forbindelse med aksjespareprogrammet for alle ansatte. Se nærmere 
 informasjon om dette i note 7. 

Beholdning egne aksjer er fratrukket i egenkapital med konsernets kostpris. 

Utvikling i beholdning egne aksjer framgår av tabellen under.

Aksjer i konsernets eie pr. 31.12.2019 Samlet 
pålydende 

(TNOK)

Antall 
aksjer

Bokført 
verdi 

(TNOK)

Virkelig 
verdi 

(TNOK)
Aksjer eid av Arcus ASA 0 6 948 575  285 
Sum aksjer i konsernets eie 0 6 948 575 285

      
      

Aksjer i konsernets eie pr. 31.12.2018 Samlet 
pålydende 

(TNOK)

Antall 
aksjer

Bokført 
verdi 

(TNOK)

Virkelig 
verdi 

(TNOK)
Aksjer eid av Arcus ASA 4 193 965 8 303  7 953 
Sum aksjer i konsernets eie 4 193 965 8 303 7 953
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Utvikling i beholdning egne aksjer

Antall aksjer 2019 2018
Beholdning egne aksjer 1.1. 193 965 0
Eksternt kjøp egne aksjer i perioden 41 419 220 709
Oppgjør matchingaksjer og aksjespareprogram for ansatte i perioden1 -228 436 -26 744
Beholdning egne aksjer 31.12. 6 948 193 965

1. For å finansiere betaling av skattetrekk, valgte enkelte av mottakerne av mathcingaksjer å fysisk motta færre antall aksjer mot at 
konsernet betalte skatten. Som følge av dette hadde ikke konsernet behov for å kjøpe aksjer tilsvarende verdien av alle aksjene som ble 
innløst. Totalt ble fysisk 196968 aksjer utdelt i forbindelse med innløsning av matchingaksjer, samt 31468 aksjer i forbindelse med 
aksjesparing for alle ansatte. Se forøvrig note 7. 

Utbytte og konsernbidrag
Styret foreslår å dele ut utbytte på 1,66 pr aksje for 2019 (2018: 1,66 pr aksje). 

Resultat per aksje
Resultat per aksje blir beregnet på grunnlag av årsresultat henført til aksjonærene i morselskapet, 
 dividert med et veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer for året, redusert for ordinære 
aksjer kjøpt av selskapet og holdt som egne aksjer. 

Arcus konsernet har en incentivordning for ledende ansatte, som gjør at eksternt eide aksjer kan bli 
 utvannet som følge av utstedelse av nye aksjer. For å hensynta denne fremtidige økningen i antall aksjer, 
beregnes det også et utvannet resultat per aksje, hvor et vektet gjennomsnitt for året av antall 
 utestående opsjoner  blir hensyntatt.

Resultat per aksje: 2019 2018
Årsresultat 133 287 164 417
Årsresultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser 5 466 5 954
Årsresultat til eierne av morselskapet 127 821 158 463

Totalresultat 126 736 179 007
Totalresultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser 5 104 5 214
Totalresultat til eierne av morselskapet 121 632 173 793

Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer 68 023 255 68 023 255
Vektet utvanningseffekt fra opsjonsordning 3 409 511 2 060 574
Vektet utvanningseffekt fra matchingaksjer 0 291 653
Vektet gjennomsnittlig beholdning egne aksjer -35 215 -35 432
Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer - utvannet 71 397 551 70 340 050

Resultat per aksje i NOK 1,88 2,33
Utvannet resultat per aksje i NOK 1,79 2,25
Totalresultat per aksje i NOK 1,79 2,55
Utvannet totalresultat per aksje i NOK 1,70 2,47
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NOTE 22 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

I tillegg til datterselskap og tilknyttede selskap, defineres konsernets nærstående parter som eierne, alle medlemmer av styret og konsernledelsen, samt selskap hvor noen av disse partene enten har kontrollerende 
 eierinteresser, styreverv eller er ledende ansatt. 

Konsernets transaksjoner med nærstående parter:     
     
Kjøp av varer og tjenester:     

Beløp i 1 000 NOK Relasjon Leveranse 2019 2018
Hoff SA Aksjonær Råvarer 21 028 21 156
Tiffon SA Tilknyttet selskap Råvarer og ferdigvarer 57 501 45 456
Destilleriveien 11 AS1) Eid av aksjonær (Canica AS) Husleie 0 27 570
Draaav Konsult AB Eies av tidligere styremedlem i Vingruppen i Norden AB Konsulenttjenester 0 767
Sum kjøp av varer og tjenester 78 529 94 949

     
Salg av varer og tjenester:     

Beløp i 1 000 NOK Relasjon Leveranse 2019 2018
Tiffon SA Tilknyttet selskap Markedsstøtte 1 212 5 880
Sum salg av varer og tjenester 1 212 5 880

     
Fordringer på nærstående parter pr 31.12.:     

Beløp i 1 000 NOK Relasjon Fordringens art 2019 2018
Tiffon SA Tilknyttet selskap Kortsiktige fordringer 0 1 997
Smakeappen AS Felleskontrollert selskap Langsiktig fordring 506 506
Sum fordringer på nærstående parter pr 31.12. 506 2 503

     
Gjeld til nærstående parter pr 31.12.:     

Beløp i 1 000 NOK Relasjon Gjeldens art 2019 2018
Hoff SA Aksjonær Kortsiktig gjeld 492 492
Tiffon SA Tilknyttet selskap Kortsiktig gjeld 4 400 7 145
Draaav Konsult AB Eies av tidligere styremedlem i Vingruppen i Norden AB Kortsiktig gjeld 0 32
Sum gjeld til nærstående parter pr 31.12. 4 892 7 669

1.  Eiendommen på Gjelleråsen ble overført fra Gjelleråsen Eiendom AS til Destilleriveien 11 AS fra og med 1. januar 2018, begge selskapene er kontrollert av Canica AS. 30. april 2018 ble eiendommen solgt fra Destilleriveien 11 til Storebrand, og husleie er fra det tidspunktet ikke lenger en 
transaksjon med nærstående.

Alle transaksjoner med nærstående parter skjer til markedsmessige betingelser.
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Transaksjoner mellom konsernselskap:
Mellom selskapene i konsernet er det inngått avtaler om kostnadsfordeling av interne tjenester og felles 
innkjøp. I hovedsak gjelder dette husleie, vedlikeholds- og serviceoppgaver knyttet til eiendom, samt 
fellesfunksjoner som økonomi, IT, lønn etc. Tjenestene er bokført i de ulike selskapene under henholdsvis 
andre inntekter og andre driftskostnader. 

Alle kjøp og salg av varer og tjenester mellom selskapene skjer til markedsmessige betingelser og er 
eliminert i konsernregnskapet.

NOTE 23 INVESTERINGER I TILKNYTTET SELSKAP OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

2019

Beløp i 1 000 NOK
Selskaps-

type
Konsernets 

eierandel
Balanseført verdi 

01.01.2019
Kjøp/salg/ 

emisjon
Andel årets 

resultat Utbytte
Andre 

endringer
Omregnings-

differanser
Balanseført verdi 

31.12.2019
Tiffon SA1  TS 34,8 % 61 172 0 4 251 -447 0 -386 64 590
Smakeappen AS2  FKV 50,0 % 119 0 -189 0 -11 0 -81
Beverage Link AS3  TS 45,0 % 0 15 -3 0 0 0 12
Sum investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 61 291 15 4 059 -447 -11 -386 64 521

2018

Beløp i 1 000 NOK
Selskaps-

type
Konsernets  

eierandel
Balanseført verdi  

01.01.2018
Kjøp/salg/  

emisjon
Andel årets 

 resultat Utbytte
Omregnings-

differanser
Balanseført verdi 

31.12.2018
Tiffon SA1  TS 34,8 % 58 670 0 2 311 -445 0 636 61 172
Smakeappen AS2  FKV 50,0 % 0 119 0 0 0 0 119
Sum investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 58 670 119 2 311 -445 0 636 61 291

1. Konsernet kjøper Cognac fra Tiffon SA, se nærmere informasjon om disse nærstående transaksjonene i note 22. Tiffon SA har regnskapsår fra 01.07. - 30.06. Andel resultat fra Tiffon er basert på et estimert årsresultat for kalenderåret som er konsernets regnskapsår.
2. Smakeappen AS driver en app som gir forbrukere vintips og vinimportører et nyttig verktøy til messearbeid. Smakeappen er et samarbeid mellom distribusjonsselskapet Vectura og Hegnar Media. Vectura bidrar med varedata og Hegnar Media har fullt  redaksjonelt ansvar.
3. Beverage Link AS er et felleseid distribusjonsselskap mellom Vectura AS, Skandinavisk Logistik AS log AS og Cuveco AS. Selskapets formål er å levere distribusjon og spedisjonstjenester i Norge, herunder nasjonal distribusjon til detaljmarkedet og HoReCa, transporttjenester, 

inngående og utgående frakt og fortolling. 

Ingen av de tilknyttede selskapene eller felleskontrollerte virksomhetene har noterte aksjekurser. Konsernets andel av resultat fra tilknyttet selskap etter skatt presenteres på egen linje før driftsresultat i konsernet.
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Sammenfattet finansiell informasjon om tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet, basert på 100 prosent:           
       

2019

Beløp i 1 000 NOK
Sum omløpsmidler 

31.12.2019
Sum anleggsmidler 

31.12.2019
Sum kortsiktig 

gjeld 31.12.2019
Sum langsiktig 

gjeld 31.12.2019
Sum egenkapital 

31.12.2019
Driftsinntekter 

2019
Driftskostnader 

2019
Årsresultat 

2019
 Tiffon SA 323 860 17 341 26 016 132 214 182 971 130 424 106 457 12 226
 Smakeappen AS 295 782 72 1 166 -161 128 -506 -378
 Beverage Link AS 24 0 0 0 24 0 -6 -6

 
        

2018
 
Beløp i 1 000 NOK 

Sum omløpsmidler 
31.12.2018

Sum anleggsmidler 
31.12.2018

Sum kortsiktig 
gjeld 31.12.2018

Sum langsiktig 
gjeld 31.12.2018

Sum egenkapital 
31.12.2018

Driftsinntekter 
2018

Driftskostnader 
2018

Årsresultat 
2018

 Tiffon SA 326 321 16 914 31 700 135 519 176 016 103 724 91 961 6 650

NOTE 24 PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

Langsiktig lånefinansiering i SEB
Konsernet har en konsernkontoordning i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). som inkluderer datter-
selskapene med unntak av selskapene i vinvirksomheten i Sverige og Finland. Denne konsernkonto-
ordningen administreres ved utgangen av 2019 av  morselskapet, Arcus ASA. Morselskapet har stilt 
selvskyldnerkausjon på vegne av alle datterselskap, knyttet til enhver tid utestående trekk i denne 
 ordningen.

Konsernets langsiktige lånefinansiering i SEB har ingen etablerte pantstillelser. For øvrig informasjon om 
den langsiktige finansieringen, se note 19. 

Selvskyldnerkausjon knyttet til finansiell leasing
Et av datterselskapene i konsernet, Arcus-Gruppen AS, har stilt selvskyldnerkausjon på vegne av leide 
driftsmidler i Nordea Finans. Ved utgangen av 2019 utgjør selvskyldnerkausjonen TNOK 162 766 på 
vegne av konsernets egne leide driftsmidler. Se også note 13 om leieavtaler samt note 19 om rente-
bærende gjeld.
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NOTE 25 VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER

Kjøp av aksjer i Wongraven Wines AS
Wongraven Wines har siden 2014 samarbeidet med Arcus konsernet om å selge kvalitetsviner i Norge, 
via datterselskapet Symposium Wines AS. 2. desember 2019 kjøpte Vingruppen AS 90 % av Wongraven 
Wines AS. I samarbeid med grunder og minoritetetsaksjonær Sigurd Wongraven, har konsernet planer om 
å utvide selskapets salgsområde til øvrige marked utenfor Norge hvor konsernet allerede er representert.

Under framgår midlertidig oppkjøpsanalyse, basert på selskapets balanse på oppkjøpstidspunktet:

Beløp i 1 000 NOK

Balanseført 
verdi i oppkjøpt 

virksomhet
Observerbare 

merverdier 

Virkelig verdi 
av oppkjøpt 
virksomhet

Varemerker 12 49 700 49 712
Fordringer 1 449 0 1 449
Bankinnskudd 198 0 198
Utsatt skatt 0 10 934 10 934
Betalbar skatt -3 845 842
Leverandørgjeld 40 0 40
Skyldige offentlige avgifter 170 0 170
Annen kortsiktig gjeld 262 0 262
Virkelig verdi observerbare netto eiendeler 39 111
Oppkjøpsverdi 50 888
Goodwill 11 777

Observerbare merverdier er vurdert å være varemerket Wongraven. Goodwill er den delen av netto 
 merverdi ved oppkjøpet som ikke er identifiserbar. Beregnet goodwill er aktivert i konsernets balanse 
basert på en forventning om at synergieffekter med konsernets allerede bestående virksomhet vil gi 
muligheter for økt inntjening i framtiden. Oppkjøpsanalysen er midlertidig, da endelig oppkjøpsbalanse 
ikke er ferdigstilt på balansedagen.

Kjøpet av disse aksjene har medført et netto utlegg for konsernet på 50 690 TNOK etter fratrekk av 
bankbeholdning i virksomheten på kjøpstidspunktet. I tillegg har konsernet resultatført 726 TNOK  
i oppkjøpskostnader.

Minoritetsinteressen er på oppkjøpstidspunktet bokført til minoritetens andel av bokført verdi av 
 selskapets egenkapital.

Påvirkning på årets resultat av oppkjøpt virksomhet:

Beløp i 1000 NOK
2019 i konsernets 

eiertid
2019 

hele året
Salgsinntekter 1 323 6 537
Sum driftsinntekter 1 323 6 537

Lønnskostnad 76 -661
Annen driftskostnad -148 -1 013
Sum driftskostnader -72 -1 674

Driftsresultat 1 251 4 863
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NOTE 26 SELSKAP I KONSERNET

Konsernregnskapet for 2019 omfatter følgende datterselskaper og tilknyttede selskaper:

Beløp i 1 000 (lokal valuta)
Forrenings-   
kontor Valuta

Pålydende 
aksjekapital

Konsernets eier- 
og stemmeandel

Arcus ASA (morselskap) Nittedal NOK 1 360

Datterselskaper 
Arcus-Gruppen AS Nittedal NOK 276 552 100 %
Vectura AS Nittedal NOK 14 014 100 %

Aksjer eiet av Arcus-Gruppen AS
Arcus Norway AS Nittedal NOK 62 100 100 %
Arcus Denmark A/S København DKK 10 324 100 %
Det Danske Spiritus Kompagni A/S København DKK  6 500 100 %
Vingruppen AS Nittedal NOK 60 100 %
VinGruppen Sweden Holding AB Stockholm SEK 50 100 %
Arcus Deutschland GmbH Bremen EUR 500 100 %

Aksjer eiet av Arcus Norway AS
Arcus Sweden AB Stockholm SEK 100 100 %
Arcus Finland OY Helsinki EUR 311 100 %
BevCo AS Nittedal NOK 600 100 %
Atlungstad Håndverksdestilleri AS Stange NOK 30 100 %
Stockholms Spritfabrik AB Stockholm SEK 50 100 %
De Lysholmske Brenneri- og  
Destillasjonsfabrikker ANS Nittedal NOK 0 100 %
Oplandske Spritfabrik ANS Nittedal NOK 0 100 %
Løiten Brænderis Destillation ANS Nittedal NOK 0 100 %
Siemers & Cos Destillasjon ANS Nittedal NOK 0 100 %

Aksjer eiet av VinGruppen Sweden Holding AB
Vingruppen i Norden AB Stockholm SEK 4 192 100 %

Beløp i 1 000 (lokal valuta)
Forrenings-   
kontor Valuta

Pålydende 
aksjekapital

Konsernets eier- 
og stemmeandel

Aksjer eiet av Vingruppen AS
Arcus Wine Brands AS Nittedal NOK 100 100 %
Vinordia AS Nittedal NOK 968 100 %
Symposium Wines AS Nittedal NOK 500 90 %
Vinuniq AS Nittedal NOK 100 100 %
Excellars AS Nittedal NOK 181 100 %
Heyday Wines AS Nittedal NOK 100 70 %
Classic Wines AS Nittedal NOK 30 100 %
Creative Wines AS Nittedal NOK 30 100 %
Wongraven Wines AS Nittedal NOK 30 90 %

Aksjer eiet av Symposium Wines AS
Hedoni Wines AS Nittedal NOK 30 90 %

Aksjer eiet av Arcus Wine Brands AS
Arcus Brand Lab AS Nittedal NOK 30 100 %
Arcus Co Brands AS Nittedal NOK 30 100 %

Aksjer eiet av Vingruppen i Norden AB
Vinunic AB Stockholm SEK 145 100 %
WineWorld Sweden AB Stockholm SEK 500 90 %
The WineAgency Sweden AB Stockholm SEK 100 90 %
Valid Wines Sweden AB Stockholm SEK 1 100 83 %
Arcus Winebrands Sweden AB Stockholm SEK 50 100 %
Social Wines Oy Helsinki EUR 8 94 %
Vinum Import Oy Åbo EUR 3 88 %
Vingruppen Oy Helsinki EUR 3 100 %

Aksjer eiet av Wineworld Sweden AB
Wineworld Finland Oy Helsinki EUR 220 76 %
Quaffable Wines Sweden AB Stockholm SEK 100 72 %

Aksjer eiet av Vinunic AB
Vingaraget AB Stockholm SEK 50 100 %
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Beløp i 1 000 (lokal valuta)
Forrenings-   
kontor Valuta

Pålydende 
aksjekapital

Konsernets eier- 
og stemmeandel

Aksjer eiet av The WineAgency Sweden AB og WineWorld Sweden AB
Your Wineclub Sweden AB Stockholm SEK 50 90 %

Aksjer eiet av Social Wines Oy
Vinunic Oy Helsinki EUR 3 94 %
Brews4U Finland Oy Helsinki EUR 3 85 %

Aksjer eiet av Quaffable Wines Sweden AB
New Frontier Wines AB Stockholm SEK 50 72 %

Tilknyttet selskap 
Tiffon SA  Jarnac EUR 1131 35 %
Smakeappen AS  Oslo NOK 100 50 %
Beverage Link AS  Nittedal NOK 33 45 %

Resultatandeler, utbytte og egenkapital knyttet til ikke-kontrollerende eierintereresser

Beløp i 1 000 NOK

Resultat-
andeler 

knyttet til 
ikke-

kontrollerende 
eierinteresser 

2019

Akkumulerte 
ikke-

kontrollerende 
eierinteresser 

31.12.2019 
(forutsatt ikke 

utøvelse av 
salgsopsjoner)*

Akkumulerte 
ikke-

kontrollerende 
eierinteresser 

31.12.2019 
(forutsatt 

utøvelse av 
salgsopsjoner)*

Utdelt 
utbytte til 

ikke-
kontrollerende 
eierinteresser 

2019
Symposium Wines AS 803 1 482 0 -612
Heyday Wines AS -80 379 0 -545
WineWorld Sweden AB  1 805 6 393 0 -918
The WineAgency Sweden AB  1 379 4 937 0 -918
Social Wines Oy  109 1 418 0 -117
Vinum Import Oy  433 1 604 1 604 -232
Øvrige selskap med  
minoritetsinteresser 1 017 4 026 2 292 0
 Sum 5 466 20 240 3 896 -3 342

Da konsernet ikke har kontroll på utøvelsen, er det i konsernets balanseførte egenkapital lagt til grunn en 
forutsetning om at opsjonene blir utøvd.

Beløp i 1 000 NOK

Resultat-
andeler 

knyttet til 
ikke-

kontrollerende 
eierinteresser 

2018

Akkumulerte 
ikke-

kontrollerende 
eierinteresser 

31.12.2018 
(forutsatt ikke 

utøvelse av 
salgsopsjoner)*

Akkumulerte 
ikke-

kontrollerende 
eierinteresser 

31.12.2018 
(forutsatt 

utøvelse av 
salgsopsjoner)*

Utdelt 
utbytte til 

ikke-
kontrollerende 
eierinteresser 

2018
Symposium Wines AS 515 1 259 0 -920
Heyday Wines AS 548 1 004 0 -68
WinewWorld Sweden AB  1643 5 674 0 -3 177
The WineAgency Sweden AB  1381 4 619 0 -1 367
Social Wines Oy  337 1 428 0 -95
Vinum Import Oy  351 1435 1 435 -170
Øvrige selskap med  
minoritetsinteresser 1179 2 822 1 530 0
Sum 5 954 18 241 2 965 -5 797

* Flere av datterselskapenes daglige ledere har ikke-kontrollerende eierinteresser, og de fleste av disse daglige lederne har salgsopsjoner 
knyttet til sine eierinteresser som de kan utøve på et gitt tidspunkt i framtiden. Konsernet  har ikke  kontroll på disse aksjene ved utgangen av 
perioden, men  har heller ikke kontroll over den mulige utøvelsen av salgsopsjonene. I tabellen over framgår både akkumulerte ikke 
kontrollerende eierinteresser både med forutsetning om at opsjonene blir utøvd og med forusetning at de ikke blir utøvd. 
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Hovedtall for selskap med vesentlig minoritet i konsernet

2019

Beløp i 1 000 NOK Symposium Wines AS Heyday Wines AS WineWorld Sweden AB The WineAgency Sweden AB Social Wines Oy  Vinum Import Oy 
Salgsinntekter 146 173 37 527 200 249 254 849 98 875 56 454
Andre inntekter 0 0 673 1 535 1 931 424
Driftskostnader ekskl. avskrivninger -135 037 -37 534 -178 024 -238 693 -98 343 -52 275
Avskrivninger 0 0 -13 -18 -20 -10
Driftsresultat 11 136 -7 22 885 17 673 2 443 4 593
Finansnetto 597 -248 -59 60 -158 -49
Skattekostnad -2 620 50 -4 780 -3 939 -473 -936
Årsresultat 9 113 -205 18 046 13 794 1 812 3 608

Anleggsmidler 96 135 2 775 382 3 636 217
Omløpsmidler 47 982 10 904 106 024 103 788 51 400 37 438
Eiendeler 48 078 11 039 108 799 104 170 55 036 37 655

Egenkapital 4 173 1 326 63 932 49 364 24 860 13 586
Gjeld 43 905 9 713 44 867 54 806 30 176 24 069
Egenkapital og gjeld 48 078 11 039 108 799 104 170 55 036 37 655



123Kort 
oppsummert Konsernsjefen Virksomheten Bærekraft Eierstyring Styrets

årsberetning Regnskap og noterARCUS ASA
ÅRSRAPPORT 2019

2018

Beløp i 1 000 NOK Symposium Wines AS Heyday Wines AS WineWorld Sweden AB The WineAgency Sweden AB Social Wines Oy  Vinum Import Oy 
Salgsinntekter 130 291 31 694 205 280 227 577 220 182 101 689
Andre inntekter 0 0 -2 950 -4 302 197 -756
Driftskostnader ekskl. avskrivninger -122 221 -29 053 -181 146 -205 504 -213 146 -91 013
Avskrivninger 0 0 -4 -21 -26 0
Driftsresultat 8 070 2 641 21 180 17 750 7 207 9 919
Finansnetto 609 -259 -38 74 -14 0
Skattekostnad -2 030 -555 -4 719 -4 009 -1 434 -857
Årsresultat 6 649 1 827 16 423 13 814 5 759 9 062

Anleggsmidler 388 85 2 951 484 678 409
Omløpsmidler 45 356 11 875 108 004 94 367 59 662 33 854
Eiendeler 45 744 11 960 110 955 94 851 60 340 34 263

Egenkapital 4 187 1 530 56 747 46 178 25 441 12 065
Gjeld 41 557 10 430 54 208 48 673 34 899 22 197
Egenkapital og gjeld 45 744 11 960 110 955 94 851 60 340 34 263

NOTE 27 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Siden COVID-19-utbruddet har Arcus klart å holde stabil drift. Tilførselen av vin og andre råvarer har vært 
omtrent som planlagt, mye på grunn av det gode samarbeidet med våre partnere. På vårt produksjons- og 
tappeanlegg har det ikke vært betydelige forsinkelser. Salget av vin og brennevin til Vinmonopolet har 
vært høyere enn normalt. De viktigste årsakene til det økte salget er sterkt redusert salg til Duty Free 
Travel Retail, hoteller, restauranter og kaféer, og færre som har handlet i Sverige. Forretningsområdet 
Logistikk har hatt høy aktivitet på grunn av den økte etterspørselen på Vinmonopolet, med drift og 
 leveranser omtrent som planlagt.

Ingen ansatte har så langt rapportert  COVID-19-infeksjon. Pr midten av april var 3,7 prosent av de ansatte 
i Arcus midlertidig permitterte. Alle disse jobbene er relatert til hotell, restauranter og kaféer, hvor salget 
er betydelig redusert. For å redusere antall midlertidige permitteringer, har noen ansatte hatt midlertidige 
jobber i produksjons avdelingen.

For å ha en ekstra likviditetsreserve i den ustabile situasjonen forårsaket av COVID-19, har konsernets 
kassekreditt i SEB blitt økt fra 600 MNOK til 800 MNOK. Forfallet på konsernets løpetid er samtidig 
 forlenget med ett år til 1. desember 2022.

Med den utfordrende situasjonen som noen av våre kunde nå står overfor, overvåker vi situasjonen nøye 
og gjennomfører tiltak for å redusere risikoen for kredittap. Gitt dagens situasjon antar vi at tapene vil 
være moderate, og det er gjort ekstraordinære avsetninger for forventede tap i første kvartal.

11. mars kunngjorde Arcus at Vectura og Cuveco vurderer å fusjonere. I en bransje med sterk konkurranse 
og lave marginer, ønsker de to partene å etablere et selskap som over tid kan utvikle enda bedre tjenester. 
Ved en fusjon vil man oppnå en størrelse som gjør det lettere å investere for fremtiden i automatisering, 
digitalisering og bærekraftige løsninger. Det nye selskapet vil etter hvert kunne tilby et bedre og bredere 
tilbud av tjenester til sine mange kunder. Konkurransetilsynet har godkjent den planlagte fusjonen 
 mellom Vectura og Cuveco. Arbeidet med den planlagte fusjonen går nå over i en fase med forhandling og 
planlegging.
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Regnskapsprinsipper
Konsernregnskapet for 2019, inkludert sammen-
ligningsinformasjon, er utarbeidet i samsvar med 
IFRS som gjelder pr. 31. desember 2019, og som 
beskrevet i noten om regnskapsprinsipper. 
 Gjeldende IFRS-er er anvendt retrospektivt. 

Årsregnskapet er vedtatt av selskapets styre  
29. april 2020. Konsernet har sitt hovedkontor på 
Gjelleråsen i Nittedal kommune, og kjerne-
virksomheten er produksjon, salg og distribusjon 
av  alkoholholdige drikkevarer. Konsernets hjemme-
marked er Norden, men konsernet har også salg til 
øvrige land, hovedsakelig Tyskland og USA.

Arcus ASA er notert på Oslo Børs. Børskurs 
31.12.2019 var 36,50 per aksje, mot 41,00 per 
aksje ved utgangen av 2018. 

NYE REGNSKAPSSTANDARDER
IFRS 16 Leieavtaler
Fra 1. januar 2019 ble det innført endringer i 
 rammebetingelser fra IFRS knyttet til bokføring av 
leieavtaler (IFRS 16). Konsernet har implementert 
denne standarden etter en modifisert retrospektiv 
metode, og denne implementeringen har i vesentlig 
grad påvirket konsernets regnskap. 

Se nærmere informasjon om dette i note 13 til 
konsernregnskapet. 

IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger
Endringene i IFRS 3 tydeliggjør at når et foretak får 
kontroll over en virksomhet som er en felles-
kontrollert virksomhet, så gjelder kravene til en 
virksomhetssammenslutning oppnådd via trinnvise 
kjøp. Dette inkluderer ny verdimåling av tidligere 
interesser i eiendeler eller forpliktelser i den felles-
kontrollerte virksomheten, til virkelig verdi. På 
denne måten må kjøperen måle hele sin tidligere 

eierinteresse i den felleskontrollerte 
 virksomheten.

Konsernet har anvendt disse endringene i 
 virksomhetssammenslutninger med anskaffelses-
tidspunktet etter 1. januar 2019

Disse endringene har ikke hatt noen påvirkning på 
konsernregnskapet, da det ikke har vært noen 
transaksjoner der kontroll oppnås.

Under framgår de viktigste endringer i regnskaps-
standarder, som vil påvirke konsernet framover.

IFRIC 23 Tolkning av behandling av usikre
skatteposisjoner
Tolkningen klargjør hvordan usikre skatteposisjoner 
skal reflekteres i IFRS-regnskap. Usikre skatte-
posisjoner oppstår når det er uklart hvordan 
 gjeldende skatterett skal forstås for en konkret
transaksjon eller hendelse, og når det er usikkert
hvorvidt skattemyndighetene vil godkjenne et
foretaks skattemessige behandling. Tolkningen
gjelder ikke skatter eller avgifter utenfor omfanget
av IAS 12, og inkluderer heller ikke spesifikt krav
knyttet til renter eller straffeskatter som knyttes
til usikre skattebehandlinger. Tolkningen tar
spesielt for seg følgende:
• Hvorvidt et foretak vurderer usikre skatte-

behandlinger separat
• Forutsetningene en enhet gjør om undersøkelsen 

av skattemessige behandlinger fra skatte-
myndighetene

• Hvordan en enhet bestemmer skattepliktig 
fortjeneste (skattetap), skattegrunnlag, ubrukte 
skattemessige tap, ubrukte skattekreditter og 
skattesatser

• Hvordan en enhet vurderer endringer i fakta og 
omstendigheter

Konsernet må avgjøre om de skal vurdere hver 
usikre skatteposisjon separat eller sammen med en
eller flere andre usikre skatteposisjoner og bruker
den tilnærmingen som best estimeres å gi den
beste løsningen av den usikre skatteposisjonen

Etter vedtak av tolkningen vil konsernet vurdere
om det har noen usikre skatteposisjoner, spesielt 
de som gjelder internprising mellom selskap i 
 forskjellige land innenfor konsernet. Konsernets og 
flere av datterselskapenes skatteregistreringer er  
i forskjellige jurisdiksjoner, og inkluderer fradrag 
knyttet til internpriser som skattemyndighetene 
kan utfordre.

Tolkningen trer i kraft fra 1.1.2020, og har ikke
medført stor påvirkning på konsernregnskapet.

Vedtatte IFRS-er og IFRIC-er med fremtidig 
 ikrafttredelsestidspunkt:
Standardene og fortolkningene som er vedtatt 
frem til tidspunkt for avleggelse av konsern-
regnskapet, men hvor ikrafttredelsestidspunkt er 
frem i tid er oppgitt under. Konsernets intensjon er 
å implementere de relevante endringene på 
 ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av 
at EU godkjenner endringene før avleggelse av 
konsernregnskapet. 

RELEVANTE ENDRINGER FOR ARCUS  
KONSERNET:
IAS 1 Presentasjon av finansregnskap
IASB har vedtatt endringer i omtalen av 
 vesentlighetsbegrepet i IAS 1 Presentasjon av 
finansregnskap og IAS 8 Regnskapsprinsipper, 
endringer i regnskapsmessige estimater og feil. 
Den nye definisjonen av vesentlighet er at 
 informasjon er vesentlig dersom utelatelse eller 
tilsløring av informasjonen med rimelighet kan 

forventes å påvirke beslutninger som primær-
brukere av årsregnskap tar på  bakgrunn av et 
 spesifikt selskaps årsregnskap. Bruken av 
 begrepet tilsløring, antyder at  definisjonen ikke 
bare skal sikre at all vesentlig informasjon kommer 
med, den skal også hindre at det gis opplysninger 
som ikke er vesentlige, og som kunne ha trukket 
oppmerksomhet bort fra eller tilslørt de vesentlige 
opplysningene. 

Endringene trer i kraft 1. januar 2020, men er ikke 
forventet å medføre stor påvirkning på konsern-
regnskapet.

Øvrige endringer
Øvrige endringer i nye standarder med fremtidig 
ikrafttredelsestidspunkt vil ikke påvirke eller ha 
vesentlig effekt på konsernregnskapet.

Regnskapsprinsipper
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Arcus ASA og datter-
selskaper der Arcus ASA har kontroll, og viser det 
samlede økonomiske resultatet, den samlede 
finansielle stillingen, og de samlede kontant-
strømmer, som en økonomisk enhet. Kontroll 
 foreligger når konsernet har rett til variabel 
 avkastning fra et investeringsobjekt, og samtidig 
har makt til å påvirke relevante aktiviteter som 
påvirker størrelsen på avkastningen i investerings-
objektet. Normalt vil dette være selskap der Arcus 
ASA enten direkte eller indirekte via andre datter-
selskap eier mer enn 50% av de stemme-
berettigede aksjene. I konsernregnskapet blir dette 
konsernet omtalt som Arcus eller Arcus Konsernet.
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Se note 26 for oversikt over alle selskap som 
 inngår i konsolideringen.

I konsernregnskapet er alle mellomværende og 
interne transaksjoner mellom selskap innenfor 
konsernet eliminert. Kostprisen på aksjer i datter-
selskap er eliminert mot egenkapitalen på 
 oppkjøpstidspunktet. Regnskapsmessige verdier 
inklusive goodwill og merverdier tilhørende 
 utenlandske datterselskap, er omregnet fra 
 funksjonell valuta til norske kroner etter 
 balansedagens kurs. 

Goodwill er inkludert i det konsoliderte regnskapet 
som en immateriell eiendel.  

Når det er endringer i konsernets eierandel i et 
datterselskap, men hvor man ikke taper kontroll, 
regnskapsføres dette som en egenkapital-
transaksjon. Hvis konsernet mister kontroll over et 
datterselskap, fraregnes underliggende eiendeler 
(inkludert goodwill), gjeld, minoritetsinteresser og 
andre komponenter av egenkapitalen, mens 
 gevinster og tap innregnes i resultatet. En  e ventuell 
gjenværende investering, regnskapsføres til 
 virkelig verdi.

Ikke-kontrollerende eierinteresser
Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av 
 resultat etter skatt er vist på egen linje etter 
 konsernets årsresultat. Ikke-kontrollerende 
 eierinteressers andel av egenkapital er vist på 
egen linje som en del av konsernets egenkapital.

I noen datterselskap med ikke-kontrollerende 
eierinteresser, eksisterer det salgs- og/eller 
 kjøpsopsjoner knyttet til de ikke-kontrollerende 
eierinteressene, hvor konsernet ikke har kontroll 
på de ikke-kontrollerende eierinteressene før 
opsjonene er utøvd, men heller ikke har kontroll på 
om opsjonene utøves eller nå utøvelsen eventuelt 
skjer. Verdien av slike opsjoner blir innregnet som 

forpliktelser til virkelig verdi i balansen, og 
 reduserer minoritetens andel av egenkapital.  

Presentasjon av resultatandelene blir presentert  
i resultatoppstillingen som ikke-kontrollerende 
eierinteressers andel av resultatet, men som følge 
av at konsernet har innregnet forpliktelsen på 
opsjonene mot minoritetens andel av egenkapital, 
blir resultat knyttet til ikke-kontrollerte 
 eier interesser, justert for utdelt utbytte og 
 omregningsdifferanser, overført til majoritetens 
andel av egenkapital ved utgangen av hver 
rapporterings periode.

Valuta
Alle transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til 
funksjonell valuta på transaksjonstidspunktet. 
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes på 
balansedagen til funksjonell valuta ved å benytte 
balansedagens kurs.

Konsernets presentasjonsvaluta er NOK som også 
er morselskapets funksjonelle valuta.

Den funksjonelle valutaen i datterselskapene er 
den valutaen som datterselskapet rapporterer sitt 
selskapsregnskap i. Ved konsolidering av datter-

selskap som har annen funksjonell valuta enn NOK, 
blir resultatposter omregnet til konsernets 
 presentasjonsvaluta etter gjennomsnittskurs. 
Dette betyr at ved hver periodeavslutning 
 omregnes resultatposter etter gjennomsnittskurs 
av alle dagskurser hittil i året på rapporterings-
tidspunktet. For balanse, inklusiv merverdier og 
goodwill, benyttes sluttkurs på balansedagen. 
Omregningsdifferanser som oppstår ved 
 konsolidering av enheter med annen funksjonell 
valuta, føres mot egenkapital og er presentert i 
totalresultatet i resultatoppstillingen for 
 konsernet. Ved avhendelse av datterselskap, blir 
akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til 
datterselskapet resultatført. 

Investeringer i tilknyttede og felleskontrollert 
virksomhet
Tilknyttede selskap er selskap hvor konsernet har 
betydelig innflytelse, normalt mellom 20 og 50 
prosent eierandel. I konsernregnskapet brukes 
egenkapitalmetoden for tilknyttede selskap. 
 I forbindelse med kjøp av eierandeler i tilknyttede 
selskap er det foretatt en merverdianalyse. 
 Andelen av resultatet er basert på resultatet etter 
skatt i det selskapet hvor man har investert med 
fradrag for avskrivninger på merverdi som skyldes 

at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede 
andelen av balanseført egenkapital. I resultat-
regnskapet er resultatandelen vist på egen linje før 
driftsresultat og investeringen er vist som en linje 
under finansielle anleggsmidler.

Felleskontrollert virksomhet er investeringer hvor 
konsernet har avtale om felles kontroll over en 
virksomhet sammen med en eller flere andre 
 parter, hvor ingen har kontroll og alle strategiske, 
finansielle og operasjonelle beslutninger vedrørende 
virksomheten krever enstemmighet mellom 
 partene. Andelen av resultatet er basert på 
 resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har 
investert med fradrag for avskrivninger på 
 merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var 
høyere enn den ervervede andelen av balanseført 
egenkapital. I resultatregnskapet er resultat-
andelen vist på egen linje før driftsresultat og 
investeringen er vist som en linje under finansielle 
anleggsmidler.

Virksomhetssammenslutninger
Virksomhetssammenslutninger er i konsernet 
utarbeidet etter oppkjøpsmetoden og viser 
 konsernet som om det var en enhet. Ved oppkjøp, 
fordeles kostpris for ervervet virksomhet, slik at 

Pr 31.12.2019 er følgende valutakurser benyttet ved omregning av resultat og balansetall fra datterselskap med annen funksjonell valuta enn NOK:

Valutakurser 2019 2018
EUR gjennomsnittskurs Resultatposter 9,8540 9,6033
EUR sluttkurs Balanseposter 9,8807 9,9448
SEK gjennomsnittskurs Resultatposter 0,9308 0,9365
SEK sluttkurs Balanseposter 0,9426 0,9711
DKK gjennomsnittskurs Resultatposter 1,3198 1,2885
DKK sluttkurs Balanseposter 1,3228 1,3319
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netto på denne regnskapslinjen. Se for øvrig 
 nærmere spesifikasjon av hva disse postene 
 inkluderer i noteverket knyttet til den enkelte 
 regnskapslinje. 

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelses-
kost/tilvirkningskost og netto salgsverdi, hvor 
netto salgsverdi beregnes som salgspris i en 
 transaksjon med markedsdeltakere på målings-
tidspunktet fratrukket salgsutgifter. Innkjøpte 
varer er verdsatt til anskaffelseskost etter 
 prinsippet for veid gjennomsnitt med fradrag for 
ukurans, mens egenproduserte varer er verdsatt til 
tilvirkningskost etter selvkostprinsippet med 
fradrag for ukurans. 

Forskuddsbetalt til leverandører
Forskuddsbetalt til leverandører gjelder finansiering 
av varekjøp for enkelte samarbeidspartnere. 
 Forskuddsbetalingen føres opp til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen 
til tap gjøres på bakgrunn av identifiserte 
 indikatorer på verdifall.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, 
bankinnskudd, innestående på konsernkonto-
ordning og andre betalingsmidler med forfallsdato 
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Konsernets konsernkontoordning er koblet med 
kontanter og kassekreditter innenfor det samme 
cash pool systemet og presenteres netto.

Konsernkontoordningen administreres av 
 morselskapet, Arcus ASA.

Varige driftsmidler og Bruksrettigheter
Varige driftsmidler er balanseført til kostpris, med 
fradrag for akkumulerte avskrivninger og 
 akkumulerte tap ved varig verdifall. Avskrivninger 

blir beregnet og kostnadsført fra det tidspunkt 
driftsmiddelet blir satt i drift, og er beregnet ut fra 
forventet utnyttbar levetid hensyntatt estimert 
restverdi.

Det benyttes ulike avskrivningssatser for et drifts-
middels enkeltdeler dersom disse har forskjellig 
økonomisk levetid. Anlegg under utførelse blir ikke 
avskrevet. Avskrivninger kostnadsføres først når 
anlegget er klart til bruk. Gevinst og tap ved salg av 
anleggsmidler fastsettes som differansen mellom 
salgssum og balanseført verdi ved salgs-
tidspunktet. Ved salg av driftsmidler innregnes 
gevinster som inntekt og tap som kostnad. Dersom 
det foreligger indikasjoner på verdifall, estimeres 
gjenvinnbart beløp for å vurdere eventuelt tap ved 
verdifall. Dersom balanseført verdi overstiger 
gjenvinnbart beløp, nedskrives eiendelen til 
 gjenvinnbar verdi, mens gjenværende 
 avskrivningstid opprettholdes (knekkpunkt-
løsning). Avskrivningsmetoder, restverdier og 
anslått levetid vurderes kontinuerlig. 

Bruksrettigheter er balanseført til nåverdi av det 
leide utstyrets nominelle leiebetalinger, med 
 fradrag for akkumulerte avskrivninger. Balanse-
førte verdier og avskrivninger blir beregnet og 
bokført fra det tidspunktet som leieavtalen er 
inngått, og avskrivningstiden er normalt satt til 
leieavtalens avtalte varighet. I de tilfeller hvor 
leieavtalen inkluderer opsjoner om forlengelse 
eller tidlig oppsigelse, vurderes sannsynligheten 
for at opsjonene blir utøvd. Dersom sannsynlig-
heten for utøvelse er vurdert over 50%, beregnes 
nåverdien basert på leieavtalens varighet hensyn-
tatt opsjonens lengde, og avskrivningstidens 
 varighet settes tilsvarende. 

Dersom en leieavtale avsluttes før kontraktens 
avtalte lengde, fraregnes bruksrettigheten på 
avslutningstidspunktet. Gevinst og tap beregnes ut 
fra forskjellen mellom bokført verdi av bruks-

rettigheten på avslutningstidspunktet og bokført 
verdi av gjenværende forpliktelse knyttet til 
 samme leieavtale.

For ytterligere informasjon knyttet til resultat-  
og balanseføring av leieavtaler, se note 13 til 
 konsernregnskapet.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler består av varemerker, 
 programvare og goodwill. Immaterielle eiendeler 
blir balanseført til kostpris, men fradrag for 
 akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap ved 
varig verdifall.

Immaterielle eiendeler med begrenset utnyttbar 
levetid avskrives lineært over forventet utnyttbar 
levetid. 

Den balanseførte verdien av goodwill, varemerker 
og øvrige immaterielle eiendeler med ubestemt 
levetid blir testet for verdifall minst én gang i året 
eller oftere dersom det foreligger indikasjoner på 
at eiendelen har falt i verdi. Dette krever beregning 
av gjenvinnbart beløp (bruksverdi) til kontant-
genererende enheter som goodwill og øvrige 
 immaterielle eiendeler er henført til. 

For å fastslå gjenvinnbart beløp (bruksverdi) 
 estimerer konsernet forventede fremtidige 
 kontantstrømmer før skatt fra den kontant-
genererende enhet, samt anvender egnet 
 diskonteringsrente for å beregne nåverdi av 
 fremtidige kontantstrømmer. Kontantstrømmer 
for varemerker beregnes på bakgrunn av en 
 markedsbasert «relief from royalty» metode før 
skatt. For nærmere beskrivelse av denne modellen, 
se note 12.

Forventninger om fremtidige kontantstrømmer vil 
variere over tid. Endringer i markedsforholdene og 
forventede kontantstrømmer kan forårsake tap 

åpningsbalansen i konsernet reflekterer anslått 
virkelig verdi av kjøpte eiendeler og gjeld. For å 
fastsette virkelig verdi ved oppkjøp, må man for de 
eiendeler det ikke finnes et aktivt marked for, 
benytte alternative metoder for å fastsette virkelig 
verdi. Merverdi utover det som kan henføres til 
identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres 
som goodwill. Hvis virkelig verdi av egenkapitalen i 
oppkjøpt selskap overstiger vederlaget, gjennom-
føres fornyet vurdering knyttet til verdsettelsen av 
observerbare eiendeler og gjeld, dersom den 
 fornyede vurderingen ikke avdekker avvik, 
 inntektsføres avviket på overtakelsestidspunktet. 
Allokering av kostpris ved virksomhets-
sammenslutningen endres dersom det frem-
kommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende 
per dato for overtakelse av kontroll og frem til 
endelige merverdianalyse, senest innen 12 
 måneder etter at oppkjøpet fant sted.

Ved hvert virksomhetskjøp blir minoriteten målt til 
virkelig verdi, og minoritetenes andel av goodwill 
blir balanseført i konsernets balanse.

Ved trinnvise kjøp av datterselskaper legges 
 verdien av eiendeler og forpliktelser på konsern-
etableringstidspunktet til grunn. Senere kjøp av 
eierandeler i eksisterende datterselskap utover 
majoritet vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler 
eller forpliktelser.

Inntektsføringsprinsipper
Konsernets inntektsføringsprinsipper er presen-
tert i egen note (note 3) til konsernregnskapet.

Andre inntekter og kostnader
For å øke informasjon til brukeren av konsernets 
resultatoppstilling, skilles vesentlige positive og 
negative engangseffekter og restrukturerings-
kostnader i resultatet ut på en egen linje i 
 resultatoppstillingen, kalt andre inntekter og 
 kostnader. Inntekter og kostnader presenteres 
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ved verdifall i fremtiden. De viktigste 
 forutsetningene med betydning for nåverdien av 
kontantstrømmene knyttet til investeringene er 
framtidige resultater og vekst, samt anvendt 
 diskonteringsrente.

Pensjoner
Netto pensjonskostnader for ytelsesplaner 
 omfatter periodens pensjonsopptjening, inkludert 
fremtidig lønnsvekst og rentekostnad på den 
 beregnede forpliktelsen, fratrukket forventet 
avkastning på pensjonsmidlene. Forskuddsbetalt 
pensjon føres som langsiktig eiendel i balansen i 
den grad det er sannsynlig at over-finansieringen 
kan utnyttes eller tilbakebetales. Tilsvarende 
 fremkommer en langsiktig forpliktelse i  regnskapet 
når pensjonsforpliktelsen er større enn pensjons-
midlene. Netto pensjonskostnader klassifiseres 
som lønnskostnader i resultatregnskapet. 
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i 
pensjonsplaner resultatføres umiddelbart. 
Endringer i pensjonsforpliktelsen og pensjons-
midlene som skyldes endringer i og avvik mot 
 beregningsforutsetningene (estimatavvik), 
 bokføres mot egenkapital, og presenteres i 
 oppstillingen over Totalresultatet.

Konsernet har også innskuddsbaserte pensjons-
ordninger, som er ordninger hvor selskapet betaler 
løpende tilskudd til de ansattes individuelle 
 pensjonsplaner. Slike løpende premiefakturaer blir 
kostnadsført som lønnskostnad.

Restrukturering
Avsetning til restrukturering kostnadsføres når 
programmet er besluttet og bekjentgjort og 
 kostnaden er identifiserbar og kvantifiserbar. 
Avsetning knyttet til restrukturering er medtatt 
som andre avsetninger for forpliktelser beregnet 
til nåverdi. Avtaler som sikrer fremtidig arbeids-
innsats kostnadsføres over den perioden som 
arbeidsinnsatsen opparbeides. 

Skatter
Skattekostnaden omfatter både betalbar skatt og 
endring i utsatt skatt. Betalbar skatt baserer seg på 
skattepliktig resultat for året. Skattepliktig 
 resultat er forskjellig fra resultatet slik det 
 presenteres i resultatregnskapet på grunn av 
 inntekts- og utgiftsposter som ikke er skatte-
pliktig/fradragsberettiget (permanente 
 forskjeller), samt endring i forskjeller i skatte-
messige og regnskapsmessige periodiseringer 
(midlertidige forskjeller). Betalbar skatt beregnes 
basert på skattesatser som var vedtatt på 
 balansedatoen.

Utsatt skatt er balanseført på grunnlag av de 
 midlertidige forskjeller og fremførbare under-
skudd som eksisterer ved utgangen av regnskaps-
året, og som medfører økt eller redusert fremtidig 
betalbar skatt når disse forskjellene reverseres i 
fremtidige perioder. Midlertidige forskjeller er 
forskjeller mellom regnskapsmessig og skatte-
messig resultat som oppstår i en periode og 
 reverseres i en senere periode. Utsatt skatt er 
beregnet med utgangspunkt i nominelle skatte-
satser (vedtatte satser på balansedagen i det 
 enkelte land) multiplisert med midlertidige 
 forskjeller og fremførbare underskudd. Utsatt 
skattefordel blir balanseført når det kan 
 sannsynliggjøres en fremtidig skattepliktig inntekt 
som gjør det mulig å utnytte fordelen. 

Aksjebasert betaling
Konsernet har 2 aksjebaserte incentivordninger for 
ledende ansatte, og et generelt aksjespareprogram 
for alle ansatte. 

Kostnadene knyttet til de to aksjebaserte 
 incentivordningene for ledende ansatte 
 periodiseres i innvinningsperioden, som er 
 perioden mellom tildelingstidspunktet og tids-
punkt for mottak. Kostnaden som periodiseres er 
aksjene eller opsjonenes beregnede verdi på 

 tildelingstidspunktet, denne verdien verdijusteres 
ikke i innvinningsperioden. Disse kostnadene 
 bokføres som lønnskostnad, med motpost i 
 konsernets egenkapital.

Tilhørende arbeidsgiveravgift periodiseres i 
 prinsippet over samme periode. Arbeidsgiver-
avgiftskostnaden blir i hver periode beregnet på 
bakgrunn av virkelig verdi på aksjene eller 
 opsjonene. Periodens kostnad består av endring i 
avsetning, og bokføres som lønnskostnad med 
motpost som gjeld i balansen.

Kostnadene knyttet til disse programmene 
 regnskapsføres i henhold til IFRS 2.

Det generelle aksjespare-programmet for alle 
ansatte går ut på at konsernet selger aksjer til 
ansatte til under markedsverdi. Kostnader knyttet 
til dette programmet regnskapsføres ved at diffe-
ransen mellom markedsverdi på aksjene og kjøps-
pris for de ansatte blir bokført som lønnskostnad.

Klassifiseringsprinsipper
Andre eiendeler som inngår i varekretsløpet eller 
har som forfall innen 12 måneder klassifiseres som 
omløpsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som 
anleggsmidler. 

Gjeld som inngår i varekretsløpet eller har forfall 
innen 12 måneder, og hvor det ikke foreligger en 
ubetinget rett til å utsette oppgjøret, klassifiseres 
som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som 
langsiktig. 

Foreslått utbytte balanseføres som gjeld når 
 konsernet har en ugjenkallelig forpliktelse til å 
utbetale utbyttet, normalt etter godkjenning på 
den ordinære general forsamlingen. 

Måling og klassifisering av finansielle  
eiendeler og gjeld
Konsernet bokfører finansielle instrumenter i 
samsvar med IFRS 9. Denne standarden gir et 
samlet regelverk for alle tre aspekter ved 
 regnskapsføring av finansielle instrumenter; 
 klassifisering og måling, nedskrivning og sikrings-
bokføring.

(a) Klassifisering og måling
Etter IFRS 9 måles gjeldsinstrumenter til virkelig 
verdi over resultat, amortisert kost eller virkelig 
verdi over totalresultat (OCI). Klassifiseringen er 
basert på to kriterier: konsernets forretnings-
modell for styring av eiendelene; og om 
 instrumentets kontraktsmessige kontant-
strømmer representerer «utelukkende 
 utbetalinger av hovedstol og renter». 

Vurderingen av om kontraktsmessige kontant-
strømmer på gjeldsinstrumenter utelukkende 
består av hovedstol og renter, gjøres ut fra fakta 
ved førstegangsinnregning av eiendelene. 

Finansielle instrumenter til virkelig verdi   
over resultat
Finansielle instrumenter innregnes i balansen når 
konsernet har blitt part i instrumentets kontrakts-
messige bestemmelser, og fraregnes når de 
 kontraktsmessige rettighetene eller pliktene er 
oppfylt, kansellert, utløpt eller overført. Finansielle 
instrumenter klassifiseres som kortsiktig når 
 forventet realisasjonsdato er mindre enn tolv 
 måneder etter balansedagen og som langsiktig ved 
realisasjonsdato senere enn tolv måneder etter 
balansedagen. Derivater klassifiseres som 
 finansielle instrumenter til virkelig verdi over 
 resultat, med mindre de er en del av en sikring. 
Eiendeler og forpliktelser i denne kategorien 
 klassifiseres som omløpsmidler eller kortsiktig 
gjeld dersom det forventes at de vil bli gjort opp 
innen 12 måneder, ellers klassifiseres de som 
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finansielle anleggsmidler eller langsiktig 
 forpliktelser.

Gjeldsinstrumenter til amortisert kost 
Eiendeler i kategorien gjeldsinstrumenter til 
 amortisert kost er finansielle eiendeler som ikke er 
derivater og som har kontraktsmessige kontant-
strømmer som utelukkende representerer hoved-
stol og evt. renter, og som ikke omsettes i et aktivt 
marked. Eventuelle verdiendringer som følge av 
renteendringer bokføres ikke.

De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de 
forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. 
Finansielle eiendeler i kategorien gjeldsinstrumenter 
til amoritisert kost består av kundefordringer og 
andre fordringer, samt kontanter og kontant-
ekvivalenter i balansen. Finansielle forpliktelser 
som faller inn under kategorien gjeldsinstrumenter 
til amortisert kost, er gjeld til kredittinstitusjoner, 
leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Solgte kundefordringer som inngår i factoring-
avtale, presenteres som reduserte kundefordringer 
i balansen. 

Finansielle forpliktelser ved innlån er regnskaps-
ført til mottatt proveny netto etter transaksjons-
kostnader. Finansielle forpliktelser knyttet til leie-
avtaler regnskapsføres på innregningstidspunktet 
til estimert nåverdi av fremtidige leiebetalinger.

Finansielle forpliktelser regnskapsføres til 
 amortisert kost basert på en effektiv rente- 
metode. Transaksjonskostnader (etableringsgebyr) 
regnskapsføres i balansen som en del av lånets 
bokførte verdi, og amortiseres over lånets løpetid 
(amortisert kost). Forpliktelser i annen valuta enn 
funksjonell valuta blir omregnet til balansedagens 
kurs.

For måling av finansielle forpliktelser til virkelig 
verdi, se måling av finansielle instrumenter i  
note 1.

Egenkapitalinvesteringer i ikke børsnoterte 
 selskaper klassifiseres og måles som finansielle 
instrumenter til virkelig verdi gjennom total-
resultatet (OCI). 

(b) Nedskrivning av forventede tap på  
fordringer og gjeld
En vesentlig del av konsernets omsetning er 
 knyttet til de statlige monopolene i Norden, hvor 
det ikke anses å være noen kredittrisiko. 
 Konsernets kredittrisiko er for øvrig spredd på et 
større antall mindre kunder innen HORECA 
 markedet, samt et mindre antall distributører 
utenom hjemmemarkedene. 

På bakgrunn av dette bruker konsernet en forenklet 
tilnærming for beregning av forventede kredittap. 
Konsernet sporer ikke endringer i kredittrisiko, 
men gjør i stedet et tapsvurdering basert på 
 erfarte kredittap på hver rapporteringsdato. 
 Konsernet har etablert en avsetningsmatrise som 
er basert på historiske kredittap, justert for 
 fremtidsrettede faktorer som er spesifikke for 
debitorene og det økonomiske miljøet.

(c) Sikringsbokføring
Konsernet har derivater som er definert til 
 sikringsformål, men benytter seg ikke av reglene 
for sikringsbokføring.

Kategorisering av finansielle eiendeler og gjeld
Konsernets måling av finansielle eiendeler, gjeld og 
øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi kan 
deles inn i 3 kategorier;
Nivå 1: Noterte (ujusterte) priser i aktive markeder.
Nivå 2: Andre direkte eller indirekte input enn 
noterte priser som inngår i nivå 1 som er observer-
bare for eiendelen eller forpliktelsen.

Nivå 3: Teknikker for beregning av virkelig verdi som 
er basert på annet enn observerbare markedsdata.

Leieavtaler
Fra 2019 er konsernets bokføring av leiekontrakter 
vesentlig endret som følge av implementeringen av 
IFRS 16. Alle vesentlige leieavtaler blir fra 2019 
balanseført som bruksrettigheter, og avskrevet 
over leieavtalens levetid.

For nærmere omtale av regnskapsprinsipper 
 knyttet til leieavtaler, se regnskapsprinsipper om 
varige driftsmidler og bruksrettigheter, samt note 
13 til konsernet som omhandler leieavtaler.

Kontantstrømoppstilling
Indirekte metode er benyttet ved utarbeidelse av 
kontantstrømoppstillingen. Bankinnskudd, 
 kontanter og lignende i balansen er definert som 
beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 
i kontantstrømoppstillingen.

Segmentinformasjon
Driftssegmenter rapporteres på samme måte som 
ved intern rapportering til konsernets ledelse. 
Konsernets forretningsområder består av Spirits, 
Vin og Distribusjon, beslutninger innenfor hvert 
forretningsområde tas av konsernsjefen.  

Konsernets virksomheter består av salg og 
 markedsføring av brennevin, salg og markedsføring 
av vin, og distribusjon av brennevin og vin

Forretningsområdet Brennevin består av 
 selskapene Arcus Norway AS med datterselskap, 
Det Danske Spiritus Kompagni A/S, Arcus Denmark 
A/S, Arcus Sweden AB, Arcus Finland Oy og Arcus 
Deutschland GmbH. 

Forretningsområdet Vin består av selskapene 
Vingruppen Sweden Holding AB med datterselskap 
og Vingruppen AS med datterselskap.

Forretningsområdet Distribusjon består av 
 selskapet Vectura AS.

I tillegg kommer øvrige konserninntekter og 
 kostnader, samt finansieringskostnader, som 
 består av Arcus-Gruppen AS og Arcus ASA.

Konsernet presenterer ikke segmentenes 
 eiendeler eller gjeld, da dette heller ikke gjøres  
i konsernets interne rapportering.

For ytterligere informasjon om konsernets 
 driftssegmenter, se note 2.

Nærstående parter
Konsernets nærstående parter, i tillegg til datter-
selskap, tilknyttede selskap og felleskontrollerte 
virksomheter, defineres som eierne, alle 
 medlemmer av styret og konsernledelsen, samt 
selskap hvor noen av disse partene enten har 
 kontrollerende eierinteresser, styreverv eller er 
ledende ansatt.

Alle transaksjoner mellom konsernselskap og 
nærstående parter, skjer på markedsmessige 
vilkår.

Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige 
vurderinger
Utarbeidelse av årsregnskapet krever at ledelsen 
fastsetter estimater og tar forutsetninger som 
påvirker verdien av eiendeler, forpliktelser og 
betingede forpliktelser i balansen, og inntekter og 
kostnader for regnskapsåret. 

Framtidige hendelser og endringer i ramme-
betingelser kan medføre at estimater og 
 forutsetninger må endres, mens nye uttalelser og 
tolkning av standarder kan medføre at valg av 
prinsipper og presentasjon vil bli endret. Estimater 
og underliggende forutsetninger gjennomgås og 
vurderes løpende, og endringer i regnskaps-
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messige estimater innregnes i den perioden 
 estimatene endres.

Nåverdiberegninger av framtidige kontant-
strømmer påvirkes av riktig grunnlag og vurdering 
av framtidige kontantstrømmer og estimat på 
avkastningskrav. Avkastningskrav fastsettes etter 
bruk av kapitalverdimodellen og forutsetninger ved 
bruk av kapitalverdimodellen er risikofri rente, 
markedsrisikopremie og beta.

Områdene med størst risiko for vesentlige endringer 
er balanseført goodwill, varemerker, skattefordeler 
og forpliktelser til virkelig verdi over resultat, på 
bakgrunn av at de balanseførte  beløpene er 
 betydelige, og at det kan foreligge betydelig skjønn. 
Estimatene bygger på  forutsetninger om framtidige 
kontantstrømmer som neddiskonteres med en 
valgt diskonteringsrente.

Estimater og forutsetninger er omtalt i de ulike 
notene.

Områder hvor estimater har stor betydning er:
Beløp i 1 000 NOK
 

Regnskapspost Note Forutsetninger
Bokført verdi

2019
Bokført verdi

2018
Goodwill 15 Nåverdi av framtidig kontantstrøm 1 048 185 1 042 130
Varemerker 15 Nåverdi av framtidig kontantstrøm 853 965 815 009
Andre immaterielle eiendeler 15 Gjenvinnbart beløp og korrekt utnyttbar levetid 21 033 26 752
Varige driftsmidler 14 Gjenvinnbart beløp og korrekt utnyttbar levetid 151 973 315 839
Bruksrettigheter 13 Nåverdi av framtidig kontantstrøm 1 279 262 0
Utsatt skattefordel 12 Vurdering av evnen til å utnytte skattefordeler i framtiden 86 100 110 356
Pensjonsforpliktelser 10 Økonomiske og demografiske forutsetninger 23 724 21 077
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 22 Nåverdi av framtidig kontantstrøm 69 343 74 218
Avsetninger 23 Riktig grunnlag for estimatberegninger 6 121 9 008
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Alternativ resultatmåling
I omtalen av rapporterte operasjonelle resultater, balanse og kontanstrøm, refererer konsernet til en 
rekke parametre for alternativ resultatmåling. Disse er ikke definert i generelle regnskapsprinsipper,  
slik som IFRS.

Ledergruppen i Arcus konsernet benytter jevnlig disse parametrene for alternativ resultatmåling og er av 
den oppfatning at disse, i kombinasjon med sammenlignbare parametre definert i ordinære regnskaps-
prinsipper, er av stor nytte for investorer som ønsker å forstå konsernets virksomhet, evne til å betale 
sine forpliktelser og evnen til å følge utviklingen av nye forretningsmuligheter. Disse alternative resultat-
målingene bør ikke ses på i isolasjon, men er som navnet tilsier et alternativ til mer kjente parametre for 
resultatmåling som er definert i internasjonale regnskapsstandarder.

Under defineres konsernets parametre for alternativ resultatmåling.

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste defineres av Arcus konsernet som totale driftsinntekter minus varekostnader.

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Konsernet
Salgsinntekter 2 710 374 2 672 615
Andre driftsinntekter 52 403 50 586
Totale driftsinntekter 2 762 777 2 723 201
Varekostnader -1 601 113 -1 577 306
Bruttofortjeneste 1 161 664 1 145 895

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Spirits
Salgsinntekter 811 555 762 447
Andre driftsinntekter 164 024 157 151
Totale driftsinntekter 975 579 919 598
Varekostnader -491 295 -447 962
Bruttofortjeneste 484 284 471 636

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Vin
Salgsinntekter 1 577 769 1 604 715
Andre driftsinntekter 25 589 20 031
Totale driftsinntekter 1 603 358 1 624 746
Varekostnader -1 238 298 -1 244 346
Bruttofortjeneste 365 060 380 400

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Logistikk
Salgsinntekter 293 612 272 378
Andre driftsinntekter 34 457 35 361
Totale driftsinntekter 328 069 307 739
Varekostnader 0 0
Bruttofortjeneste 328 069 307 739
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Andre inntekter og kostnader
For å forbedre informasjonsverdien av konsernets resultat, er betydelige positive og negative engangs-
poster og restruktureringskostnader skilt ut til en egen linje i resultatregnskapet kalt andre inntekter og 
kostnader. Andre inntekter og kostnader presenteres netto på denne resultatlinjen. Hva andre inntekter 
og kostnader består av er presentert i note 5.

Nedenfor vises resultatoppstillingen til og med EBIT, med og uten justering for andre inntekter og  kostnader:

2019 2018 
Beløp i 1000 NOK Justert Ikke justert Justert Ikke justert
Salgsinntekter 2 710 374 2 710 374 2 672 615 2 672 615
Andre driftsinntekter 52 403 52 403 50 586 50 586
Sum inntekter 2 762 777 2 762 777 2 723 201 2 723 201

Netto gevinst ved salg av driftsmidler 11 11 365 365
Varekostnad -1 601 113 -1 601 113 -1 577 306 -1 577 306
Lønnskostnad -439 220 -448 355 -426 644 -441 158
Annen driftskostnad -329 443 -340 052 -409 330 -400 112
Andel resultat fra tilknyttet og felles-
kontrollert virksomhet 4 059 4 059 2 311 2 311
EBITDA 397 071 377 327 312 597 307 301

Avskrivninger og amortiseringer -119 573 -119 573 -50 005 -50 005
Driftsresultat (EBIT) 277 498 257 754 262 592 257 296

Andre inntekter og kostnader -19 744 0 -5 296 0

Rapportert driftsresultat (EBIT) 257 754 257 754 257 296 257 296

EBITDA og justert EBITDA
EBITDA er definert som driftsresultat før avskrivninger, nedskrivninger og amortisering.  
Justert EBITDA er definert som driftsresultat før avskrivninger, nedskrivninger, amortisering og andre 
inntekter og kostnader. 
EBITDA-margin = EBITDA/Totale driftsinntekter
Justert EBITDA-margin = justert EBITDA / Totale driftsinntekter

Nedenfor vises en avstemming fra driftsresultat til justert EBITDA:

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Konsernet
Driftsresultat 257 754 257 296
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 119 573 50 005
EBITDA 377 327 307 301
Andre inntekter og kostnader 19 744 5 296
Justert EBITDA 397 071 312 597

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Spirits
Driftsresultat 121 627 118 061
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 25 254 24 744
EBITDA 146 881 142 805
Andre inntekter og kostnader 2 004 1 768
Justert EBITDA 148 885 144 573

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Vin
Driftsresultat 158 038 167 083
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 3 053 2 586
EBITDA 161 091 169 669
Andre inntekter og kostnader 8 827 11 838
Justert EBITDA 169 918 181 507
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Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Logistikk
Driftsresultat 2 170 1 095
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 11 455 11 261
EBITDA 13 625 12 356
Andre inntekter og kostnader 1 583 381
Justert EBITDA 15 208 12 737

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Øvrig
Driftsresultat -43 113 -23 764
Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 5 981 6 235
EBITDA -37 132 -17 529
Andre inntekter og kostnader 7 330 -8 691
Justert EBITDA -29 802 -26 220

Andre definisjoner av alternativ resultatmåling, vist i nøkkeltallsoppstillinger

Egenkapitalandel
Egenkapitalandel = egenkapital / Sum egenkapital og gjeld

Netto rentebærende gjeld
Netto rentebærende gjeld = Gjeld til kredittinstitusjoner + renteforpliktelser + bokført verdi av aktiverte 
etableringsgebyr + virkelig verdi renteswap - bankinnskudd og andre kontantekvivalenter.

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Netto rentebærende gjeld
Langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 703 829 874 895
Kortsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 0 18 063
Bokført verdi av aktiverte etableringsgebyr 3 121 4 824
Langsiktige leieforpliktelser 1 151 016 0
Kortsiktige leieforpliktelser 154 199 0
Bankinnskudd og andre kontantekvivalenter -205 029 -282 594
Netto rentebærende gjeld 1 807 136 615 188

Organisk vekst
Organisk vekst i inntekter er konsernets eller segmentets totale driftsinntekter, justert for valuta-
endringer og strukturelle endringer. 

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Konsernet
Salgsinntekter 2 710 374 2 672 615
Andre driftsinntekter 52 403 50 586
Totale driftsinntekter 2 762 777 2 723 201
Valutaeffekter1 0 4 700
Strukturelle endringer2 -7 070 0
Grunnlag beregning organisk vekst 2 755 707 2 727 901
Vekst 1,5 %
Organisk vekst 1,0 %

1. Valutaeffekter er bergnet ved at inntekter i 2018 i annen valuta enn NOK er omregnet til samme  gjennomsnittskurs som ved omregning 
av inntektene i 2019. 

2. De strukturelle endringene i 2019 består i hovedsak av justering for økte inntekter fra oppkjøpet av Wongraven Wines, samt et oppgjør 
fra tidligere produsent-leverandører som konsernet mistet i Sverige i 2019.

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Spirits
Salgsinntekter 811 555 762 447

Andre driftsinntekter 164 024 157 151
Totale driftsinntekter 975 579 919 598
Valutaeffekter1 0 5 500
Strukturelle endringer 0 0
Grunnlag beregning organisk vekst 975 579 925 098
Vekst 6,1 %
Organisk vekst 5,5 %

1. Valutaeffekter er bergnet ved at inntekter i 2018 i annen valuta enn NOK er omregnet til samme  gjennomsnittskurs som ved omregning 
av inntektene i 2019.
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Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Vin
Salgsinntekter 1 577 769 1 604 715
Andre driftsinntekter 25 589 20 031
Totale driftsinntekter 1 603 358 1 624 746
Valutaeffekter1 0 -800
Strukturelle endringer2 -7 070 0
Grunnlag beregning organisk vekst 1 596 288 1 623 946
Vekst -1,3 %
Organisk vekst -1,7 %

1. Valutaeffekter er bergnet ved at inntekter i 2018 i annen valuta enn NOK er omregnet til samme  gjennomsnittskurs som ved omregning 
av inntektene i 2019.      

2. De strukturelle endringene i 2019 består i hovedsak av justering for økte inntekter fra oppkjøpet av Wongraven Wines, samt et oppgjør 
fra tidligere produsentleverandører som konsernet mistet i Sverige i 2019.     

Beløp i 1000 NOK 2019 2018
Logistikk
Salgsinntekter 293 612 272 378
Andre driftsinntekter 34 457 35 361
Totale driftsinntekter 328 069 307 739
Valutaeffekter 0 0
Strukturelle endringer 0 0
Grunnlag beregning organisk vekst 328 069 307 739
Vekst 6,6 %
Organisk vekst 6,6 %
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Beløp i 1000 NOK Note 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Lønnskostnader 1 10 691 12 003
Annen driftskostnad 11 227 3 998
Sum driftskostnader 21 918 16 001

Driftsresultat -21 918 -16 001

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Inntekt på investering i datterselskap 8 105 661 106 362
Annen renteinntekt 13 539 8 377
Annen finansinntekt 3 909 6 699
Andre rentekostnader -23 009 -13 241
Annen finanskostnad -9 718 -13 009
Netto finansresultat 90 382 95 188

RESULTAT FØR SKATT 68 464 79 187

Skattekostnad 2 16 386 23 738

ÅRSRESULTAT 52 078 55 449

Overført fra/til annen egenkapital 52 078 55 449
Sum overføringer 52 078 55 449

Resultatregnskap 01.01. – 31.12.

SELSKAPSREGNSKAP FOR MORSELSKAP
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Balanse per 31. desember
Beløp i 1 000 NOK Note 2019 2018

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 4, 5 1 360 1 356
Overkurs 5 719 280 719 280
Sum innskutt egenkapital 720 640 720 636

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 -122 384 -58 956
Sum opptjent egenkapital -122 384 -58 956

Sum egenkapital 598 256 661 680

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 6 1 468 1 029
Sum avsetning for forpliktelser 1 468 1 029

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 7 -1 495 -2 275
Sum annen langsiktig gjeld -1 495 -2 275

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 246 121
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 8 148 155
Betalbar skatt 2 0 839
Annen kortsiktig gjeld 2 739 6 204
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 8 0 686
Avsatt utbytte 5 112 919 112 919
Mellomværende i konsernkontoordningen 8,9 991 003 1 029 780
Sum kortsiktig gjeld 1 107 055 1 150 704

Sum gjeld 1 107 028 1 149 458

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 705 284 1 811 138

Beløp i 1 000 NOK Note 2019 2018

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 2 85 995 102 381
Sum immaterielle eiendeler 85 995 102 381

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 3 1 438 317 1 438 317
Sum finansielle anleggsmidler 1 438 317 1 438 317

Sum anleggsmidler 1 524 312 1 540 698

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer på selskap i samme konsern 8 0 1 114
Konsernbidrag fra selskap i samme konsern 8 113 047 106 362
Kortsiktig fordring på selskap i samme konsern 8 3 544 13 558
Andre fordringer 199 193
Sum fordringer 116 790 121 227

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 64 182 149 213

Sum omløpsmidler 180 972 270 440

SUM EIENDELER 1 705 284 1 811 138

Gjelleråsen 29. april 2020

Michael Holm Johansen
Styreleder

Carl Erik Hagen Nils Selte Ann-Beth 
Freuchen

Eilif Due

Leena Maria  
Saarinen

Kirsten Ægidius Ann Therese 
Jacobsen

Konstanse M. 
Kjøle

Erik Hagen

Kenneth Hamnes
Konsernsjef
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Kontantstrømoppstilling 01.01. – 31.12.
Beløp i 1000 NOK 2019 2018

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Ordinært resultat før skattekostnad 68 464 79 187
Betalbar skatt -839 -1 146
Pensjonskostnader uten kontanteffekt 352 362
Kostnader knyttet til aksebaserte betalinger uten kontanteffekt 394 7 603
Finanskostnad uten kontanteffekt 780 780
Endring i kundefordringer 1 114 -1 092
Endring i leverandørgjeld 118 167
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 1 276 -46 612
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 71 659 39 249

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Utbetalinger i aksjebaserte incentivprogram -2 125 0
Kjøp egne aksjer -2 915 -8 303
Nedbetaling av gjeld til kredittinstitusjoner 0 -72 700
Endring mellomværende konsernkontoordning -38 777 303 886
Utbetalinger av utbytte -112 873 -112 919
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -156 690 109 964

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -85 031 149 213
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 149 213 0
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 64 182 149 213
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Regnskapsprinsipper
GENERELT
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
 regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk .

Selskapet ble stiftet 5. november 2004, og ble 
notert på Oslo Børs 1. desember 2016. 

Selskapets formål er å drive import, eksport, 
 produksjon, lagring og distribusjon av alkohol-
holdige drikker og andre varer, samt virksomhet 
som står i forbindelse med dette, samt eie andeler  
i andre selskapet som driver slik virksomhet. 

KONSERNREGNSKAP
Arcus ASA eier 100 % av aksjene i Arcus-Gruppen 
AS og Vectura AS. 

HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISE-
RING AV EIENDELER OG GJELD
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er 
 klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler.  Fordringer som 
skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og 
langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes 
ikke å være forbigående. Anleggsmidler med 
 begrenset økonomisk levetid avskrives etter en 
fornuftig avskrivningsplan.  

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses-
kost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
 etableringstidspunktet. Lånekostnader balanse-
føres sammen med lånet og avskrives over lånets 
løpetid. 1. års avdrag er reklassifisert til kortsiktig 
gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og 
redegjøres for nedenfor.
 
AKSJER I DATTERSELSKAP
Aksjer i datterselskaper er vurdert etter kost-
metoden. Transaksjonskostnadene er tillagt kjøps-
prisen på aksjer i datterselskap. Aksjene blir ned-
skrevet til virkelig verdi dersom denne er lavere 
enn balanseført verdi.

Konsernbidrag er inntektsført samme år som det 
er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte/
andre utdelinger andel av tilbakeholdt resultat 
etter kjøpet, representerer den overskytende del 
tilbakebetaling av investert kapital og utdelingene 
er fratrukket investeringens verdi i balansen.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en 
 individuell vurdering av de enkelte fordringer. 

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, 
bankinnskudd og andre betalingsmidler med 
 forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra 
anskaffelse. 
 
INNLÅN
Finansielle forpliktelser ved innlån er regnskaps-
ført til mottatt proveny netto etter transaksjons-
kostnader. Transaksjonskostnader (arrangements-
gebyr) aktiveres i balansen og avskrives over lånets 
løpetid.

Innlån i annen valuta enn funksjonell valuta blir 
omregnet til balansedagens kurs.

PENSJON
Pensjonskostnader består av endring i aktuar-
beregnede pensjonsforpliktelser og kostnader 
knyttet til innskuddspensjon. For aktuarberegnede 
pensjonsforpliktelser omfatter kostnaden periodens 
pensjonsopptjening basert forutsetninger for 
fremtidig lønnsvekst og rentekostnad på den 
 beregnede forpliktelsen. Netto pensjonskostnader 
klassifiseres som lønnskostnader i resultat-
regnskapet. Endringer i forpliktelsen som skyldes 
endringer i pensjonsplaner resultatføres umiddel-
bart. Endringer i pensjonsforpliktelsen og 
 pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik 
mot beregningsforutsetningene (estimatavvik), 
bokføres mot egenkapital.

SKATTER
Skattekostnaden sammenstilles med regnskaps-
messig resultat før skatt. Skattekostnaden består 
av betalbar skatt (skatt på årets direkte skatte-
pliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. 
Utsatt skatt og utsatt skatte fordel er presentert 
netto i balansen.

Kun skattefordeler som kan sannsynliggjøres 
 utnyttet gjennom fremtidig skattepliktig inntekt er 
balanseført.

KONTANTSTRØMANALYSE
Indirekte metode er benyttet ved utarbeidelse av 
kontantstrømoppstillingen. Bankinnskudd, 
 kontanter og lignende i balansen er definert som 
beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 
i kontantstrømoppstillingen.

Alle tall i regnskapet presenteres i 1000 NOK, 
dersom annet ikke framgår.
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Noter

NOTE 1 LØNNSKOSTNADER 

2019 2018
Lønn inkludert feriepenger 8 424 7 229
Arbeidsgiveravgift 1 602 1 078
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift 544 553
Andre personalkostnader 121 3 143
Sum lønn og personalkostnader 10 691 12 003

Gjennomsnittlig antall ansatte 2 2
 
     

2019 2018
Ytelser til ledende personer Konsernsjef Styret Konsernsjef Styret
Lønn 3 103 2 747 3 118 2 546
Pensjonskostnader 486 0 332 0
Annen godtgjørelse 1 954 0 234 0

Det har gjennom året vært 2 ansatte i selskapet. 

Konsernsjefen har i tillegg en ordinær bonusavtale som på visse vilkår vil gi utbetaling på inntil 5 måneds-
lønninger. I tillegg deltar han i et midlertidig aksjeprogram (matchingaksjer) som ble etablert ved børs-
noteringen i 2016, som ble avsluttet i Q1 2019. Han deltar også i et opsjonsprogram hvor han har fått 
tildelt aksjeopsjoner både i 2017, 2018 og 2019 . Ytterligere informasjon om disse incentivordningene, 
inkludert hans opsjonsbeholdninger ved utgangen av året, framgår under, samt av konsernets note 7.

Konsernsjefen har en ordinær tjenestepensjon i Storebrand, som gir 5% pensjonsinnskudd for lønn 
 mellom 0-7,1G og 11% for lønn fra 7,1-12G. Han har i tillegg en tilleggspensjonsavtale som gir pensjons-
opptjening på 15% av lønn over 12G. Denne pensjonsopptjeningen kapitaliseres i selskapets balanse 
årlig, og hvor avkastningen baseres på avkastningen i pensjonsfondet Storebrand Balansert. 

Dersom konsernsjefen sier opp sin stilling, har han 6 måneders oppsigelsestid. Ved eventuell oppsigelse 
fra konsernet, har konsernsjefen rett til 12 måneders etterlønn, og har i denne perioden ikke mulighet for 
å ta seg jobb innenfor konkurrerende virksomhet.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til verken konsernsjef eller medlemmer av styret. 

Konsernsjefens beholdninger av ordinære aksjer i Arcus ASA framgår av note 21 til konsernet.

Aksjebaserte incentivordninger
Matchingaksjer:
I forbindelse med børsnoteringen av morselskapet, Arcus ASA, i 2016  fikk noen nøkkelpersoner tilbud 
såkalte mathingaksjer, hvor de har rett til å motta 1 matchingaksje for hver aksje de kjøpte ved børs-
introduksjonen. Disse matchingaksjene ble innløst i første kvartal 2019, til de som fortsatt var ansatt i 
konsernet. Dette incentivprogrammet har medført at han mottok 42100 aksjer i Arcus ASA i februar 
2019 til en samlet verdi av 1.766 TNOK (ingår i annen godtgjørelse i tabellen over. 

Totalt har dette programmet har medført en kostnadsføring på 67 TNOK i 2019 (1 318 TNOK i 2018).

Opsjoner:
I 2017 ble det vedtatt et nytt opsjonsprogram for ledende ansatte i konsernet, hvor det vil være årlig 
tildeling av nye opsjoner. 2 personer i Arcus ASA er inkludert i dette programmet, inkludert daglig leder.

Opsjonenes innvinningsperiode vil være 3 år fra tildelingstidspunktet, og hvor deltakerne har 2 år etter 
innvinningsperioden på å innløse opsjonene. Vilkår for å kunne innløse opsjonen vil være at den enkelte 
leder fortsatt er ansatt etter innvinningsperioden, samt at konsernets KPI målsettinger som fastsatt av 
styret er oppnådd i samme periode.

Verdivurderingene av opsjonene gjøres med Black-Scholes modellen, hvor de viktigste forutsetningene 
på verdivurderingstidspunktet vil være spotkurs på verdsettelsestidspunktet, estimert tidspunkt for når 
i innløsningsperioden konsernet antar at innehaverne vil innløse opsjonen, utbytte i perioden samt 
 aksjens antatte volatilitet. Opsjonens maksimale innløsningskurs er begrenset til 3 ganger spotkursen på 
tildelingstidspunktet.

Det er ingen rettigheter til utbytte forbundet med opsjonene i perioden før innløsning.

Tildelte opsjoner i 2017 ble i 2019 kansellert, på bakgrunn av at konsernets KPI målsettinger for 
 perioden ikke ble nådd. 
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Dette programmet har medført en kostnadsføring på 52 TNOK i 2019 (1 087 TNOK i 2018).  
Under framgår antall utestående opsjoner knyttet til selskapets ansatte ved utgangen av året:

Antall opsjoner 2019 2018 
Utestående opsjoner ved begynnelse av året 658 759 290 199
Tildelte opsjoner i løpet av året 512 717 368 560
Terminerte opsjoner i løpet av året -290 199 0
Utestående opsjoner ved utgangen av året* 881 277 658 759

      
* Herav 579 375 opsjoner utestående til daglig leder.      

Honorarer til revisor 2019 2018
Lovpålagt revisjon 290 285 
Annen finansiell revisjon 37 91 
Skatterådgivning 21 36 
Sum honorar til revisor 348 412 

      
Beløpene er i TNOK og ekskl. mva.       

NOTE 2 SKATT      

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2019 2018
Betalbar skatt 0 839
Endring i utsatt skatt 16 386 22 852
Skatteeffekt knyttet til tidligere år 0 47
Skattekostnad 16 386 23 738

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:
Resultat før skatt 68 464 79 187
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 22% (23% i 2018) 15 062 18 213
Skatteeffekten av følgende poster:
Ikke fradragsberettigede kostnader 1 344 803
Endring som følge av endret skattesats 0 4 654
Skatt på kostnader bokført direkte mot egenkapital -20 21
For lite/mye avsatt tidligere år 0 47
Skattekostnad 16 386 23 738

Effektiv skattesats 23,9 % 30,0 %
      

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:    
  

2019 2018
Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse

Langsiktig gjeld 0 1 495 0 2 275
Pensjonsforpliktelser 1 467 0 1 029 0
Andre forpliktelser 0 3 127 0 932
Underskudd og rentebegrensninger 
til fremføring 394 040 0 467 548 0
Sum 395 507 4 622 468 577 3 207

Grunnlag utsatt skattefordel/forpliktelse 390 885 465 370
Netto utsatt skattefordel i balansen* 85 995 102 381

Ved utgangen av året har selskapet 86,7 MNOK i balanseført utsatt skattefordel som knytter seg til 
underskudd til framføring. På bakgrunn av konsernets strategi- og langtidsplaner for selskap i skatte-
konsernet, legger styre og ledelse til grunn at skattefordelene kan utnyttes.

Ved utgangen av 2019 er utsatt skatt beregnet med 22% av netto midlertidige forskjeller, som er uendret 
fra 2018.

NOTE 3 DATTERSELSKAPER      

Datterselskaper i Arcus ASA
      

Firma
Anskaffelses-

tidspunkt
Forretnings-

kontor
Stemme- og 

eierandel Valuta
Pålydende 

aksjekapital
Arcus-Gruppen AS 10.10.2005 Nittedal 100 % NOK 276 000
Vectura AS 30.09.2013 Nittedal 100 % NOK 14 000

      

 

Firma 
Kostpris 

(NOK)
Balanseført 
verdi 31.12

Egenkapital 
i følge siste 

årsregnskap 
(NOK)

Årsresultat 
2019 (NOK)

 Arcus-Gruppen AS 1 886 607 1 362 217 2 022 701 118 659
 Vectura AS 76 100 76 100 25 789 2 454
 Sum datterselskap 1 962 707 1 438 317 2 048 490 121 113
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NOTE 4 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av: 

Dato Endring
Antall aksjer 

totalt Pålydende
Balanseført                

(i hele 1000)
01.12.2018  68 023 255  0,02  1 360 
31.12.2019  68 023 255  0,02  1 360 

20 største aksjonærer pr 31.12.2019: Antall aksjer
Eier- og  

stemmeandel
Canica AS  30 093 077 44,2 %
Geveran Trading Co Ltd  6 750 000 9,9 %
Verdipapirfondet Dnb Norge  3 441 226 5,1 %
Hoff SA  3 297 000 4,8 %
Sundt AS  2 399 460 3,5 %
Verdipapirfondet Eika Spar  1 943 660 2,9 %
Danske Invest Norske Instit. Ii.  1 823 598 2,7 %
Folketrygdfondet  1 800 000 2,6 %
Verdipapirfondet Eika Norge  1 568 193 2,3 %
Goldman Sachs International  1 092 651 1,6 %
Centra Invest AS  988 818 1,5 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst  789 038 1,2 %
Rbc Investor Services Bank S.A.  778 250 1,1 %
Mutual Fund Localtapiola Consumer  467 243 0,7 %
Wenaas Kapital AS Aksjebeholdning  406 923 0,6 %
Verdipapirfondet Eika Balansert  398 307 0,6 %
Centra Capital AS  355 000 0,5 %
Danske Invest Norge Ii  327 966 0,5 %
Avanza Bank AB  311 156 0,5 %
Kbl European Private Bankers S.A.  294 753 0,4 %
Øvrige aksjonærer  8 696 936 12,8 %
Totalt  68 023 255 100,0 %

Utbytte  
Styret foreslår å dele ut utbytte på 1,66 pr aksje for 2019 (2018: 1,66 NOK pr. aksje).  

NOTE 5 EGENKAPITAL 

Aksjekapital Overkurs
Annen  

egenkapital Sum 
Egenkapital pr 01.01 1 356 719 280 -58 956 661 680
Årets resultat 0 0 52 078 52 078
Kjøp egne aksjer 4 0 -539 -535
Aksjebasert betaling 0 0 -1 961 -1 961
Estimatavvik pensjon 0 0 -87 -87
Avsatt utbytte 0 0 -112 919 -112 919
Egenkapital pr 31.12 1 360 719 280 -122 384 598 256

NOTE 6 PENSJONSFORPLIKTELSER OG -KOSTNADER

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har 
pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 

Innskuddspensjon
Arcus-Gruppens generelle pensjonsordning for alle øvrige ansatte, er en innskuddsbasert pensjons-
ordning i Storebrand. Innskuddssatsene er på 5 % for lønn i intervallet 0-7,1 ganger folketrygdens 
 grunnbeløp (G) og 11 % for lønn i intervallet 7,1 til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Videre er det 
en privat uføreordning med 66 % ytelsesnivå, uten fripoliseopptjening. Barne- og forsørgertillegg til 
Arcus gruppelivsordning kommer som erstatning for den tidligere ektefelle- og barnepensjonen. 

Kostnadene knyttet til innskuddspensjon, knytter seg til løpende premiefakturaer fra forsikringsselskapet 
Arcus-Gruppen har tegnet innskuddspensjonsavtale med. De løpende innskuddspensjonene og uføre-
pensjoner for ansatte i innskuddsordningen, reguleres årlig med pensjonskassens overskudd.

Ansatte i innskuddsordningen som har blitt uføre, har rett til å få sine uføreforpliktelser regulert med 
samme regulering som grunnbeløpet (G) hvert år, balanseført forpliktelse knyttet til dette  utgjør  
0,1 MNOK ved utgangen av 2019.

Driftspensjon
Konsernsjefen har i tillegg en driftspensjon, hvor pensjonsopptjeningen er 15% av lønn over 12G.  
Denne forpliktelsen avsettes løpende i selskapets balanse, og forrentes årlig med samme avkastning som 
oppnås i Storebrand Balansert Pensjon. Ved utgangen av 2019 er denne forpliktelsen bokført med  
1,4 MNOK.
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Generelle forutsetninger
Selskapet har valgt å benytte  en diskonteringsrente tilsvarende OMF-rente (Obligasjoner med fortrinns-
rett) for sine pensjonsforpliktelser. Dette er i tråd med regnskapsstiftelsens anbefalinger. Selskapets 
valgte pensjonsforutsetninger er i samsvar med regnskapsstiftelsens anbefalinger fra september 2019. 

Beløp i 1 000 NOK
Pensjonskostnader 2019 2018
 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 280 277
 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 28 40
 Periodisert arbeidsgiveravgift 44 45
 Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 352 362

 Innskuddsbasert pensjonsordning 
 Kostnadsført innskudd eksl arbeidsgiveravgift 192 191

 Netto pensjonsforpliktelser: 
 Estimerte påløpte usikrede forpliktelser 1 468 1 029
 Netto pensjonsmidler / forpliktelser bokført i balansen 1 468 1 029

 Endringer i forpliktelsen: 
 Netto pensjonsforpliktelse 01.01 1 029 757
 Pensjonskostnad, videreført virksomhet 352 362
 Estimatavvik bokført direkte mot egenkapital (IAS19R) 87 -90
 Netto pensjonsforpliktelse 31.12. 1 468 1 029

 Økonomiske forutsetninger: 
 Diskonteringsrente 1,80 % 2,30 %
 Forventet lønnsregulering 2,25 % 2,50 %
 Forventet pensjonsøkning 1,25 % 1,50 %
 Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,00 % 2,25 %
 Forventet avkastning på pensjonsmidler 1,80 % 2,30 %

 Aktuarmessige og demografiske forutsetninger 
 Uttakshyppighet ved 62 år 50 % 50 %
 Uttakshyppighet ved 67 år 50 % 50 %
 Dødelighet K2013 K2013
 Uførhet K1963 K1963
 Frivillig avgang (under 50 år) 5 % 5 %
 Frivillig avgang (over 50 år) 0 % 0 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det 
gjelder demografiske faktorer.

Konsernets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

NOTE 7 LÅN, PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. 

Gjeld til kredittinstitusjoner 2019 2018 

Beløp i 1 000 kroner Valuta
Rente-

profil
Lånebeløp i 

valuta
Lånebeløp 

i NOK
Lånebeløp 

i NOK
Kassekreditt, SEB NOK flytende 0 0 0
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Aktiverte lånekostnader -1 495 -2 275
Balanseført verdi 31.12 -1 495 -2 275

      

Forfallsstruktur Forfall 
2020

Forfall 
2021-2023

Forfall 
etter 2023

Totalt

SEB 0 0 0 0
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0

Konsernet har en konsernkontoordning i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). som inkluderer datter-
selskapene med unntak av selskapene i vinvirksomheten i Sverige og Finland. Denne konsernkonto-
ordningen administreres ved utgangen av 2019 av Arcus ASA. Arcus ASA har stilt selvskyldnerkausjon på 
vegne av alle datterselskap, knyttet til enhver tid utestående trekk i denne ordningen.

Det aktiverte etableringsgebyret med en bokført verdi på 1.495 TNOK knytter seg til etableringsgebyr 
for cashpoolordningen. Restverdien her amortiseres over avtalens løpetid, som er ut 2021.

Konsernet har en langsiktig finansieringsavtale med SEB, hvor lånet formelt er på 750 TSEK og erbokført 
i et av datterselskapene i Sverige, VinGruppen Sweden Holding AB. Finansieringsavtalen inneholder ingen 
pantstillelser. 

Selskapet har ikke langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år.

Avtalen om pantelånsfasilitet inneholder en lånebetingelse (covenant), som er netto rentebærende gjeld 
over justert EBITDA. Dette følger konsernet opp kontinuerlig, og rapporterer til banken kvartalsvis.  
Per 31.12.2019 var konsernet godt innenfor kravet.
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NOTE 8 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

Fordringer 2019 2018
Fordring på konsernbidrag fra Arcus-Gruppen AS 113 047 106 362
Kundefordringer på selskap i samme konsern 0 1 114
Andre kortsiktige fordringer på selskap i samme konsern 3 544 13 558
Sum 116 591 121 034

      

Gjeld 2019 2018
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 148 155
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 0 686
Mellomværende i konsernkontoordningen 991 003 1 029 780
Sum 991 151 1 030 621

      
Selskapet har ikke konsernfordringer eller gjeld som forfaller senere enn fem år etter regnskapsårets slutt.  
      

NOTE 9 BANKINNSKUDD

Selskapet har ikke bundne bankinnskudd, men har en bankgaranti for skattetrekk på 2.500 TNOK.

Selskapet administrerer konsernkontoordningen for konsernet, hvor de fleste av konsernets datter-
selskap inngår. Den svenske og finske vinvirksomheten inngår ikke i ordningen.

Netto innestående  eller trekk hos datterselskapene er presentert som konsernmellomværende med 
Arcus ASA. Felles kassekreditlimit i konsernkontosystemet utgjør TNOK 600 000. 

Ved årsslutt har konsernet totalt innestående TNOK 64 182 i ordningen som er presentert som 
 bankinnskuddi Arcus ASA, mot innestående på 149 213 TNOK ved utgangen av 2018.

Pr 31.12.2019 har Arcus ASA trekk på TNOK 1 029 780 i konsernkontoordningen mot trekk på  
TNOK 991 003 ved utgangen av 2018.

NOTE 10 FINANSIELL MARKEDSRISIKO

Finansiell risiko
For sikringsformål har selskapet enkelte finansielle derivater. Selskapet oppfyller ikke de regnskaps-
messige kravene til sikringsbokføring, og vurderer derfor disse ikke som regnskapsmessig sikring.

Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret og foretas av administrasjonen i samarbeid med de enkelte 
forretningsområder. De viktigste finansielle risikoer selskapet er utsatt for er knyttet til renterisiko, 
likviditetsrisiko og valutarisiko. Selskapets ledelse har en kontinuerlig vurdering av hvordan disse skal 
håndteres. 

Renterisiko
Selskapet er eksponert for renterisiko gjennom plassering av likvide midler og trekk i konsernkonto-
ordningen. Per 31.12.2019 hadde selskapet flytende rente for alle sine rentebærende innskudd og 
 forpliktelser.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser 
etter hvert som de forfaller. Selskapet skal til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å møte sine 
 forpliktelser. Samtidig er det et mål å minimere selskapets overskuddslikviditet. Selskapet skal 
 kontinuerlig arbeide for å utvikle sin finansielle handlefrihet, gjennom tett oppfølging av resultatutvikling 
og kapitalbinding, og gjennom fortløpende vurdering av alternative finansieringskilder. 

Selskapet ønsker i så stor grad som mulig å ha fleksibiliet på sine likvide midler som er knyttet til den 
daglige driften. Dette oppnås  gjennom en konsernkontoordning med en trekkfasilitet, som per 
31.12.2019 administreres av Arcus ASA. 

Ved investeringsbehov benyttes egen likviditet så langt det er mulig, men ved større investeringer 
 benyttes også ekstern lånefinansiering i bank. 

Valutarisiko
Da selskapet driver internasjonal virksomhet er man i noen grad utsatt for valutarisiko. Som hovedregel 
kjøpes valuta i spotmarkedet, men også i noen grad i terminmarkedet, for fortløpende å utligne netto 
posisjoner i pengeposter. Regnskapsmessig behandling av finansielle derivater er omtalt under avsnittet 
«Regnskapsprinsipper».

Selskapet har en del innkjøp i utenlandsk valuta (hovedsakelig EUR), mens funksjonell valuta er NOK.

Fordringer og gjeld, samt pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. 
 Valtuaeksponeringen sikres hovedsakelig gjennom bruk av terminkontrakter.
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Gjennom året sikres til en viss grad kjøp og salg av varer i utenlandsk valuta og terminkursen som oppnås 
i markedet benyttes som transaksjonskurs. Som hovedregel avdekkes valutaeksponeringen 3 ganger i 
året med 4 måneders tidsperiode.

Per 31.12.2019 hadde selskapet ingen terminkontrakter (verdisikring) som sikret balanseposter og 
allerede inngåtte ordrer.

NOTE 11 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Siden COVID-19-utbruddet har Arcus klart å holde stabil drift. Tilførselen av vin og andre råvarer har vært 
omtrent som planlagt, mye på grunn av det gode samarbeidet med våre partnere. På vårt produksjons- og 
tappeanlegg har det ikke vært betydelige forsinkelser. Salget av vin og brennevin til Vinmonopolet har 
vært høyere enn normalt. De viktigste årsakene til det økte salget er sterkt redusert salg til Duty Free 
Travel Retail, hoteller, restauranter og kaféer, og færre som har handlet i Sverige. Forretningsområdet 
Logistikk har hatt høy aktivitet på grunn av den økte etterspørselen på Vinmonopolet, med drift og 
 leveranser omtrent som planlagt.

Ingen ansatte har så langt rapportert  COVID-19-infeksjon. Pr midten av april var 3,7 prosent av de ansatte 
i Arcus midlertidig permitterte. Alle disse jobbene er relatert til hotell, restauranter og kaféer, hvor salget 
er betydelig redusert. For å redusere antall midlertidige permitteringer, har noen ansatte hatt midlertidige 
jobber i produksjons avdelingen.

For å ha en ekstra likviditetsreserve i den ustabile situasjonen forårsaket av COVID-19, har konsernets 
kassekreditt i SEB blitt økt fra 600 MNOK til 800 MNOK. Forfallet på konsernets løpetid er samtidig 
 forlenget med ett år til 1. desember 2022.

Med den utfordrende situasjonen som noen av våre kunde nå står overfor, overvåker vi situasjonen nøye 
og gjennomfører tiltak for å redusere risikoen for kredittap. Gitt dagens situasjon antar vi at tapene vil 
være moderate, og det er gjort ekstraordinære avsetninger for forventede tap i første kvartal.

11. mars kunngjorde Arcus at Vectura og Cuveco vurderer å fusjonere. I en bransje med sterk konkurranse 
og lave marginer, ønsker de to partene å etablere et selskap som over tid kan utvikle enda bedre tjenester. 
Ved en fusjon vil man oppnå en størrelse som gjør det lettere å investere for fremtiden i automatisering, 
digitalisering og bærekraftige løsninger. Det nye selskapet vil etter hvert kunne tilby et bedre og bredere 
tilbud av tjenester til sine mange kunder. Konkurransetilsynet har godkjent den planlagte fusjonen 
 mellom Vectura og Cuveco. Arbeidet med den planlagte fusjonen går nå over i en fase med forhandling og 
planlegging.

Styret og daglig leder bekrefter at årsregnskapet, etter beste overbevisning, er utarbeidet i 
 samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et  rettvisende 
bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. 
Styret og daglig leder bekrefter også at årsberetningen gir, etter beste  overbevisning, en 
 rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, samt en 
god beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene selskapet står overfor.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Til generalforsamlingen i Arcus ASA 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  
Vi har revidert årsregnskapet for Arcus ASA som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. 
Selskapsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Konsernregnskapet består av balanse per 31. 
desember 2019, resultatregnskap, oppstilling over totalresultat, oppstilling av endringer i egenkapitalen 
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening 

► er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
► gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 

2019 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge 

► gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 
2019 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU 

Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det 
kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. 

Sentrale forhold ved revisjonen 
Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold vi mener var av størst betydning ved revisjonen av 
årsregnskapet for 2019. Disse forholdene ble håndtert ved revisjonens utførelse og da vi dannet oss vår 
mening om årsregnskapet som helhet, og vi konkluderer ikke særskilt på disse forholdene. Vår 
beskrivelse av hvordan vi revisjonsmessig håndterte hvert forhold omtalt nedenfor, er gitt på den 
bakgrunnen. 

Vi har også oppfylt våre forpliktelser beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 
årsregnskapet når det gjelder disse forholdene. Vår revisjon omfattet følgelig handlinger utformet for å 
håndtere vår vurdering av risiko for vesentlige feil i årsregnskapet. Resultatet av våre revisjonshandlinger, 
inkludert handlingene rettet mot forholdene omtalt nedenfor, utgjør grunnlaget for vår konklusjon på 
revisjonen av årsregnskapet. 
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Nedskrivningsvurderinger - varemerker og goodwill 

Arcus konsernet har per 31. desember 2019 balanseførte varemerker og goodwill som utgjør 34 % av 
totalkapitalen, og som i hovedsak er knyttet til virksomhetsområdet brennevin. Usikkerhet knyttet til 
inntjening og lønnsomhet for virksomhetsområdet brennevin øker risikoen for at det foreligger tap ved 
verdifall. Grunnet omfanget av skjønnsmessige vurderinger som benyttes i ledelsens modeller for 
nedskrivningsvurderinger, samt den vesentlige balanseførte verdien, var nedskrivningsvurderinger av 
varemerker og goodwill et sentralt forhold ved revisjonen. 

Vår revisjon av konsernets nedskrivningsvurderinger omfattet vurdering og testing av 
nedskrivningsmodellene, vurdering av kontantgenererende enheter, kontroll av matematisk nøyaktighet 
av modeller og testing og evaluering av forutsetningene ledelsen har lagt til grunn ved beregningene. Vi 
vurderte også utformingen av ledelsens interne kontroller knyttet til nedskrivningsvurderingene. Videre 
vurderte vi ledelsens forutsetning om fremtidige kontantstrømprognoser ved å vurdere historisk 
nøyaktighet i ledelsens budsjetter og prognoser mot selskapets faktiske resultater. Vi sammenlignet 
sentrale forutsetninger mot markedsinformasjon der dette var tilgjengelig. Vi vurderte diskonteringsrenter 
ved å sammenligne forutsetningene som er lagt til grunn i beregningen med eksterne data som forventet 
inflasjon, gjeldsgrad, lånerente, risikopremie og beta-verdier for sammenlignbare selskaper. I tillegg 
gjennomgikk og gjennomførte vi sensitivitetsanalyser for å evaluere hvor følsom modellen er for endringer 
i de viktigste forutsetningene som er lagt til grunn.  

Det henvises til årsregnskapets note 12 og til omtale om immaterielle eiendeler og viktige 
regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger i konsernets regnskapsprinsipper. 

Øvrig informasjon 
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige 
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi 
attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for 
selskapsregnskapet, og i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU 
for konsernregnskapet. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
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dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg 

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon 
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter 
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 
kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige; 

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede; 

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde;

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene 
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er 
ansvarlige for å fastsette strategien for, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt ansvar 
for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 

Vi avgir en uttalelse til styret om at vi har etterlevd relevante etiske krav til uavhengighet, og 
kommuniserer med dem alle relasjoner og andre forhold som med rimelighet kan tenkes å kunne påvirke 
vår uavhengighet, og der det er relevant, om tilhørende forholdsregler. 

Av de forholdene vi har kommunisert med styret, tar vi standpunkt til hvilke som var av størst betydning 
for revisjonen av regnskapet for den aktuelle perioden, og som derfor er sentrale forhold ved revisjonen. 
Vi beskriver disse forholdene i revisjonsberetningen med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring 
av forholdet, eller dersom vi, i ekstremt sjeldne tilfeller, beslutter at forholdet ikke skal omtales i 
beretningen siden de negative konsekvensene ved å gjøre dette med rimelighet må forventes å oppveie 
allmennhetens interesse av at forholdet blir omtalt. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen og redegjørelsene om foretaksstyring og 
samfunnsansvar 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet, 
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet 
og i samsvar med lov og forskrifter. 
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A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 

Oslo, 30. april 2020 
ERNST & YOUNG AS 

Kjetil Rimstad 
statsautorisert revisor 



Vedlegg F 

Halvårsrapport per 30. juni 2020 for det Overdragende Selskap utarbeidet i henhold til 
verdipapirhandelloven § 5-6 



Quarterly Report 
Q2 2020 

Skagerrak Nordic Dry Gin received Double Gold at the international competition The Gin Masters in London in 
July. At the 2020 International Wine & Spirit Competition (IWSC), Skagerrak Nordic Dry Gin won gold and 
received 95 points out of a maximum of 100.  
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Message from the CEO
During the COVID-19 pandemic the Nordic governments' extensive travel restrictions, and restrictions on bars and 
restaurants, have produced very high volumes at the monopolies and increased activity for Arcus.  

Partly as a result of the above, this quarterly result is the best Q2 result in Arcus’ history, both in terms of revenue 
and EBITDA.  

The strong results would not have been possible without good cooperation and support from our suppliers and 
partners. Due to COVID-19, securing supplies of wine and raw materials has been challenging, but occasional late 
deliveries have had limited effect.  

Arcus has a strong and flexible organization, a prerequisite for being able to meet such extraordinarily high 
demand. We have adapted and solved the challenges we have faced. I would like to thank my colleagues for their 
important contribution in a very challenging time. Without their hard work and positive attitude, Arcus could not 
have delivered such strong financial results. 

Wine 
In Q2, the growth was especially strong in Norway, with revenue increasing 53.3 percent compared to the same 
quarter last year. For Wine Norway, this quarter is the 11th quarter in a row with increased market share. In 
Sweden, revenues from existing business continued to grow, but sales were lower compared to Q2 last year due to 
the loss of producers in March 2019. Stronger SEK and EUR strengthened the overall reported growth, in addition 
to the acquisition of Wongraven Wines in December 2019. The strong increase in revenues combined with flat 
indirect costs is the main reason for the increased EBITDA-margin. A favourable product mix with more Bag-in-Box 
sales combined with price increases at the monopolies, led to increased gross margin in the period despite the 
negative effect of the strong EUR and USD on purchasing costs.  

Spirits  
During Q2, revenue increased in all monopoly markets as sales shifted from border channels to domestic retail. In 
Norway, Sweden and Finland revenue increased in the double digits during Q2 compared to last year. Despite the 
strong growth in monopoly markets, the organic growth on external sales was negative by 8.5 percent, mainly due 
to lower travel and border sales following COVID-19. EBITDA-margin increased compared to Q2 last year due to 
lower operational costs combined with higher gross profit from internal wine bottling. 

Logistics 
Logistics’ revenues increased by 10.8 percent in the quarter, driven by higher sales to Vinmonopolet. EBITDA 
increased due to increased revenues, significantly more efficient handling in the warehouse and more cost-
effective distribution.  

Kenneth Hamnes 
Group CEO, Arcus ASA 
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Key figures Q2 2020  

CONSOLIDATED GROUP FIGURES 

 

                      

  

MNOK Full Year
2020 2019 2020 2019 2019

Total operating revenue 767.2 698.0 1 378.3 1 250.1 2 762.8
Gross profit1) 316.8 280.6 578.3 518.2 1 161.7
EBITDA1) 2) 101.0 71.1 167.7 115.7 377.3
EBITDA adjusted1) 2) 119.3 82.6 185.9 128.7 397.1
Pre-tax profit2) 53.7 21.7 108.0 10.7 172.5
Earnings per share, parentcompany shareholders (NOK) 0.52 0.25 1.19 0.11 1.94

Key figures
Gross margin1) 41.3 % 40.2 % 42.0 % 41.5 % 42.0 %
EBITDA margin1) 13.2 % 10.2 % 12.2 % 9.3 % 13.7 %
EBITDA margin adjusted1) 15.5 % 11.8 % 13.5 % 10.3 % 14.4 %
Equity ratio1) 29.0 % 30.5 % 29.0 % 30.5 % 29.7 %

Financial position 
Total equity 1 741.4 1 521.3 1 741.4 1 521.3 1 662.2
Net interest bearing debt (cash)1) 1 380.6 1 835.5 1 380.6 1 835.5 1 807.1

Second quarter Year to date

1) Alternative Performance Measure (APM) – see separate chapter for definition and reconcil iation.
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Highlights Q2 2020 
OVERALL PERFORMANCE 

• Operating revenue for Q2 2020 was 767.2 MNOK, compared to 698.0 MNOK in Q2 last year
(+9.9 percent). Operating revenue increased for all business areas. Organic growth for Q2 was +1.2 percent,
with an estimated positive currency effect of approximately 53.4 MNOK due to significantly stronger SEK,
EUR and DKK vs NOK this year.

• Adjusted EBITDA for Q2 was 119.3 MNOK compared to 82.6 MNOK in Q2 last year (+44.4 percent). Adjusted
EBITDA improved in all business areas.

BUSINESS SEGMENTS 

• Wine revenues amounted to 497.4 MNOK, compared to 430.6 MNOK in Q2 last year (+15.5 percent).
Organic growth was +4.4 percent. Adjusted EBITDA margin was 13.4 percent for Q2 2020, compared to 10.1
percent in Q2 last year.

• Spirits revenues amounted to 237.3 MNOK, compared to 214.4 MNOK in Q2 last year (+10.7 percent).
Organic growth was -8.5 percent1. Adjusted EBITDA margin was 12.9 percent for Q2, compared to 9.9
percent in Q2 last year.

• Logistics revenues amounted to 90.5 MNOK compared to 81.7 MNOK in Q2 last year (+10.8 percent).
Adjusted EBITDA margin was 5.4 percent for Q2, compared to 2.5 percent in Q2 last year.

1Calculated on external spirits sales 
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Wine: Significant growth and flat indirect costs 

 
 

OPERATING REVENUE 
Total operating revenue for Wine was 497.4 MNOK 
for the second quarter, compared to 430.6 MNOK in 
Q2 last year. Organic growth was 4.4 percent, while 
reported growth was 15.5 percent. Reported growth 
includes 39.7 MNOK in exchange rate effects from 
the stronger SEK and EUR, as well as 6.6 MNOK from 
the acquisition of Wongraven Wines in December 
2019.  

In Norway and Finland, the restrictions on travel and 
HORECA related to the COVID-19  led to significant 
growth at the monopolies in the quarter. This effect 
was less significant in Sweden where measures were 
less strict. 

In Sweden, Arcus’ sales at Systembolaget were down 
in a growing market. Excluding the lost producers in 
the subsidiary Vinunic, Arcus’ sales grew in line with 
the market, fuelled by growth of popular Bag-in-Box 
products.  

In Norway, Arcus’ sales grew more than the 
extremely fast-growing market, again leading to 
increased market share during the period. Both own 
brands and the agency business outperformed the 

market in the quarter, fuelled by Arcus’ strong 
position within the Bag-in-Box format with high 
demand during the COVID-19.  

In Finland, Arcus’ sales to Alko increased in line with 
the market in the period. Well-known brands and 
Arcus’ own brands responded well to the increased 
demand at Alko.  

EBITDA 
The adjusted EBITDA-margin for Wine was 13.4 
percent in the second quarter, up from 10.1 percent 
same period last year. 

The strong increase in revenues combined with flat 
indirect costs is the main reason for the increased 
EBITDA-margin. A favourable product mix with more 
Bag-in-Box sales and price increases to the 
monopolies led to increased gross margin in the 
period despite negative currency effects.  

 
WINE 
Arcus is the largest importer of wine in Norway, the 
second largest in Sweden, and the fifth largest in 
Finland. Arcus imports and markets agency wines, as 
well as Arcus brands.  

MNOK Full Year
2020 2019 2020 2019 2019

Total operating revenue 497.4 430.6 874.8 771.7 1 603.4
Gross profit1) 117.8 97.1 206.5 175.7 365.1
Gross margin 1) 23.7 % 22.6 % 23.6 % 22.8 % 22.8 %
EBITDA1) 62.6 36.8 98.9 63.6 161.1
EBITDA adjusted1) 66.6 43.5 103.3 70.7 169.9
EBITDA margin1) 12.6 % 8.5 % 11.3 % 8.2 % 10.0 %
EBITDA margin adjusted1) 13.4 % 10.1 % 11.8 % 9.2 % 10.6 %
1) Alternative Performance Measure (APM) – see separate chapter for definition and reconcil iation.

Year to dateSecond quarter
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Spirits: Strong EBITDA growth 

OPERATING REVENUE 
Total operating revenue for Spirits in the second 
quarter of 2020 was 237.3 MNOK, compared to 214.4 
MNOK for the same period last year, an increase of 
10.7 percent. The increase was driven by internal 
wine bottling. Organic growth was negative 8.5 
percent1 mainly due to extremely low DFTR and 
border sales following COVID-19.  

Revenue continued to increase in the monopoly 
markets in Q2, as sales shifted from travel and border 
channels to domestic retail. In Norway, Sweden and 
Finland revenue increased in the double digits during 
Q2 compared to last year. Market share in Norway 
was down, as the market grew even faster than Arcus 
with sales of global brands shifting from DFTR to 
Vinmonopolet. Arcus market shares in Sweden and 
Finland were stable.  

In Denmark, revenue decreased in the quarter as 
Danish border trade was only opened towards the 
end of the period. Overall domestic market share 
increased driven by growth in vodka and premixed 
cocktails. Shares in the aquavit category were slightly 
down as private label brands benefited from growth 
in the value segment due to closed borders.  

Sales in the DFTR channel were very limited during 
Q2. Germany and other markets saw an increase in 

revenue, but depletion was challenged by reduced 
retail activation during COVID-19.   

EBITDA 
The adjusted EBITDA margin for Spirits was 12.9 
percent for Q2 2020, compared to 9.9 percent Q2 
2019. 

Lower operational costs combined with higher gross 
profit from internal bottling strengthened EBITDA.  

The lower operational costs during the period stem 
largely from cancelled, reduced or postponement of 
activities due to COVID-19, as well as reduced travel. 
Higher internal wine-bottling volumes contributed 
positively on gross profit but reduced the gross 
margin.  

There was a negative contribution from associated 
company Tiffon (Braastad cognac). 

SPIRITS 
Arcus is a global leader in aquavit with brands such as 
Gammel Opland, Linie, Løiten and Aalborg. Other 
important categories are bitter (Gammel Dansk), 
vodka (Vikingfjord, Kalinka, Amundsen and Dworek) 
and cognac (Braastad). Key markets are Norway, 
Denmark, Sweden, Finland, Germany and Duty Free 
Travel Retail (DFTR). Arcus brands are produced and 
bottled at Gjelleråsen, outside Oslo.

1 Calculated on external spirits sales 

MNOK Full Year
2020 2019 2020 2019 2019

Sales 175.6 179.2 329.1 317.7 811.6
Other revenue 61.7 35.2 108.0 72.0 164.0
Total operating revenue 237.3 214.4 437.0 389.7 975.6
Gross profit1) 112.8 105.6 212.4 199.1 484.3
Gross margin 1) 47.5 % 49.2 % 48.6 % 51.1 % 49.6 %
EBITDA1) 29.1 20.3 47.6 30.1 146.9
EBITDA adjusted1) 30.5 21.1 49.3 31.1 148.9
EBITDA margin1) 12.3 % 9.5 % 10.9 % 7.7 % 15.1 %
EBITDA margin adjusted1) 12.9 % 9.9 % 11.3 % 8.0 % 15.3 %
1) Alternative Performance Measure (APM) – see separate chapter for definition and reconcil iation.

Year to dateSecond quarter
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Logistics: Strong revenue and EBITDA growth 

VOLUME 
Distributed volume in the second quarter was 17.1 
million liters, an increase of 4.0 million liters from 
the same quarter last year. The volume growth was 
driven by significantly higher sales to Vinmonopolet, 
as HORECA was significantly reduced due to COVID-
19 measures. Volumes to Vinmonopolet increased 
by 47.1 percent, while Vinmonopolet’s total sales 
increased by 45.2 percent compared to the same 
quarter last year. 

By the end of the first quarter, Vectura’s share of 
deliveries to Vinmonopolet was 50.2 percent, 
compared to 49.6 percent by the end of same 
quarter last year. 

Distributed volume in the HORECA-channel declined 
by 62.8 percent compared to last year, as most bars 
and restaurants were closed during the first part of 
the quarter. By the end of the quarter, volumes in 
the HORECA-channel were almost back to normal 
levels.  

Sales to other wholesalers decreased by 30.9 
percent compared to the second quarter last year. 

Due to the extraordinarily high volumes delivered to 
Vinmonopolet, there were some issues regarding 
consumers’ orders via the order assortment. 

OPERATING REVENUE 
Operating revenue increased by 10.8 percent to 90.5 
MNOK in the quarter, compared to 81.7 MNOK in 
the same period last year. The increase was driven 
by higher volumes at Vinmonopolet. Revenue per 
liter was down as prices at Vinmonopolet are lower 
than in other channels due to the lower complexity 
and higher dropsizes for Vinmonopol-deliveries.  

EBITDA 
Adjusted EBITDA in the second quarter was 4.9 
MNOK, an improvement of 2.8 MNOK compared to 
the same quarter last year. 

The high volumes to Vinmonopolet increased 
dropsize and reduced distribution costs per liter. 

This more than compensated for the decline in 
revenue per liter and additional costs incurred to 
handle all the orders and limit delays in deliveries 
(e.g. use of overtime, nightshifts and weekends in 
the warehouse; additional external storage of 
goods).  

LOGISTICS 
Vectura is the leading integrated logistics service 
provider for alcoholic-beverage importers in Norway. 
Vectura serves both Arcus-Gruppen AS and external 
customers. Vectura is located next to Arcus’ 
production facility at Gjelleråsen, outside Oslo

MNOK Full Year
2020 2019 2020 2019 2019

Total operating revenue 90.5 81.7 168.1 150.2 328.1
Gross profit1) 90.5 81.7 168.1 150.2 328.1
Gross margin 1) 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %
EBITDA1) 4.9 0.8 3.2 -1.4 13.8
EBITDA adjusted1) 4.9 2.1 3.2 -0.2 15.4
EBITDA margin1) 5.4 % 0.9 % 1.9 % -0.9 % 4.2 %
EBITDA margin adjusted1) 5.4 % 2.5 % 1.9 % -0.1 % 4.7 %
1) Alternative Performance Measure (APM) – see separate chapter for definition and reconcil iation.

Second quarter Year to date
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Financial position 
CASH FLOW AND FINANCIAL POSITION 
Reported net cash flow from operations before tax 
in Q2 2020 was 528.4 MNOK, compared to 13.2 
MNOK in Q2 2019 (change of +515.2 MNOK).  

The Q2 cash flow was higher this year mainly due to 
a significant reduction in net working capital during 
the period this year compared to an increase last 
year, and higher EBITDA this year.  

The net working capital decreased in the quarter this 
year with increased accounts payables, alcohol tax 
and VAT fueled by the significant sales growth, but 
without the corresponding higher receivables.  

The receivables declined in the period this year 
despite higher sales, mainly because Vinmonopolet 

temporarily (until 30 June) reduced their own credit 
terms due to COVID-19.  

In addition, cash flow from change in net working 
capital had negative cut-off effects last year when 
payments arrived first banking day in July. 

Net interest bearing debt was 1,380.6 MNOK 
compared to 1,835.5 MNOK at the end of Q2 2019. 
Excluding IFRS16 effects, it was 258.6 MNOK vs 
930.8 MNOK last year. The higher cash flow in the 
period, and postponed payment of dividend from 
(May last year, July this year), increased the cash 
position more than the stronger SEK vs NOK 
increased the long-term loan in SEK, reducing net 
debt compared to last year. 
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Other information  
 
 

STRONG SALES OF NEW CATEGORIES IN DENMARK     
Pre-mixed cocktails, introduced in Denmark in the 
autumn of 2019, have become very popular during 
spring and summer. Pre-mixed classic cocktails are 
new products for Arcus in 
the Danish market, 1.5-liter 
bag-in-boxes, bottled at 
Arcus’ production facility at 
Gjelleråsen.  

The Skagerrak Nordic Dry 
Gin, launched in Denmark 
late 2019, has during the 
summer become the #2 
best-selling premium gin.  

 

AWARDS FOR SKAGERRAK NORDIC DRY GIN 
Skagerrak Nordic Dry Gin received Double Gold at 
the international competition The Gin Masters in 
London in July, where an international jury blind 
tasted 219 gins. Skagerrak Nordic 
Dry Gin achieved gold in the 
categories Contemporary and 
Premium.  

At the International Wine & 
Spirit Competition in London in 
July, Skagerrak Nordic Dry Gin 
received 95 points out of 100 
(i.e. “An excellent spirit with an 
exceptional balance and rare and 
complex flavours. An example 
that stands out against its 
peers”). 

 

WONGRAVEN EXPANSION                                         
Since entering a long-term relationship with Sigurd 
Wongraven December 2019, some of his wines have 
already been introduced in Sweden. In addition, 
Wongraven has also launched beer for sale at 
Vinmonopolet (Saison Wongraven). The beer is 
blended by Kjetil Jikiun, founder of Nøgne Ø, and 
Sigurd Wongraven. 

 

BREACH OF COMPETITION CLAUSE                              
At the Stockholm Chamber of Commerce, an 
arbitration tribunal has ruled that former employee 
Stefan Stjärnström breached the competition clause 
in his employment contract with Vinunic. 
Stjärnström will have to repay his severance pay, in 
addition to Vinunic’s legal fees and own costs.  

In February 2019, Stefan Stjärnström recruited five 
key employees from Vinunic AB and Vingruppen i 
Norden AB to his new company. Days after, several 
wine producers ended their cooperation with 
Vinunic to join his company too. Stjärnström’s 
competition clause expired 31 December 2018. The 
arbitration tribunal evidenced the fact that 
Stjärnström already before 31 December 2018 
started his competing company and therefore was in 
breach with the parties’ agreement. Vinunic and 
Vingruppen are pleased with the ruling and deem 
that it is fair. The ruling cannot be appealed and is 
final. 

 

SEVERAL AQUAVIT LAUNCHES IN NORWAY  
To strengthen Arcus’ position in the Norwegian 
aquavit market, several new aquavits will be 
launched at Vinmonopolet in September. Among the 
new launches are Markens Grøde (tender win), 
Edvard Munch Aquavit and Gammel Opland 
Juleaquavit. 
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Environmental, Social and 
Governance (ESG) 
 

LIFE CYCLE ANALYSIS OF THREE PRODUCTS      
On behalf of Arcus, Research Institute of Sweden 
(RISE), has performed a life cycle analysis of LINIE 
Aquavit 0.7L bottle, Aalborg Taffel 0.7L bottle and 
Falling Feather 3L BIB. In the comprehensive study 
RISE has calculated CO2 emissions, use of freshwater 
and spill in the ocean throughout each product’s 
lifecycle. Arcus will publish the results this autumn. 

 

WINE SWEDEN REACHED THE 2019 CLIMATE GOAL 
Wine Sweden (Vingruppen Norden) has reached its 
climate goal for 2019. This is a result of more 
effective transportation of products, and improved 
recycling at the office. Wine Sweden is now at 0.35 
kg CO2e/liter of beverage, a reduction of 8 percent 

from previous year, which is in line with the 
reduction ratio required to become a climate-neutral 
operation in 2030, according to the Swedish Climate 
Initiative for the Beverage Industry. 

 

BIOLOGICAL WASTE CONVERTED TO BIOGAS        
Since April, Arcus has delivered biological waste 
from the destillation and maceration process to 
Norsk Matretur where the waste is converted into 
biogas. Biogas can be used as fuel for cars, buses and 
trucks. Arcus expects to deliver 75 tons of waste per 
year. 
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Half-year review
This half-year review presents highlights only. Additional details are available in the Group’s interim report for Q1 
and the review of Q2 results in this report. This interim report does not include all information that is normally 
prepared in a full annual financial statement and should be read in conjunction with the Group’s annual financial 
statement as at 31.12.2019. 

 
FINANCIAL RESULTS 
The COVID-19 outbreak and the effects therefrom have significantly impacted our business in 2020, particularly in 
Norway. Operating revenue for the first half year was 1 378.3 MNOK vs. 1 250.1 MNOK (+10.3 percent) in the 
same period last year. Organic growth was 3.9 percent in the period with the Wine and Distribution business 
seeing solid growth. The external sales in the Spirits segment slightly declined in the first half year, but a 
significant increase in internal bottling services lifted total revenues above same period last year. Reported 
operating revenue was boosted by the weakness of the NOK vs. the SEK and the EUR. 

Adjusted EBITDA for the first half year was 185.9 MNOK. This represents a 44.5 percent increase compared to 
128.7 MNOK for the same period last year. All business areas contributed positively compared to last year and the 
increase is mainly explained by significant sales growth in the monopoly channels due to COVID-19 restrictions, 
combined with indirect costs at same level as last year. 

 
CASH FLOW AND FINANCIAL POSITION 
Reported net cash flow from operations before tax YTD was 541.2 MNOK vs. -111.9 last year. Higher profits this 
year contributed positively, although the main reason for the higher cash flow is the reduction in net working 
capital this first half year compared to an increase last year. The significant increase in sales during COVID-19 
increased alcohol tax, VAT and accounts payable, but without a corresponding increase in accounts receivables 
because Vinmonopolet temporarily (until 30 June) reduced their own credit terms due to COVID-19. In addition, 
cash flow from change in net working capital had negative cut-off effects last year when payments arrived on the 
first banking day in July. 

 
OUTLOOK 
Arcus ASA operates in non-cyclical wine and spirits markets with moderate and steady growth, but with some 
variations between the different categories, countries and seasons. Tender wins, new products, operational 
efficiency improvements in Arcus’ three business segments and minor bolt-on acquisitions will contribute to 
profitable growth going forward. Over the next years, Arcus is still committed to meet the financial targets 
outlined at the IPO. In the short term, the COVID-19 outbreak will continue to influence our business in ways that 
are currently difficult to predict. While we currently still experience positive effects, it is impossible to forecast 
how long they will continue. We are closely monitoring events in order to minimize potential disruption to our 
operations and so that we can continue meeting our customers’ and consumers’ expectations.  

The Group’s overdraft facility at SEB has been increased from 600 MNOK to 800 MNOK to provide additional 
liquidity reserves during the potentially volatile situation caused by the COVID-19. The due date on the group’s 
term loan has also been extended by one year to 24 October 2022.  

COVID-19 is identified as an impairment indicator for certain cash generating units (CGUs) in Spirits, and 
management has estimated the recoverable amount and compared this to the carrying amount for the relevant 
CGUs. Based on the impairment tests performed, no impairment is identified in the first half of 2020. Depending 
on the duration of the COVID-19, and to what extent the business is affected in the medium to long term 
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perspective, it may have an impact on assumptions applied for calculating the recoverable amount for fixed and 
intangible assets, including goodwill.  

LONG-TERM FINANCIAL TARGETS 
As communicated in connection with the IPO, Arcus targets organic revenue growth in the level of 3-5 percent 
p.a. (including minor bolt-on acquisitions), as well as EBITDA growth of 6-9 percent p.a. over the next three to five
years.

SEASONAL VARIATIONS 
The business of Arcus is seasonal. Sales of wine and spirits increase during national festivals and holidays, in 
particular Easter and Christmas. Q4 is normally the strongest quarter in terms of income as well as operating 
profit due to Christmas and New Year’s Eve. 

DECLARATION BY THE BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors and Chief Executive Officer confirm, to the best of our knowledge, that the unaudited, 
condensed financial statements for the period 1 January to 30 June 2020 including notes, have been prepared in 
accordance with IAS 34 – Interim Financial Reporting, as determined by the EU and Norwegian Additional 
Requirements in the Securities Trading Act. It is also stated that the information in the condensed financial 
statement, provides a fair view of the business, and the Group's assets, liabilities, financial position and overall 
results. 

        Nittedal, 17 August 2020 
    The Board of Directors of Arcus ASA            

Michael Holm Johansen Kirsten Ægidius 
Chaiman of the Board 

Leena Maria Saarinen Ann-Beth Freuchen Nils Selte 

Ingeborg Flønes Erik Hagen Therese Jacobsen 

Anne-Marie Flåten Kenneth Hamnes 
Group CEO 
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Group consolidated accounts 
The interim financial statement has not been audited.  

 
CONDENSED STATEMENT OF INCOME 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MNOK Full Year
Note 2020 2019 2020 2019 2019

Sales 2,9 759.0 685.5 1 354.1 1 227.5 2 710.4
Other revenue 2 8.1 12.4 24.2 22.6 52.4
Total operating revenue 2,9 767.2 698.0 1 378.3 1 250.1 2 762.8
Cost of goods -450.4 -417.4 -800.0 -731.9 -1 601.1
Gross Profit 316.8 280.6 578.3 518.2 1 161.7
Gain on sale of fixed assets 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Salaries and personnel cost -122.5 -112.6 -241.0 -221.3 -439.2
Advertising & Promotion expenses (A&P) -23.3 -32.3 -43.6 -56.2 -116.0
Other operating expenses -48.5 -55.5 -105.8 -112.4 -213.5
Share of profit from AC1) and JCE2) -3.4 2.3 -2.1 0.4 4.1
Other income and expenses 3 -18.3 -11.5 -18.2 -13.0 -19.7
EBITDA 101.0 71.1 167.7 115.7 377.3
Depreciation 5,6 -28.8 -24.6 -57.5 -49.4 -111.8
Amortisations 5,6 -2.7 -1.9 -5.4 -3.8 -7.7
Operating profit (EBIT) 69.5 44.7 104.9 62.4 257.8
Financial income 12 9.7 7.1 53.2 11.8 25.9
Financial expenses 7,10,12 -25.6 -30.0 -50.1 -63.5 -111.2
Pre-tax profit 53.7 21.7 108.0 10.7 172.5
Tax -17.2 -4.7 -25.8 -2.8 -39.2
Profit/loss for the year 36.5 16.9 82.1 7.9 133.3
Profit/loss for the year attributable to parent company 
shareholders 35.6 16.9 81.0 7.8 132.3
Profit/loss for the year attributable to non-controll ing 
interests 0.8 0.1 1.1 0.1 1.0

Earnings per share, continued operations 0.52            0.25            1.19            0.11            1.94            
Diluted earnings per share, continued operations 0.49            0.24            1.12            0.11            1.85            
1)Associated Companies,  2)Jointly Controlled Entities

Second quarter Year to date
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 CONDENSED STATEMENT OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME 
  

 
 

 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MNOK Full Year
Note 2020 2019 2020 2019 2019

Profit/loss for the year 36.5 16.9 82.1 7.9 133.3

Items that will not be reclassified against the statement of 
income
Change in actuarial gains and losses pensions 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0
Tax on change in actuarial gains and losses pensions 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.6

Items that may be reclassified against the statement of 
income

Translating differences in translation of foreign subsidiaries -51.6 0.1 110.8 -23.5 -5.0
Tax on translating differences in translation of foreign 
subsidiaries 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total -51.6 0.1 110.8 -23.5 -5.0
Total other comprehensive income -51.6 0.1 110.8 -23.5 -6.6
Total comprehensive income for the year -15.1 17.0 193.0 -15.5 126.7
Total comprehensive income for the year attributable to 
parent company shareholders -15.9 17.1 191.5 -15.4 126.1
Total comprehensive income for the year attributable to non-
controll ing interests 0.7 -0.1 1.4 -0.1 0.7

Year to dateSecond quarter
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CONDENSED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
 
  

 
 

 

 

  

MNOK Full Year
Note 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019

Intangible assets 6 2 023.6 1 848.5 1 923.2
Tangible assets 5 1 402.1 1 195.6 1 431.2
Deferred tax asset 72.1 117.7 86.1
Financial assets 69.0 60.4 65.3
Total fixed assets 3 566.8 3 222.2 3 505.8
Inventories 583.0 496.1 486.6
Accounts receivables and other receivables 1 186.4 1 174.3 1 392.5
Cash and cash equivalents 675.1 98.5 205.0
Total  current assets 2 444.5 1 768.9 2 084.1
Total assets 6 011.3 4 991.1 5 589.9

Paid-in equity 772.1 772.1 772.1
Retained earnings 964.7 746.2 886.2
Non-controll ing interests 4.6 3.0 3.9
Total equity 1 741.4 1 521.3 1 662.2
Non-current l iabil ities to financial institutions 8 775.5 684.5 703.8
Non-current l iabil ities at fair value through profit or loss 7,10 59.8 68.0 69.3
Non-current lease l iabil ities 8 1 203.4 1 016.5 1 151.0
Pension obligations 18.8 21.3 23.7
Deferred tax l iabil ity 117.2 99.7 101.3
Other non-current l iabil ities 0.9 0.4 0.5
Total non-current liabilities 2 175.7 1 890.3 2 049.6
Bank Overdraft 8 0.0 180.4 0.0
Current l iabil ities at fair value through profit or loss 7,10 0.0 0.0 0.0
Current finance lease l iabil ities 8 71.9 48.8 154.2
Tax payable 6.6 0.0 5.0
Dividend payable 112.9 0.0 0.0
Accounts payable and other payables 1 902.8 1 350.3 1 718.8
Total current liabilities 2 094.2 1 579.5 1 878.0
Total equity and liabilities 6 011.3 4 991.1 5 589.9

Second quarter
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CONDENSED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 

In several of the Group’s wine companies, there are managing directors with non-controlling interests. Most of these 
managing directors have put options associated with their ownership, which they can exercise at a certain point of time in 
the future.  

Although the Group does not have control of the shares at the end of the reporting period, the Group also does not control 
the possible exercise of the put-option. Because of this, these non-controlling interests where the managing director have 
put-options related to their shares, are recognized as though they are owned by the Group.  

The presented remaining non-controlling interest in the equity is non-controlling interests where there are no put-options 
associated. From Q2 2020, the Group has made a change regarding presentation of the non-controlling interests’ share of 
profit, where also the profit shown in the statement of income relates only to the non-controlling interests’ where there are 
no put options associated. The comparative figures for the former periods are also changed. 

MNOK

Statement of changes in equity Note

Attributed 
to equity 

holders of 
the parent 

company

Non-
controlling 

interest
Total 

equity

Attributed 
to equity 

holders of 
the parent 

company

Non-
controlling 

interest
Total 

equity
Equity 1 January 1 658.3 3.9 1 662.2 1 651.1 3.0 1 654.0
Total comprehensive income for the period 191.5 1.4 193.0 -15.4 -0.1 -15.5
Dividends -113.8 0.0 -113.8 -115.9 0.0 -115.9
Re-purchase of own shares 0.0 0.0 0.0 -1.3 0.0 -1.3
Sharebased payments 10,11 2.5 0.0 2.5 -0.1 0.0 -0.1
Change in non-controll ing interest -1.7 -0.7 -2.4 0.0 0.1 0.1
Equity at the end of period 1 736.8 4.6 1 741.4 1 518.4 3.0 1 521.3

30.06.201930.06.2020
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CONDENSED STATEMENT OF CASHFLOW 
 

 

 
 

  

MNOK Full Year
Note 2020 2019 2020 2019 2019

Pre-tax profit 53.7 21.7 108.0 10.7 172.5
Depreciation and amortisations 5,6 31.5 26.5 62.9 53.2 119.6
Received dividend from associated companies 0.0 0.4 1.0 0.4 0.4
Net interest in period 19.4 27.5 46.0 53.3 97.5
Other items without cash effect 6.9 -2.7 11.9 -8.9 -6.3
Change in inventories -50.3 -7.5 -96.4 -55.0 -45.5
Change in receivables 221.8 -153.3 223.4 175.0 -38.9
Change in payables 245.4 100.6 184.4 -340.7 27.4
Cash flow from operating activities before tax 528.4 13.2 541.2 -111.9 326.7
Tax paid -10.0 -10.0 -21.9 -19.5 -34.9
Cash flow from operating activities 518.4 3.2 519.2 -131.4 291.8
Proceeds from sale of tangible & intangible fixed assets 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Payments on acquisition of tangible & intangible fixed assets 5,6 -4.4 -4.8 -20.1 -7.2 -20.0
Payments on acquisition of Brands 6 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
Payments on acquisition of operations 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.7
Other investments -4.3 0.0 -4.3 0.0 0.0
Cash flows from investment activities -8.7 -4.8 -24.4 -7.2 -70.8
Payments - co-investment program 7.12 0.0 0.0 0.0 -2.1 -2.1
New debt to financial institutions 8 0.0 0.0 -2.5 0.0 0.0
Repayment debt to financial institutions 8 -17.6 -12.0 -35.2 -24.0 -66.2
Change other long term loans 0.1 0.0 0.1 1.0 1.0
Interest paid in period -19.3 -27.4 -45.9 -53.2 -97.3
Paid dividend and Group contributions -0.9 -114.7 -0.9 -115.9 -116.2
Other financing payments 0.0 0.0 0.0 -3.7 -2.9
Cash flow from financing activities -37.7 -154.1 -84.4 -197.9 -283.7
Cash flow from discontinued operations 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total cash flow 472.0 -155.7 410.5 -336.5 -62.7
Holdings of cash and cash equivalents at the beginning of 
period 206.0 79.9 205.0 282.6 282.6

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents -2.9 -6.1 59.6 -28.0 -14.8
Holdings of cash and cash equivalents at the end of period 675.1 -81.9 675.1 -81.9 205.0

Specification of cash and cash equivalents at the end of the 
period
Cash and cash equivalents at the end of the period 675.1 98.5 675.1 98.5 205.0
Overdraft cashpool system at the end of the period 0.0 -180.4 0.0 -180.4 0.0
Holdings of cash and cash equivalents at the end of period 675.1 -81.9 675.1 -81.9 205.0

Second quarter Year to date
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Notes 
NOTE 1 ACCOUNTING PRINCIPLES 
The Group’s condensed interim financial statements are prepared according to IAS 34 Interim Financial Reporting. The 
interim reporting does not include all information that is normally prepared in a full annual financial statement and should be 
read in conjunction with the Group’s annual financial statement as at December 31st 2019.  

The Board approved the consolidated financial statement for the year 2019 on April 29th 2020. 

The accounting principles used in the Group’s interim reporting are consistent with the principles presented in the approved 
financial statement for 2019. There are no significant effects from adoption of new standards effective as of  January 1st  
2020. The Group has not voluntarily adopted any other standard that has been issued but is not yet mandatory.  

As of June 30th 2020, the following exchange rates have been used in translation of income and financial position figures from 
subsidiaries with functional currency other than NOK:  

Exchange rates Year end
2020 2019 2019

EUR average rate Income statement items 10.7562 9.7332 9.8540
EUR closing rate Balance sheet items 10.9302 9.6842 9.8807
SEK average rate Income statement items 1.0083 0.9256 0.9308
SEK closing rate Balance sheet items 1.0405 0.9178 0.9426
DKK average rate Income statement items 1.4407 1.3038 1.3198
DKK closing rate Balance sheet items 1.4670 1.2973 1.3228

Year to date
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NOTE 2 REVENUES 

The following table present the Group’s total external revenues by market: 

The following tables present the segments’ total external and internal revenues by market: 

1) DFTR; Duty Free Travel Retail

Group
MNOK Full Year
Total operating revenues 2020 2019 2020 2019 2019

Norway 361.8 269.7 633.6 489.9 1 124.7
Sweden 289.1 296.2 525.8 533.0 1 074.9
Denmark 27.6 32.4 60.2 60.5 156.0
Finland 75.4 58.8 122.6 99.6 227.7
Germany 11.7 8.9 15.8 13.2 56.9
USA 1.3 1.0 2.4 2.1 4.6
DFTR1) -0.2 30.3 16.4 50.7 111.7
Other 0.5 0.6 1.5 1.2 6.3
Total operating revenues 767.2 698.0 1 378.3 1 250.1 2 762.8

Second quarter Year to date

Spirits
MNOK Full Year
Total operating revenues 2020 2019 2020 2019 2019

Norway 135.3 97.7 236.1 183.1 463.1
Sweden 48.2 36.2 84.3 65.1 142.2
Denmark 27.2 32.0 59.3 59.7 153.5
Finland 13.2 10.1 23.0 18.8 46.3
Germany 11.7 8.9 15.8 13.2 56.9
USA 1.3 1.0 2.4 2.1 4.6
DFTR1) 0.0 27.9 14.6 46.6 102.7
Other 0.5 0.6 1.5 1.2 6.3
Total operating revenues 237.3 214.4 437.0 389.7 975.6

Wine
MNOK Full Year
Total operating revenues 2020 2019 2020 2019 2019

Norway 202.3 128.0 345.0 233.3 510.5
Sweden 233.4 252.1 428.4 453.9 904.0
Finland 61.2 48.0 98.2 80.1 179.6
DFTR1) -0.2 2.4 1.7 4.2 9.1
Total operating revenues 497.4 430.6 874.8 771.7 1 603.4

Logistics
MNOK Full Year
Total operating revenues 2020 2019 2020 2019 2019

Norway 90.5 81.7 168.1 150.2 328.1
Total operating revenues 90.5 81.7 168.1 150.2 328.1

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date
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NOTE 3 OTHER INCOME AND EXPENSES 
Other income and expenses comprises significant positive and negative non-recurring items and restructuring costs. The 
main purpose of this item is to show these significant non-recurring and non-periodic items, so that the development and 
comparability of the ordinary items presented in the statement of income are more relevant for the activities.  

Other income and expenses during Q2 are mainly related to various business development projects and termination payment 
agreements. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Group
MNOK Full Year
Other income and expenses 2020 2019 2020 2019 2019
Salary & personnel cost -4.4 -7.0 -4.4 -8.5 -9.1
Other operating expenses -13.9 -4.5 -13.8 -4.5 -10.6
Other income and expenses -18.3 -11.5 -18.2 -13.0 -19.7

Spirits
MNOK Full Year
Other income and expenses 2020 2019 2020 2019 2019
Salary & personnel cost -1.0 0.0 -1.0 -0.1 -0.7
Other operating expenses -0.4 -0.8 -0.7 -0.8 -1.3
Other income and expenses -1.4 -0.8 -1.7 -1.0 -2.0

Wine
MNOK Full Year
Other income and expenses 2020 2019 2020 2019 2019
Salary & personnel cost -3.3 -5.7 -3.3 -6.1 -6.5
Other operating expenses -0.8 -1.0 -1.1 -1.0 -2.3
Other income and expenses -4.0 -6.7 -4.3 -7.2 -8.8

Logistics
MNOK Full Year
Other income and expenses 2020 2019 2020 2019 2019
Salary & personnel cost 0.0 -1.3 0.0 -1.2 -1.2
Other operating expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
Other income and expenses 0.0 -1.3 0.0 -1.2 -1.6

Other  
MNOK Full Year
Other income and expenses 2020 2019 2020 2019 2019
Salary & personnel cost -0.1 0.0 -0.1 -1.1 -0.7
Other operating expenses -12.7 -2.6 -12.0 -2.6 -6.6
Other income and expenses -12.8 -2.6 -12.1 -3.7 -7.3

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date
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NOTE 4 SEGMENT INFORMATION 

MNOK Full Year
External sales 2020 2019 2020 2019 2019
Spirits 175.6 179.2 329.1 318.5 811.9
Wine 493.4 424.7 859.8 761.1 1 574.1
Logistics 79.2 70.5 145.3 128.2 283.0
Other 10.9 11.2 20.0 19.7 41.4
Total external sales 759.0 685.5 1 354.1 1 227.5 2 710.4

MNOK Full Year
Sales between segments 2020 2019 2020 2019 2019
Spirits 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.3
Wine 1.0 0.4 2.2 0.7 3.7
Logistics 2.9 2.6 5.5 5.2 10.6
Eliminations -3.9 -3.0 -7.7 -5.1 -14.0
Total sales revenue between segments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MNOK Full Year
External other revenue 2020 2019 2020 2019 2019
Spirits 0.9 2.2 3.1 3.9 9.7
Wine 1.4 3.9 9.7 6.8 19.9
Logistics 5.2 5.6 10.3 10.7 20.2
Other 0.6 0.7 1.1 1.2 2.6
Total external other revenue 8.1 12.4 24.2 22.6 52.4

MNOK Full Year
Other revenue between segments 2020 2019 2020 2019 2019
Spirits 60.8 33.0 104.9 68.1 154.3
Wine 1.6 1.6 3.0 3.1 5.7
Logistics 3.3 3.1 7.0 6.1 14.3
Other 45.3 44.4 90.4 88.4 176.8
Eliminations -111.0 -82.0 -205.3 -165.7 -351.1
Total other revenue between segments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MNOK Full Year
EBITDA 2020 2019 2020 2019 2019
Spirits 29.1 20.3 47.6 30.1 146.9
Wine 62.6 36.8 98.9 63.6 161.1
Logistics 4.9 0.8 3.2 -1.4 13.8
Other -19.5 -9.9 -29.7 -23.2 -37.1
Eliminations 23.9 23.1 47.8 46.5 92.7
Total EBITDA 101.0 71.1 167.7 115.7 377.3

MNOK Full Year
EBIT 2020 2019 2020 2019 2019
Spirits 22.8 14.0 35.0 17.6 121.6
Wine 60.5 36.1 94.8 62.1 158.0
Logistics 1.9 -1.9 -2.8 -6.9 2.4
Other -20.9 -11.4 -32.4 -26.3 -43.1
Eliminations 5.1 7.9 10.2 15.9 18.8
Total EBIT 69.5 44.7 104.9 62.4 257.8

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter
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 NOTE 5 FIXED ASSETS 

 

 
The table above includes both tangible fixed assets and rights of use assets.  

 

 

 

MNOK Full Year
Total comprehensive income for the year 2020 2019 2020 2019 2019
Spirits -39.0 8.7 151.0 -22.7 74.7
Wine 44.5 26.0 89.6 44.7 113.8
Logistics 3.1 -1.5 -2.0 -5.1 2.5
Other -16.2 -10.9 -31.1 -22.9 -42.8
Eliminations -7.6 -5.3 -14.5 -9.4 -21.4
Total comprehensive income for the year -15.1 17.0 193.0 -15.5 126.7

Second quarter Year to date

MNOK Full Year
Fixed Assets 2020 2019 2020 2019 2019
Purchase cost at beginning of period 1 888.7 1 578.1 1 863.1 658.0 658.0
Additions tangible fixed assets 4.4 4.0 20.1 6.1 19.1
Additions user rights through lease 0.0 -0.4 0.3 920.1 1 185.0
Transferred from assets under construction 0.0 -0.3 0.0 -0.3 -0.3
Value changes 0.0 0.0 0.0 16.3
Reclassifications 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.3
Purchase price, disposed assets -4.1 -3.6 -4.1 -4.8 -14.6
Translation differences -2.4 -0.1 7.1 -1.0 -0.1
Purchase cost at end of period 1 886.6 1 577.7 1 886.6 1 577.7 1 863.1

Accumulated depreciation at beginning of period -461.7 -363.2 -431.9 -342.2 -342.2
Accumulated depreciation, disposed assets 4.1 3.5 4.1 4.7 14.5
Ordinary depreciation in period -27.3 -22.5 -54.6 -45.6 -104.7
Reclassifications 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3
Translation differences 0.5 0.2 -2.1 0.6 0.2
Accumulated depreciation at end of period -484.4 -382.1 -484.4 -382.1 -431.9

Book Value at end of period 1 402.1 1 195.6 1 402.1 1 195.6 1 431.2

Second quarter Year to date

Specification of split tangible fixed assets and rights of use assets

MNOK Full Year
Fixed Assets 2020 2019 2020 2019 2019
Tangible fixed assets 162.9 149.0 162.9 149.0 152.0
Right of Use assets 1 239.2 1 046.6 1 239.2 1 046.6 1 279.3
Book value at end of period 1 402.1 1 195.6 1 402.1 1 195.6 1 431.2

Specification of fixed assets per asset category

MNOK Full Year
Fixed Assets 2020 2019 2020 2019 2019
Land, buildings and other real estate 1 078.3 886.0 1 078.3 886.0 1 107.2
Machinery and equipment 253.3 285.6 253.3 285.6 293.4
Transport & Vehicles 27.4 0.0 27.4 0.0 0.0
Fixtures and fittings, tools, office equipment etc. 13.0 18.7 13.0 18.7 16.9
Assets under construction 30.1 5.4 30.1 5.4 13.6
Book Value at end of period 1 402.1 1 195.6 1 402.1 1 195.6 1 431.2

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date
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NOTE 6 INTANGIBLE ASSETS 
 

 
 
 
 
NOTE 7 LIABILITIES AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS 
 

 

Liabilities at fair value through profit and loss consist of put options regarding minority shares in companies included in the 
Wine business, held by non-controlling interests. 

 
 

 

 

 

 

MNOK Full Year
Intangible assets 2020 2019 2020 2019 2019

Purchase cost at beginning of period 2 289.8 2 046.7 2 128.2 2 074.1 2 074.1
Addition of intangible assets 0.0 0.8 0.0 1.1 1.5
Aquistion of business 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5
Transferred from assets under construction 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3
Translation differences -52.5 -1.7 109.1 -29.3 -9.3
Purchase cost at end of period 2 237.3 2 046.2 2 237.3 2 046.2 2 128.2

Acc. depreciation and amortizations at beginning of period -209.7 -193.9 -205.0 -190.2 -190.2
Depreciation in period -1.4 -1.8 -2.8 -3.7 -7.2
Amortisations in period -2.7 -1.9 -5.4 -3.9 -7.7
Translation differences 0.1 -0.1 -0.5 0.1 0.0
Acc. depreciation and amortizations at end of period -213.8 -197.7 -213.8 -197.7 -205.0

Book Value at end of period 2 023.6 1 848.5 2 023.6 1 848.5 1 923.2

Specification of intangible assets
MNOK Full Year
Intangible assets 2020 2019 2020 2019 2019
Goodwill 1 105.9 1 025.3 1 105.9 1 025.3 1 048.2
Brands 899.1 798.9 899.1 798.9 854.0
Software 18.6 24.2 18.6 24.2 21.0
Book Value at end of period 2 023.6 1 848.5 2 023.6 1 848.5 1 923.2

Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter

MNOK Full Year
Liabilities at fair value through profit and loss 2020 2019 2020 2019 2019

Book value at beginning of period 59.6 69.8 69.3 74.2 74.2
Paid during period -2.1 0.0 -2.1 0.0 0.0
Changes in value during period 1.6 -1.2 -12.9 -3.2 -3.4
Interest during period 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2
Translation differences 0.8 -0.7 5.4 -3.1 -1.7
Book value at end of period 59.8 68.0 59.8 68.0 69.3
From this;
Current l iabil ity 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Non-current l iabil ity 59.8 68.0 59.8 68.0 69.3
Total liabilities through profit and loss 59.8 68.0 59.8 68.0 69.3

Second quarter Year to date
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NOTE 8 INTEREST BEARING DEBT 

The table above includes both liabilities to financial institutions and lease obligations. 

The Group’s overdraft facility at SEB has during the quarter been increased from 600 MNOK to 800 MNOK to provide 
additional liquidity reserves during the potentially volatile situation caused by the COVID-19. 

The due date on the group’s term loan has also been extended by one year to 24 October 2022. 

Interest bearing liabilities, including leasing

MNOK Full Year
Interest bearing debt 2020 2019 2020 2019 2019
Debt at beginning of period 2 074.6 1 774.7 2 012.2 897.8 897.8
New debt in period 0.0 0.0 0.3 920.3 1 185.4
Value changes 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3
Repayments in period -17.7 0.0 -35.1 -24.1 -66.2
Debt to creditinstitutions in purchased business 0.0 -12.0 0.0 0.0 0.0
Translation differences -1.1 -9.1 78.5 -40.4 -21.1
Interest bearing debt at end of period 2 055.8 1 753.6 2 055.8 1 753.6 2 012.2

Capitalized borrowing costs at beginning of period -5.2 -4.3 -3.1 -4.8 -4.8
Capitalized borrowing costs during period -2.5 0.0 -2.5 0.0 0.0
Amortized borrowing costs during period 0.5 0.4 1.0 0.8 1.6
Translation differences 2.4 0.0 -0.2 0.1 0.1
Capitalized borrowing costs at end of period -4.8 -3.9 -4.8 -3.9 -3.1
Book value interest bearing debt at end of period 2 050.9 1 749.7 2 050.9 1 749.7 2 009.0

Second quarter Year to date

Specification of split liabilities to financial institutions and lease obligations

MNOK Full Year
Interest bearing liabilities 2020 2019 2020 2019 2019

Liabil ities to financial institutions 775.5 684.5 775.5 684.5 703.8
Lease obligations 1 275.4 1 065.2 1 275.4 1 065.2 1 305.2
Book value interest bearing debt at end of period 2 050.9 1 749.7 2 050.9 1 749.7 2 009.0

Current interest bearing, including leasing and bank overdraft:

MNOK Full Year
Interest bearing liabilities 2020 2019 2020 2019 2019
Current portion of non-current loans 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Current portion of non-current lease obligations 71.9 48.8 71.9 48.8 154.2
Bank overdraft 0.0 180.4 0.0 180.4 0.0
Current interest bearing liabilities at end of period 71.9 229.2 71.9 229.2 154.2

Second quarter

Second quarter Year to date

Year to date
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NOTE 9 TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES 
 

In addition to subsidiaries and associated companies, the Group’s related parties are defined as the owners, all members of 
the Board of Directors and Group senior management, as well as companies in which any of these parties have either 
controlling interests, board appointments or are senior staff.  All transactions with related parties that are not eliminated in 
the Group accounts are presented below:  

  

 
 

  

Sale and purchase transactions with related parties

MNOK Full Year
Purchase of goods and services 2020 2019 2020 2019 2019
Tiffon SA 9.9 12.5 26.7 30.2 57.5
Hoff SA 6.1 6.0 10.5 11.9 21.0
Total purchase transactions 16.0 18.6 37.2 42.1 78.5

MNOK Full Year
Sale of goods and services 2020 2019 2020 2019 2019
Tiffon SA 0.0 0.0 1.9 0.0 1.2
Total sale transactions 0.0 0.0 1.9 0.0 1.2

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Receivables and debt at end of period

MNOK 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
Current receivables from related parties
Tiffon SA 0.0 0.4 0.0
Total current receivables from related parties 0.0 0.4 0.0

MNOK 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
Non-current receivables from related parties
Smakeappen AS 0.5 0.0 0.5
Total non-current receivables from related parties 0.5 0.0 0.5

MNOK 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
Current debt to related parties
Tiffon SA 1.5 5.0 4.4
Hoff SA 2.7 1.4 0.5
Total current debt to related parties 4.2 6.4 4.9
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NOTE 10 FINANCIAL INSTRUMENTS 

1) Prepayments are not defined as financial assets according to IFRS, and hence not included in the figures.
2) Accrued costs and public taxes are not defined as fincanial liabilities according to IFRS, and hence not included in the figures.

There has not been any transfers of financial assets or liabilities between levels during the period. 

MNOK

Financial 
instruments 
at fair value 

through 
profit and 

loss

Financial 
instruments 

at amortized 
cost

Financial 
instruments 
at fair value 
through OCI

Total book 
value at end 

of period

Assets
Other investments in shares 0.0 0.0 0.3 0.3
Other long term receivables 0.0 0.5 0.0 0.5
Accounts receivables 0.0 1 047.4 0.0 1 047.4
Other receivables1) 0.1 62.5 0.0 62.6
Cash and cash equivalents 0.0 675.1 0.0 675.1
Total financial assets as of second quarter 2020 0.1 1 785.5 0.3 1 785.9
Total financial assets as of second quarter 2019 0.0 1 245.3 0.0 1 245.3

Liabilities   
Liabil ities to financial institutions 0.0 775.5 0.0 775.5
Leasing commitments 0.0 1 275.4 0.0 1 275.4
Liabil ities at fair value through profit and loss 59.8 0.0 0.0 59.8
Other non-current term debt 0.0 0.2 0.0 0.2
Accounts payable 0.0 665.4 0.0 665.4
Other current debt2) 0.0 16.6 0.0 16.6
Total financial liabilities as of second quarter 2020 59.8 2 733.1 0.0 2 792.9
Total financial liabilities as of second quarter 2019 68.4 2 268.3 0.0 2 336.7

Fair value hierarchy

Assets
MNOK Level 1 Level 2 Level 3 Book Value
Currency derivatives 0.0 0.1 0.0 0.1
Total financial assets 0.0 0.1 0.0 0.1

Liabilities  
MNOK Level 1 Level 2 Level 3 Book Value
Liabil ities at fair value through profit and loss 0.0 0.0 59.8 59.8
Currency derivates 0.0 0.0 0.0 0.0
Total financial liabilities 0.0 0.0 59.8 59.8



2nd quarter, 2020 Arcus ASA 28 

 

 
 
 

 
At the end of the period, liabilities measured at fair value, categorized at level 3 in the fair value hierarchy is related to put-
options held by non-controlling interests in wine companies in Norway and Sweden. The liabilities for these put-options are 
estimated on the basis of pricing mechanisms that underlie the shareholder agreements, discounted to the balance sheet 
date. The main parameters of price mechanisms share value development measured by EBIT (earnings) until the estimated 
due date, multiplied by a marketbased multiple. As a basis for EBIT, the Group's budgets and long term plans towards 
expected maturity date is used.  

 
NOTE 11 OPTIONS  
 
The Group has an option programme for senior Group Executives and a few other key personell. During Q2, the General 
Meeting granted 2,508,879 new options in this programme. The table below show outstanding options from 2018, 2019 and 
2020.  
  
As of end of Q2 2020, the Group Excecutive Management holds 3,973,286 options. The share options have a vesting period 
of three years and the options can be exercised during the next two years. The options will expire after five years. 
 

Changes in outstanding options are shown in the table below; 

 
 

 
 

Changes financial liabilities, level 3

MNOK Full Year
2020 2019 2020 2019 2019

Financial l iabil ities, level 3, at beginning of period 59.6 69.8 69.3 74.2 74.2
Fair value at the first time of recognition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Paid during the period -2.1 0.0 -2.1 0.0 0.0
Changes in value during the period 1.6 -1.2 -12.9 -3.2 -3.4
Interest during period 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2
Translation differences 0.8 -0.7 5.4 -3.1 -1.7
Financial liabilities, level 3 at end of period 59.8 68.0 59.8 68.0 69.3

Second quarter Year to date

Number of options Full Year
2020 2019 2020 2019 2019

Change in number of options:
Outstanding options beginning of period 3 095 893 2 050 660 3 095 893 2 417 500 2 417 500
Issued during period 2 508 879 2 195 086 2 508 879 2 195 086 2 195 086
Forfeited during the period 0 0 0 -366 840 -1 516 693
Outstanding options end of period 5 604 772 4 245 746 5 604 772 4 245 746 3 095 893

Second quarter Year to date

Option calculation assumptions:
Options 
#2020

Options 
#2019

Options 
#2018

Grant date
 June 10th 

2020 
 April  11th 

2019 
 April  11th 

2018 
Total outstanding options at end of period: 2 508 879     2 033 802     1 062 091      
Vesting period - Start June 2020 April  2019 April  2018
Vesting period - End June 2023 April  2022 April  2021
Redemption period - Start June 2023 April  2022 April  2021
Redemption period - End June 2025 April  2024 April  2023
Share price on the allocation date NOK 41,00 38,80 43,70
Share price on the balance sheet date NOK 39,00 39,00 39,00
Redemption price - minimum NOK 39,02 40,52 45,22
Redemption price - maximum NOK 123,00 116,40 131,10
Risk-free interest rate % 0,31 % 0,31 % 0,18 %
Volatil ity % 20,0 % 20,0 % 20,0 %
Expected dividend % 3,9 % 3,9 % 3,9 %
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NOTE 12 FINANCIAL INCOME AND EXPENSES 

NOTE 13 OTHER EVENTS 

Events after the close of Q2 2020 

COVID-19 

During the first half of 2020, Arcus was affected by the global medical and financial crisis following COVID-19. Arcus 
experienced the first effects from the COVID-19 in March 2020. Even though Q2 is the first full quarter affected by the 
COVID-19 the results are better than prognosed in the beginning of the crisis. It is still too early to predict how severely the 
pandemic will affect the various business areas in a medium- and long-term perspective.  

Arcus has made use of certain relief and support measures available from governments in different territories to mitigate the 
effects of COVID-19. Such measures primarily relate to reduced social security contributions, reimbursement of salaries to 
employees on sick leave or temporarily laid off and delays in payment terms of taxes and other levies.  

In Q2 Arcus successfully increased the overdraft facility with SEB for general corporate purposes with maturity October 2022, 
see note 8 for further information.  

COVID-19 is identified as an impairment indicator for certain cash generating units (CGUs) in Spirits, and management has 
estimated the recoverable amount and compared this to the carrying amount for the relevant CGUs. There is an increased 
uncertainty about the future performance due to COVID-19 and which increases the sensitivity of the assumptions applied in 
the impairment assessment.  

Management has based its current estimates of future cash flows on the expectation that the businesses will normalize from 
COVID-19 around the beginning of 2021 and the discount rates are based on an expected stabilization of volatility, risk 
premiums and interest rates at levels prior to the COVID-19 outbreak. However, management believes it is still too early to 
predict the full impact that COVID-19 will have on the business and financial markets as the situation is still developing and 
hence there is a high degree of uncertainty associated with these assumptions.  

Based on the impairment tests performed, no impairment is identified in the first half of 2020. Depending on the duration of 
the COVID-19, and to what extent the business is affected in the medium to long term perspective, it may have an impact on 
assumptions applied for calculating the recoverable amount for fixed and intangible assets, including goodwill.  

During the first half year of 2020 Arcus has been following potential credit loss cases closely and have to some extent also 
reassessed the loss rates to be applied when estimating provisions for expected credit loss.  

Arcus does not expect losses on trade receivables to increase significantly. 

Possible merger between Vectura and Cuveco 
An agreement on the possible merger between Vectura and Cuveco has not yet been reached at the end of Q2 2020. 

Arbitration tribunal regarding breach of competion clause 

At the Stockholm Chamber of Commerce, an arbitration tribunal has ruled that former employee Stefan Stjärnström 
breached the competition clause in his employment contract with Vinunic. Stjärnström will have to repay his severance pay, 

MNOK Full Year
2020 2019 2020 2019 2019

Interest income 3.2 4.8 10.2 8.7 22.5
Other financial income 6.5 2.2 43.1 3.2 3.4
Total financial income 9.7 7.1 53.2 11.8 25.9

Interest cost -18.6 -27.9 -44.2 -53.7 -94.1
Other financial expenses -6.9 -2.2 -5.9 -9.9 -17.0
Total financial expenses -25.6 -30.0 -50.1 -63.5 -111.2

Net financial profit/loss -15.8 -23.0 3.1 -51.7 -85.3

Second quarter Year to date
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in addition to Vinunic’s legal fees and own costs (see “Other information” for background and further information). The 
repayment is not material in accounting terms and will be accounted for during Q3 2020. 

Other 

No other significant events have occurred between the close of Q2 and the date on which Arcus’s interim financial 
statements for Q2 2020 were approved. This applies to events that would have provided knowledge of factors present at the 
close of Q2 2020, or events concerning matters that have arisen since the close of Q2 2020. 
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Alternative Performance Measures (APM) 
In the discussion of the reported operating results, financial position, cash flows and notes, the Group refers to certain 
alternative performance measures (APM), which are not defined by generally accepted accounting principles (GAAP) such as 
IFRS. 

Arcus ASA management makes regular use of these alternative performance measures and is of the opinion that this 
information, along with comparable GAAP measures, is useful to investors who wish to evaluate the company’s operating 
performance, ability to repay debt and capability to pursue new business opportunities. Such alternative performance 
measures should not be viewed in isolation or as an alternative to the equivalent GAAP measure. 

Gross Profit 

Gross profit is defined by Arcus ASA as total operating revenue minus the cost of goods sold. 

Gross margin = Gross profit / Total revenue 

Other income and expenses 

To provide more information in the Group’s consolidated income statement, significant positive and negative non-recurring 
items and restructuring costs are separated out to a separate line in the statement of income called other income and 
expenses. Other income and expenses are presented net on this income statement line. See also detailed specifications of 
what these items include in note 3 relating to the individual line items.  

Group
MNOK Full Year

2020 2019 2020 2019 2019
Total operating revenues 767.2 698.0 1 378.3 1 250.1 2 762.8
Cost of goods -450.4 -417.4 -800.0 -731.9 -1 601.1
Gross Profit 316.8 280.6 578.3 518.2 1 161.7

Spirits
MNOK Full Year

2020 2019 2020 2019 2019
Total operating revenues 237.3 214.4 437.0 389.7 975.6
Cost of goods -124.5 -108.8 -224.6 -190.6 -491.3
Gross Profit 112.8 105.6 212.4 199.1 484.3

Wine
MNOK Full Year

2020 2019 2020 2019 2019
Total operating revenues 497.4 430.6 874.8 771.7 1 603.4
Cost of goods -379.7 -333.5 -668.3 -596.0 -1 238.3
Gross Profit 117.8 97.1 206.5 175.7 365.1

Logistics
MNOK Full Year

2020 2019 2020 2019 2019
Total operating revenues 90.5 81.7 168.1 150.2 328.1
Cost of goods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gross Profit 90.5 81.7 168.1 150.2 328.1

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date
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EBITDA and EBITDA Adjusted 

EBITDA is defined by Arcus ASA as operating profit before depreciation, write down and amortisation. 

EBITDA adjusted is defined by Arcus ASA as operating profit before depreciation, amortisation and other income and 
expenses. 

EBITDA-margin = EBITDA/Total operating revenue 

EBITDA-margin adjusted = EBITDA adjusted /Total operating revenue 

Below is a reconciliation from EBIT to EBITDA adjusted: 

Group
MNOK Full Year
EBITDA adjusted 2020 2019 2020 2019 2019
EBIT 69.5 44.7 104.9 62.4 257.8
Depreciation, amortisations and write downs 31.5 26.5 62.9 53.2 119.6
EBITDA  101.0 71.1 167.7 115.7 377.3
Other income and expenses 18.3 11.5 18.2 13.0 19.7
EBITDA adjusted 119.3 82.6 185.9 128.7 397.1

Spirits
MNOK Full Year
EBITDA adjusted 2020 2019 2020 2019 2019
EBIT 22.8 14.0 35.0 17.6 121.6
Depreciation, amortisations and write downs 6.3 6.3 12.6 12.5 25.3
EBITDA  29.1 20.3 47.6 30.1 146.9
Other income and expenses 1.4 0.8 1.7 1.0 2.0
EBITDA adjusted 30.5 21.1 49.3 31.1 148.9

Wine
MNOK Full Year
EBITDA adjusted 2020 2019 2020 2019 2019
EBIT 60.5 36.1 94.8 62.1 158.0
Depreciation, amortisations and write downs 2.1 0.7 4.1 1.5 3.1
EBITDA  62.6 36.8 98.9 63.6 161.1
Other income and expenses 4.0 6.7 4.3 7.2 8.8
EBITDA adjusted 66.6 43.5 103.3 70.7 169.9

Logistics
MNOK Full Year
EBITDA adjusted 2020 2019 2020 2019 2019
EBIT 1.9 -1.9 -2.8 -6.9 2.4
Depreciation, amortisations and write downs 3.0 2.7 5.9 5.5 11.5
EBITDA  4.9 0.8 3.2 -1.4 13.8
Other income and expenses 0.0 1.3 0.0 1.2 1.6
EBITDA adjusted 4.9 2.1 3.2 -0.2 15.4

Parent Company
MNOK Full Year
EBITDA adjusted 2020 2019 2020 2019 2019
EBIT -20.9 -11.4 -32.4 -26.3 -43.1
Depreciation, amortisations and write downs 1.4 1.6 2.7 3.1 6.0
EBITDA  -19.5 -9.9 -29.7 -23.2 -37.1
Other income and expenses 12.8 2.6 12.1 3.7 7.3
EBITDA adjusted -6.7 -7.3 -17.6 -19.5 -29.8

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date
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Other definitions alternative performance measures shown in key figures table: 

Equity ratio 
Equity ratio = Total equity/Total equity and liabilities 

Net interest bearing debt 
Net interest bearing debt = Liabilities to financial institutions + lease liabilities + bank overdraft - Cash and cash equivalents: 

MNOK Full Year
Net interest bearing debt 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
Non-current l iabil ities to financial institutions 775.5 684.5 703.8
Book value of Capitalized arrangement fees 4.8 3.9 3.1
Non-current lease l iabil ities 1 203.4 1 016.5 1 151.0
Current lease l iabil ities 71.9 48.8 154.2
Cash and cash equivalents -675.1 -98.5 -205.0
Net interest bearing debt 1 380.6 1 835.5 1 807.1

Second quarter
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Organic growth 
 
Organic revenue growth represents the Segment’s and the Group’s revenues, adjusted for currency effects and structural 
changes, such as acquisitions or divestitures. 
 

 
 

   

Group
MNOK
Total revenues 2020 2019 2020 2019
Reported total operating revenues 767.2 698.0 1 378.3 1 250.1
Currency effects 0.0 53.4 0.0 66.9
Structural changes -6.6 0.0 -9.5 0.0
Baseline organic growth 760.6 751.4 1 368.8 1 317.0
Growth 9.9 % 10.3 %
Organic Growth 1.2 % 3.9 %

Spirits
MNOK
Total revenues 2020 2019 2020 2019
Reported total operating revenues 237.3 214.4 437.0 389.7
Currency effects 0.0 12.5 0.0 16.4
Structural changes 0.0 0.0 0.0 0.0
Baseline organic growth 237.3 226.9 437.0 406.2
Growth 10.7 % 12.1 %
Organic Growth 4.6 % 7.6 %

Wine
MNOK
Total revenues 2020 2019 2020 2019
Reported total operating revenues 497.4 430.6 874.8 771.7
Currency effects 0.0 39.7 0.0 49.0
Structural changes -6.6 0.0 -9.5 0.0
Baseline organic growth 490.8 470.3 865.3 820.7
Growth 15.5 % 13.4 %
Organic Growth 4.4 % 5.4 %

Logistics
MNOK
Total revenues 2020 2019 2020 2019
Reported total operating revenues 90.5 81.7 168.1 150.2
Currency effects 0.0 0.0 0.0 0.0
Structural changes 0.0 0.0 0.0 0.0
Baseline organic growth 90.5 81.7 168.1 150.2
Growth 10.8 % 11.9 %
Organic Growth 10.8 % 11.9 %

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date

Second quarter Year to date
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Contact information 
CONTACT PERSON 
Per Bjørkum, Group Director Communications and IR 
Mobile: +47 922 55 777 
E-mail: per.bjorkum@arcus.no

VISITING ADDRESS:  
Destilleriveien 11, Hagan, Norway 

MAIL ADDRESS:  
Postboks 64, N-1483 Hagan, Norway 

TELEPHONE: 
+47 67 06 50 00

WEB 
https://www.arcus.no/en/investor 

ANNUAL REPORT 

ANNUAL REPORT 2019 

LINKEDIN 
Arcus ASA 

INSTAGRAM 
Destilleriveien 
ArcusGruppen 

FACEBOOK:  
ArcusGruppen 

https://www.arcus.no/en/investor
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/arcus-upload/Arcus-Annual-Report-2018-web.pdf


Vedlegg G  

Mellombalanse per 31. august 2020 for det Overtagende Selskap 



NOK

Driftsinntekter og driftskostnader 31.08.2020

Annen driftskostnad 5 570

Sum driftskostnader 5 570

Driftsresultat -5 570

Resultat før skattekostnad -5 570

Skattekostnad -1 225

Årsoverskudd -4 345

Overføringer

Overført fra annen egenkapital -4 345

Sum overføringer -4 345

NOK

Eiendeler Note 31.08.2020

Anleggsmidler

Utsatt skattefordel 1 225

Sum immaterielle eiendeler 1 225

Omløpsmidler

Fordringer

Andre fordringer 24 430

Sum fordringer 24 430

Sum eiendeler 25 655

NOK

Egenkapital og gjeld Note 2019

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 30 000

Sum innskutt egenkapital 30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital -4 345

Sum opptjent egenkapital -4 345

Sum egenkapital 25 655

Sum egenkapital og gjeld 25 655

Gjelleråsen, 28. september 2020

Kenneth Hamnes

Styreleder

Arcus Newco AS

Resultatoppstilling pr. 31.08.2020
Arcus Newco AS

Mellombalanse pr. 31.08.2020
Arcus Newco AS

Mellombalanse pr. 31.08.2020



Note 1 Regnskapsprinsipper

 Arcus Newco AS 

 Noter til regnskapet 

Denne mellombalansen er satt opp i forbindelse med at selskapet skal inngå i en fisjon med Arcus ASA, 
med åpningsbalanse datert 31.08.2020. Selskapet har byttet navn til Arcus Newco AS ved styrevedtak 
03.09.2020. Dette ble registrert i Brønnøysundregisteret 24. september 2020.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med norsk regnskapsstandard og god regnskapsskikk for små 
foretak. Selskapet ble stiftet 01.07.2020, og har sitt hovedkontor på Gjelleråsen i Nittedal Kommune.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke 
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.  

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Kundefordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. 

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av 
betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt er 
beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret . 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Kun skattefordeler som kan 
sannsynliggjøres utnyttet gjennom fremtidig skattepliktig inntekt er balanseført.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Til generalforsamlingen i Arcus Newco AS 

Revisors beretning til mellombalanse 

Konklusjon 

Vi har revidert mellombalansen for Arcus Newco AS pr. 31.08.2020 som viser en egenkapital på kr 25 655. 

Mellombalansen består av balanse og beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre 

noteopplysninger. Mellombalansen er utarbeidet av styret og daglig leder ved anvendelse av 
regnskapsprinsippene beskrevet i note 1 til mellombalansen. 

Etter vår mening gir mellombalansen i det alt vesentlige et uttrykk for selskapets finansielle stilling pr. 
31.08.2020 i samsvar med regnskapsprinsippene beskrevet i note 1 til mellombalansen. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 

beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av mellombalansen. Vi er uavhengige av 

selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og 
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 

oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon 

Vi gjør oppmerksom på note 1 til mellombalansen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelsen. 

Mellombalansen er utarbeidet i forbindelse med at styret i Arcus Newco AS har vedtatt en fisjonsplan og en 
trekantfusjonsplan for selskapet jf. allmennaksjeloven § 14-4 (3) jf. 13-8 (3). 

Ledelsens ansvar for mellombalansen 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide mellombalansen i samsvar med regnskapsprinsippene beskrevet i 

note 1 i mellombalansen og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre 

utarbeidelsen av en mellombalanse som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 

misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av mellombalansen må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
mellombalansen med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, 
eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av mellombalansen 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at mellombalansen som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 

utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 

vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 

som brukerne foretar på grunnlag av mellombalansen.  
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Revisors beretning til mellombalanse for Arcus Newco AS 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i mellombalansen, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å konkludere særskilt på
selskapets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i mellombalansen.
Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

► evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i mellombalansen inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt mellombalansen gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, blant annet om det planlagte 
omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, 
herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.  

Oslo, 28.09.2020 

ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Trond Stian Nytveit 

statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Trond Stian Nytveit
Partner
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5998-4-802147
IP: 51.175.xxx.xxx
2020-09-28 14:24:46Z

Trond Stian Nytveit
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5998-4-802147
IP: 51.175.xxx.xxx
2020-09-28 14:24:46Z
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Vedlegg H 

Utkast til balanse som viser fordelingen av det Overdragende Selskapets balanse per 31. august 
2020 mellom det Overdragende Selskap og det Overtakende Selskap 



Balanse 

EIENDELER 

1 000 NOK 

31 August 
2020 

(rapportert) 

Kapital-
nedsettelse 

/ Fonds-
emisjon 

Balanse 
Arcus 

ASA etter 
fonds-

emisjon, 
før fisjon Fisjon 

Utkast 
åpnings-
balanse 
Arcus 

NewCo AS 

Utkast 
fisjons-
balanse 

Arcus ASA 

Anleggsmidler 

Immaterielle eiendeler 

Utsatt skattefordel 91 463 91 463 -90 841 90 841 622 

Sum immaterielle eiendeler 91 463 0 91 463 -90 841 90 841 622 

Finansielle anleggsmidler 

Investering i datterselskap 1 189 365 1 189 365 -1 189 365 1 189 365 0 

Sum finansielle anleggsmidler 1 189 365 0 1 189 365 -1 189 365 1 189 365 0 

Sum anleggsmidler 1 280 828 0 1 280 828 -1 280 206 1 280 206 622 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Konsernbidrag fra selskap i samme konsern 102 191 102 191 0 0 102 191 

Kortsiktig fordring på selskap i samme konsern 254 602 254 602 20 000 0 274 602 

Skattefordring 803 803 0 0 803 

Andre fordringer 51 51 0 0 51 

Sum fordringer 357 647 0 357 647 20 000 0 377 647 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 103 373 103 373 -103 373 103 373 0 

Sum omløpsmidler 461 020 0 461 020 -83 373 103 373 377 647 

SUM EIENDELER 1 741 849 0 1 741 849 -1 363 579 1 383 579 378 269 



EGENKAPITAL OG GJELD 

1 000 NOK 

31 August 
2020 

(rapportert) 

Kapital-
nedsettels
e / Fonds-
emisjon 

Balanse 
Arcus 
ASA 
etter 

fonds-
emisjon, 
før fisjon Fisjon 

Utkast 
åpnings-
balanse 
Arcus 

NewCo AS 

Utkast 
fisjons-
balanse 

Arcus ASA 

Egenkapital 

Innskutt egenkapital 

Aksjekapital 1 360 338 756 340 116 -337 803 337 803 2 313 

Overkurs 719 280 -509 930 209 350 -209 350 209 350 0,0 

Sum innskutt egenkapital 720 641 -171 174 549 466 -547 153 547 153 2 313 

Opptjent egenkapital 

Fond for aksjebasert betaling 7 167 0 7 167 0 0 7 167 

Estimatavvik Pensjon -123 0 -123 0 0 -123

Egne aksjer -575 0 -575 0 0 -575

Annen egenkapital -161 055 171 174 10 120 0 0 10 120 

Sum opptjent egenkapital -154 585 171 174 16 589 0 0 16 589 

Sum egenkapital 566 056 0 566 056 -547 153 547 153 18 902 

Gjeld 

Avsetning for forpliktelser 

Pensjonsforpliktelser 1 702 1 702 0 0 1 702 

Sum forpliktelser 1 702 0 1 702 0 0 1 702 

Annen langsiktig gjeld 

Gjeld til kredittinstitusjoner -2 206 -2 206 2 206 -2 206 0 

Sum annen langsiktig gjeld -2 206 0 -2 206 2 206 -2 206 0 

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld 32 32 0 0 32 

Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 171 171 0 0 171 

Annen kortsiktig gjeld 7 254 7 254 0 0 7 254 
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme 
konsern 0 0 0 20 000 0 

Mellomværende I konsernkontoordningen 1 168 840 
1 168 

840 -818 632 818 632 350 208 

Sum kortsiktig gjeld 1 176 297 0 
1 176 

297 -818 632 838 632 357 665 

Sum Gjeld 1 175 793 0 
1 175 

793 -816 426 836 426 359 367 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 741 849 0 
1 741 

849 -1 363 579 1 383 579 378 269 



Vedlegg I 

Sakkyndig redegjørelse utarbeidet av KWC AS for det Overdragende Selskap, jfr. allmennaksjeloven 
§ 14-4 jf. § 13-10



KWC AS er ikke et revisjonsselskap, men er et uavhengig konsulentselskap som driver økonomisk og finansiell rådgivning. 
Denne redegjørelsen er avgitt av undertegnede som statsautorisert revisor. 

Til generalforsamlingen i Arcus ASA 

Redegjørelse for (vederlaget) delingsforholdet i Arcus ASA 

På oppdrag fra styret i Arcus ASA avgir jeg som uavhengig sakkyndig, i samsvar med asal. § 
13-10, en redegjørelse for fisjonsplanen datert 29. september 2020 for Arcus ASA. Ved
fisjonen overdras de eiendeler og forpliktelser som fremgår av fisjonsplanen til Arcus ASA
og Arcus Newco AS.

Styrets ansvar for redegjørelsen 

Styret i Arcus ASA er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de 
verdsettelser som ligger til grunn for vederlaget. 

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter 

Min oppgave er å utarbeide en redegjørelse om fastsettelse av vederlaget. 

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen angir hvilke fremgangsmåter 
som er brukt ved fastsettelsen av vederlaget til aksjeeierne i det overdragende selskapet. Den 
andre delen er vår uttalelse om vederlaget. 

Del 1: Redegjørelse om fastsettelse av vederlaget 

Fastsettelsen av vederlaget til aksjonærene i Arcus ASA er basert på virkelige verdier av 
eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Arcus ASA. Delingen av selskapet bygger på 
skattelovens § 11-8 hvoretter selskapets nominelle og innbetalte aksjekapital, herunder 
overkurs, skal deles i samme forhold som nettoverdiene fordeles imellom selskapene.  

Arcus ASA er notert ved Oslo Børs. Ved fisjonen er gjenværende eiendeler og forpliktelser i 
Arcus ASA verdsatt til MNOK 18,9. I hovedsak er dette pengeposter verdsatt til pålydende 
verdi. Den samlede børsverdien av Arcus ASA pr. 31 august 2020 utgjorde MNOK 2 789. 
Børsverdi fratrukket nettoverdiene som blir igjen i Arcus ASA utgjør MNOK 2 760. 
Børskursen i Arcus ASA har også blitt benyttet som verdireferanse i forbindelse med 
fusjonsforhandlinger mellom Arcus ASA og Altia Plc. Fusjonsforhandlingene har vært 
mellom uavhengige parter. Børskurs anses som en hensiktsmessig metode for å fastslå 
virkelig verdi av verdiene som tilføres Arcus Newco AS ved fisjonen.  
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Partene er enige i at virkelig verdi av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som 
utfisjoneres til Arcus Newco AS utgjør 99,32% av den virkelige verdien Arcus ASA før 
fisjonen. 

Som vederlag ved fisjonen mottar aksjonærene i Arcus ASA 68 023 255 nyutstedte 
vederlagsaksjer i det overtakende selskapet Arcus Newco AS, til pålydende NOK 4,966 per. 
aksje. Overskytende beløp avsettes med regnskapsmessig kontinuitet.  

Vederlagsaksjene i Arcus Newco AS utgjør det hele og fulle vederlag i anledning fisjonen. 
Fisjonen gjennomføres med full eiermessig kontinuitet.   

Det har ikke vært særlige vanskeligheter i forbindelse med fastsettelse av vederlaget. 

Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse 

Jeg har utført min kontroll og avgir min uttalelse i samsvar med standard for 
attestasjonsoppdrag SA 3802-1 ”Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen”. 
Standarden krever at jeg planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet 
for at de eiendeler og forpliktelser selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til det 
avtalte vederlaget, og for å kunne uttale meg om vederlaget til aksjeeierne i Arcus ASA. 
Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet og av vederlaget herunder 
vurderingsprinsippene og eksistens og tilhørighet. Videre har jeg vurdert de 
verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for 
verdsettelsen. 

Etter min oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
min konklusjon. 

Konklusjon 

Etter min mening er vederlaget til aksjeeierne i Arcus ASA på 1 mottatt aksje i Arcus Newco 
AS for hver aksje i Arcus ASA rimelig og saklig basert på verdsettelsen av selskapene som 
beskrevet i ovenfor. 

Oslo, 29. september 2020 

___________________ 

Simen B. Weiby  
Statsautorisert revisor 



Vedlegg J 

Sakkyndig redegjørelse utarbeidet av KWC AS for det Overtakende Selskap, jfr. allmennaksjeloven 
§ 14-4 jf. § 13-10



KWC AS er ikke et revisjonsselskap, men er et uavhengig konsulentselskap som driver økonomisk og finansiell rådgivning. 
Denne redegjørelsen er avgitt av undertegnede som statsautorisert revisor. 

Til generalforsamlingen i Arcus Newco AS 

Redegjørelse for fisjonsplanen i Arcus Newco AS 

På oppdrag fra styret i Arcus Newco AS avgir jeg som uavhengig sakkyndig, i samsvar med 
allmennaksjeloven § 14-4 jf § 13-10, en redegjørelse om fisjonsplanen datert 29. september 
2020 for Arcus Newco AS og Arcus ASA. Ved fisjonen overtar Arcus Newco AS de eiendeler 
og forpliktelser som fremgår av fisjonsplanen i Arcus ASA mot at det utstedes vederlag i 
aksjer i Arcus Newco AS. 

Styrets ansvar for redegjørelsen 

Styret i hvert selskap er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de 
verdsettelser som ligger til grunn for vederlaget. 

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter 

Min oppgave er å utarbeide en redegjørelse om fisjonsplanen og å uttale meg om vederlaget. 

Den videre redegjørelsen består av tre deler. Den første delen er en presentasjon av 
opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 13-10 og § 2-
6 første ledd nr. 1 til 4. Den andre delen angir hvilke fremgangsmåter som er brukt ved 
fastsettelsen av vederlaget til aksjeeierne i det overdragende selskapet. Den tredje delen er 
min uttalelse. 

Del 1: Opplysninger om innskuddet 

De eiendeler selskapet skal overta ved fisjonen omfatter følgende: 
 100% av aksjene i Arcus Gruppen AS
 100% av aksjene i Vectura AS
 Bankinnskudd på til sammen TNOK 103 373 vurdert til bokført verdi.
 Fordring på kredittinstitusjon på TNOK 2 206
 Fisjonsgjeld mot Arcus ASA på TNOK 20 000
 Konsernintern gjeld knyttet til konsernkontoordning på TNOK 818 632 vurdert til

pålydende som tilsvarer bokført verdi
 Utsatt skattefordel bokført til TNOK 90 841 knyttet til fremførbart underskudd og

opptjent fremførbart underskudd pr. 31.08.2020
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Fordelingen av regnskapsmessige verdier mellom Arcus NewCo AS og Arcus ASA er vist i 
egen allokeringsbalanse pr. 31.08.2020. 

Del 2: Fremgangsmåte ved fastsettelse av vederlaget 

Arcus ASA er notert ved Oslo Børs. Ved fisjonen er gjenværende eiendeler og forpliktelser i 
Arcus ASA verdsatt til MNOK 18,9. I hovedsak er dette pengeposter verdsatt til pålydende 
verdi. Den samlede børsverdien av Arcus ASA pr. 31 august 2020 utgjorde MNOK 2 789. 
Børsverdi fratrukket nettoverdiene som blir igjen i Arcus ASA utgjør MNOK 2 760. 
Børskursen i Arcus ASA har også blitt benyttet som verdireferanse i forbindelse med 
fusjonsforhandlinger mellom Arcus ASA og Altia Plc. Fusjonsforhandlingene har vært 
mellom uavhengige parter. Børskurs anses som en hensiktsmessig metode for å fastslå 
virkelig verdi av verdiene som tilføres Arcus Newco AS ved fisjonen.  

Partene er enige i at virkelig verdi av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som 
utfisjoneres til Arcus Newco AS utgjør 99,32% av den virkelige verdien Arcus ASA før 
fisjonen. 

I Arcus Newco AS skal det som forberedelse til fisjonen gjennomføres en kapitalnedsettelse. 
Aksjekapital nedsettes med NOK 30 000 til NOK 0 ved innløsning av samtlige aksjer i 
selskapet.    

Som vederlag ved fisjonen mottar aksjonærene i Arcus ASA 68 023 255 nyutstedte 
vederlagsaksjer i det overtakende selskapet Arcus Newco AS, til pålydende NOK 4,966 pr. 
aksje. Overskytende beløp avsettes med regnskapsmessig kontinuitet.  

Vederlagsaksjene i Arcus Newco AS utgjør det hele og fulle vederlag i anledning fisjonen. 
Fisjonen gjennomføres med full eiermessig kontinuitet.   

Det har ikke vært særlige vanskeligheter i forbindelse med fastsettelse av vederlaget.  

 

Del 3: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse  

Jeg har utført min kontroll og avgir min uttalelse i samsvar med standard for 
attestasjonsoppdrag SA 3802-1 ”Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen”. 
Standarden krever at jeg planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet 
for at de eiendeler og forpliktelser selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til det 
avtalte vederlaget, og for å kunne uttale meg om vederlaget til aksjeeierne i Arcus ASA. 
Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet og av vederlaget herunder 
vurderingsprinsippene og eksistens og tilhørighet. Videre har jeg vurdert de 
verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for 
verdsettelsen. 

Etter min oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
min konklusjon. 
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Konklusjon 

Etter min mening har de eiendeler selskapet skal overta ved fisjonen en verdi som minst 
svarer til det avtalte vederlaget i aksjer i Arcus Newco AS pålydende NOK 337 803 484,33 
samt overkurs NOK 209 349 928,15, og etter min mening er begrunnelsen for vederlaget til 
aksjeeierne i Arcus ASA på 1 mottatt aksje i Arcus Newco AS for hver aksje i Arcus ASA 
rimelig og saklig basert på verdsettelsen av selskapene som beskrevet i ovenfor. 

Oslo, 29. september 2020 

___________________ 

Simen B. Weiby  
Statsautorisert revisor 



Vedlegg K 

Rapport om Fisjonen fra styrene i det Overdragende Selskapet og det Overtakende Selskap 
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RAPPORT OM FISJON AV ARCUS ASA 

MED ARCUS NEWCO AS  

SOM OVERTAKENDE SELSKAP 

REPORT ON DEMERGER OF ARCUS ASA 

WITH ARCUS NEWCO AS  

ACQUIRING COMPANY 

1. INNLEDNING 1. INTRODUCTION

Styrene i hver av Arcus ASA og Arcus 
NewCo AS har vedtatt en felles fisjonsplan for en 
fisjon av Arcus ASA, org. nr. 987 470 569, som 
overdragende selskap ("Overdragende 
Selskap") og Arcus NewCo AS, org. nr. 925 510 

459, som overtakende selskap ("Overtakende 
Selskap").  

The board of directors of each of Arcus ASA and 
Arcus NewCo AS has approved a joint de-merger 
plan for demerger of Arcus ASA, business reg. 
no. 987 470 569, as transferring company (the 
"Transferring Company") and Arcus NewCo 
AS, business reg. no. 925 510 459, as acquiring 
company (the "Acquiring Company").  

Denne rapporten datert 29. september 2020 er 
utarbeidet av styrene i hvert av det Overdragene 
Selskapet og det Overtakende Selskapet i 
henhold til allmennaksjeloven § 14-4 (3) jfr. § 13-
9. Rapporten gir en oversikt hva fisjonen vil bety
for selskapene.

This report dated 29 September 2020 is prepared 
by the board of directors in each of the 
Transferring Company and the Acquiring 
Company in accordance with section 14-4 (3) cf. 
13-9 of the Norwegian Public Limited Liability
Companies Act. The report provides an overview
of what the demerger will entail for the
companies.

Fisjonen vil innebære at nærmere angitte 
eiendeler, rettigheter og forpliktelser som en 
helhet vil bli overført til det Overtakende 
Selskapet og at aksjekapitalen i det 
Overdragende Selskapet vil bli nedsatt. Som 
fisjonsvederlag vil aksjonærene i det 
Overdragende Selskapet på tidspunktet for 
gjennomføringen av fisjonen motta aksjer i det 
Overtakende Selskapet gjennom en 
kapitalforhøyelse i dette selskapet. 

The demerger will entail that further specified 
assets, rights and commitments will be 
transferred as a whole to the Acquiring Company 
and that the share capital in the Transferring 
Company will be reduced. As consideration for 
the demerger, the shareholders of the 
Transferring Company will at the time of 
completion of the demerger receive shares in the 
Acquiring Company by way of a share capital 
increase in this company. 

Det Overtakende Selskapet er et nystiftet selskap 
og vil forut for fisjonen ikke ha noen egen 
virksomhet. 

The Acquiring Company is a newly incorporated 
company and will prior to the demerger not have 
any own business.  

Fisjonen vil bli gjennomført i henhold til reglene i 
allmennaksjeloven kapittel 14. 

The demerger will be completed in accordance 
with the rules in chapter 14 of the Norwegian 
Public Limited Liability Companies Act.  

2. DEN UTFISJONERTE VIRKSOMHETEN 2. THE DEMERGED BUSINESS

Med enkelte unntak som nærmere beskrevet i 
fisjonsplanen, omfatter den utfisjonerte 
virksomheten alle eiendeler, rettigheter og 
forpliktelser i det Overdragende Selskap.  

With certain exceptions as further described in 
the demerger plan, the demerged business 
comprises all assets, rights and liabilities in the 
Transferring Company.  

3. BEGRUNNELSE FOR FISJONEN 3. REASONS FOR THE DEMERGER

Fisjonen gjennomføres som et ledd i å danne en 
ny juridisk struktur i Arcus-konsernet hvor den 
utfisjonerte virksomheten skal legges i et nystiftet 
datterselskap av det Overdragende Selskapet, 

The demerger will be carried out in order to 
establish a new legal structure in the Arcus group 
where the demerged business will be placed in a 
newly established subsidiary company of the 
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Arcus Holding AS, org. nr. 925 510 440. 
Simultant med fisjonen vil det Overtakende 
Selskapet derfor fusjoneres inn i Arcus Holding 
AS mot vederlag i form av en økning av 
pålydende på aksjene i det Overdragende 
Selskapet ("Fusjonen"). 

Transferring Company, Arcus Holding AS, 
business reg. no. 925 510 440. Simultaneously 
with the demerger, the Acquiring Company will 
therefore be merged with Arcus Holding AS 
against consideration by way of an increase of 
the nominal value of the shares in the 
Transferring Company (the "Merger"). 

Styrene anbefaler på denne bakgrunn 
aksjonærene å stemme for fisjonen. 

The board thus proposes that the shareholders 
approve the demerger 

4. FISJONSVEDERLAG -
DELINGSFORHOLD

4. DEMERGER CONSIDERATION –
ALLOCATION RATIO

Aksjonærene i det Overdragende Selskapet på 
tidspunktet for gjennomføring av fisjonen vil 
motta til sammen 68 023 255 aksjer i det 
Overtakende Selskapet, hver pålydende 
NOK 4,966, som fisjonsvederlag. 
Vederlagsaksjene vil bli fordelt blant 
aksjonærene i det Overdragende Selskapet i 
forhold til hvor mange aksjer de eide i det 
Overdragende Selskapet på tidspunktet for 
gjennomføring av fisjonen.  

The shareholders in the Transferring Company 
as of the date of completion of the demerger will 
receive in aggregate 68,023,255 new shares in 
the Acquiring Company, each with a nominal 
value of NOK 4.966, as demerger consideration. 
The consideration shares will be allocated among 
the shareholders in the Transferring Company in 
proportion to the number of shares held in the 
Transferring Company as of the time of 
completion of the demerger.  

Vederlagsaksjene vil være ordinære aksjer i det 
Overtakende Selskapet. Eksisterende aksjer i det 
Overtakende Selskapet vil innløses ved 
gjennomføringen av fisjonen. Vederlagsaksjene 
vil derfor utgjøre samtlige aksjer i det 
Overtakende Selskapet etter gjennomføringen av 
fisjonen. 

The consideration shares will be ordinary shares 
in the Acquiring Company. Existing shares in the 
Acquiring Company will be redeemed upon 
completion of the demerger. Consequently, the 
consideration shares will constitute all shares in 
the Acquiring Company following completion of 
the demerger.  

Fisjonen bygger på et delingsforhold på 0,68 % 
og 99,32 % på henholdsvis det Overdragende 
Selskap og det Overtakende Selskapet. Dette 
delingsforholdet er blitt fastsatt av styrene i 
selskapene som deltar i fisjonen på basis av hva 
styrene anser å være den reelle verdien av 
henholdsvis den gjenværende og den utfisjonerte 
virksomheten. I henhold til skatterettslige regler 
vil Overdragende Selskaps nominelle og 
innbetalte aksjekapital bli fordelt mellom 
selskapene i henhold til dette delingsforholdet. 
Overtakende Selskap er ikke tillagt noen verdi da 
dets aksjekapital i sin helhet vil bli innløst i 
forbindelse med gjennomføringen av fisjonen.  

The demerger is based on an allocation ratio of 
0.68% and 99.32% between the Transferring 
Company and the Acquiring Company, 
respectively. This allocation ratio has been 
determined by the board of directors of the 
companies participating in the merger on the 
basis of what the boards consider to be the real 
value of the remaining and demerged business, 
respectively. In accordance with applicable tax 
law, the nominal value and paid-in share capital 
of the Transferring Company will be allocated 
between the companies pursuant to this 
allocation ratio. The Acquiring Company has not 
been attributed any value, as its share capital will 
be redeemed in connection with the completion 
of the demerger. 

Det har ikke vært særlige vanskeligheter ved 
fastsettelsen av fisjonsvederlaget og 
delingsforholdet.   

There have not been any specific difficulties 
when determining the demerger consideration 
and allocation ratio. 
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5. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING
AV FISJONEN

5. CONDITIONS FOR COMPLETION OF
THE DEMERGER

Gjennomføringen av fisjonen er betinget av en 
fondsemisjon ved økning av pålydende på 
aksjene i det Overdragende Selskapet, at 
fisjonen godkjennes med det nødvendige flertall 
av generalforsamlingene i hvert av det 
Overdragende Selskapet og det Overtakende 
Selskapet, samt at det ikke fremsettes 
innsigelser fra selskapenes kreditorer eller at 
eventuelle innsigelser er avklart.  

Completion of the demerger is conditional upon a 
bonus issue by increase of the nominal value of 
the shares in the Transferring Company, the 
demerger being approved by the required 
majority of the general meetings in each of the 
Transferring Company and the Acquiring 
Company, as well as no objections being made 
by the companies’ creditors or that such 
objections have been settled. 

Det er videre en betingelse for fisjonen at 
Fusjonen godkjennes med det nødvendige flertall 
av generalforsamlingene i det Overdragende 
Selskapet, det Overtakende Selskapet og Arcus 
Holding AS (overtakende selskap i Fusjonen), at 
det ikke fremsettes innsigelser fra selskapenes 
kreditorer eller at eventuelle innsigelser er 
avklart, og at alle vilkår for gjennomføring av 
Fusjonen for øvrig er oppfylt eller frafalt (om 
vilkåret kan frafalles). 

The completion of the demerger is also 
conditional upon the Merger being approved by 
the required majority by the general meetings in 
the Transferring Company, the Acquiring 
Company, and Arcus Holding AS (the acquiring 
company in the Merger), as well as no objections 
being made by the companies’ creditors or that 
such objections have been settled, and that all 
conditions for completion of the Merger is 
otherwise satisfied or waived (if the condition is 
capable of waiver).  

6. PROSESS FOR GJENNOMFØRING AV
FISJONEN

6. PROCESS FOR COMPLETION OF THE
DEMERGER

Fisjonen vil bli behandlet på ekstraordinære 
generalforsamlinger i det Overdragende 
Selskapet og det Overtakende Selskapet innen 
utløpet av november 2020. For at fisjonsplanen 
skal godkjennes må den vedtas med minst to 
tredeler av de avgitte stemmer og den 
representerte kapital på disse 
generalforsamlingene.  

The demerger will be considered at the 
extraordinary general meetings of the 
Transferring Company and the Acquiring 
Company on by the end of November 2020. 
Approval of the demerger plan requires at least 
two-thirds of the votes cast and the represented 
share capital at the general meetings. 

Etter at fisjonsplanen er godkjent av 
generalforsamlingene vil fisjonsbeslutningen bli 
meldt til Foretaksregisteret.  

Subsequent to the general meetings’ approval of 
the demerger plan, the demerger resolution will 
be filed with the Norwegian Register of Business 
Enterprises. 

Foretaksregisteret vil deretter kunngjøre 
fisjonsbeslutningen og varsle selskapenes 
kreditorer om at innsigelse mot fisjonen må 
meldes innen seks uker fra kunngjøringen i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon. I denne seks ukers 
kreditorvarselperioden vil selskapenes kreditorer 
kunne komme med innsigelser mot fisjonen.  

The Norwegian Register of Business Enterprises 
will thereafter announce the demerger resolution 
and notify the companies' creditors that 
objections against the demerger must be 
reported within six weeks from the 
announcement in the Norwegian Register of 
Business Enterprises' electronic announcement 
system. During this six weeks' creditor notice 
period, the companies' creditors may set forth 
objections against the demerger. 

Etter utløpet av kreditorvarslingsperioden vil 
gjennomføringen av fisjonen bli meldt til 
Foretaksregisteret forutsatt at betingelsene for 
gjennomføring oppfylt. Gjennomføringen er 

Following the expiry of the creditor notice period, 
the completion of the demerger will be filed with 
the Norwegian Register of Business Enterprises 
subject to satisfaction of the conditions for 
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anslått å ville finne sted rundt midten av januar 
2021.  

completion. The completion is expected to take 
place on or about mid-January 2021.  

På tidspunktet for registrering av gjennomføring 
av fisjonen i Foretaksregisteret vil aksjekapitalen 
i det Overdragende Selskapet bli nedsatt, de 
utfisjonerte eiendeler, rettigheter og forpliktelser 
bli overført til det Overtakende Selskapet, den 
nåværende aksjekapitalen i det Overtakende 
Selskapet vil bli innløst, kapitalforhøyelsen i det 
Overtakende Selskapet vil bli gjennomført og 
aksjonærene i det Overdragende Selskapet vil 
motta vederlagsaksjer i det Overtakende 
Selskapet. Det Overtakende Selskapet vil 
deretter fusjoneres inn i Arcus Holding AS og 
opphøre som et selvstendig rettssubjekt. 

At the time of registration of completion of the 
demerger in the Norwegian Register of Business 
Enterprises, the share capital of the Transferring 
Company will be reduced, the demerged assets, 
rights and liabilities will be transferred to the 
Acquiring Company, the current share capital of 
the Transferring Company will be redeemed, the 
share capital increase in the Acquiring Company 
will be completed and the shareholders of the 
Transferring Company will receive consideration 
shares in the Acquiring Company. The Acquiring 
Company will then be merged with Arcus Holding 
AS, and cease to exist as an independent legal 
entity. 

7. KONSEKVENSER FOR DE ANSATTE 7. CONSEQUENCES FOR THE
EMPLOYEES

Det Overdragende Selskapet har på tidspunktet 
for fisjonsplanen to ansatte. Det er enighet med 
de ansatte om at de tilkjennes en valgrett og at 
de forblir ansatt i det Overdragende Selskapet 
etter gjennomføringen av fisjonen. Fisjonen vil 
ikke medføre noen endringer i rettighetene eller 
pliktene til de ansatte i det Overdragende 
Selskapet. 

As of the time of the demerger plan, the 
Transferring Company has two employees. 
There is an agreeance with the employees that 
they are provided with a right to decide and that 
they remain employed with the Transferring 
Company following completion of the demerger. 
The demerger will not entail any changes of the 
rights or obligations of the employees in the 
Transferring Company.  

Overtakende Selskap har ingen ansatte forut for 
gjennomføringen av fisjonen. 

The Acquiring Company has no employees prior 
to completion of the demerger.   

Fisjonen forventes ikke å føre til vesentlige 
omlegginger av driften som vil medføre 
vesentlige endringer eller omdisponeringer for 
arbeidsstyrken i Overdragende Selskap.   

The demerger is not expected to entail any 
material changes to the business resulting in 
material changes or rearrangements for the 
workforce in the Transferring Company.  

De ansatte i Overdragende Selskap er blitt 
informert om fisjonen i overensstemmelse 
arbeidsmiljølovens regler, annen lovgivning og 
gjeldende avtaler.  

The employees of the Transferring Company has 
been informed about the demerger in accordance 
with the Norwegian Working Environment Act, 
other legislation or applicable agreements. 

Fisjonen vil ikke påvirke eksisterende 
ansatterepresentasjon i det Overdragende 
Selskapets styre eller styrene i dets 
datterselskaper.  

The demerger will not affect existing employee 
representation in the Transferring Company's 
board of directors or the board of its subsidiaries.  

Denne rapporten og fisjonsplanen vil bli gjort 
tilgjengelig for de ansatte i overensstemmelse 
med allmennaksjeloven § 14-4 (3) jfr. 13-11 (2). 
De ansatte i det Overdragende Selskapet har rett 
til å uttale seg om fisjonsplanen i henhold til 
reglene i allmennaksjeloven § 14-4 (3) jfr.§ 13-11 
(4). 

This report and the demerger plan will be made 
available to the employees in accordance with 
the section 14-4 (3), cf. section 13-11 (2) of the 
Norwegian Public Limited Liability Companies 
Act. The employees of the Transferring Company 
have the right to give a statement regarding the 
demerger plan in accordance with 14-4 (3), cf. 
section 13-11 (4) of the Norwegian Public Limited 
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Liability Companies Act. 

8. SKATTEMESSIGE KONSEKVENSER 8. TAX CONSEQUENCES

Fisjonen er antatt å oppfylle vilkårene for 
skattemessig kontinuitet etter norsk rett. Dette 
innebærer at fisjonen ikke vil utløse beskatning i 
Norge for det Overdragende Selskapet eller det 
Overtakende Selskapet.  

The demerger is considered to fulfil the 
conditions for tax continuity pursuant to 
Norwegian law. This entails that the demerger 
will not trigger any taxation in Norway for the 
Transferring Company or the Acquiring 
Company. 

For norske aksjonærer i det Overdragende 
Selskapet vil fisjonen således ikke utløse 
realisasjonsbeskatning. Inngangsverdien på den 
enkelte aksjonærs aksjer i det Overdragende 
Selskapet vil bli fordelt på aksjene i det 
Overdragende Selskapet og det Overtakende 
Selskapet.  

For Norwegian shareholders in the Transferring 
Company, the demerger will thus not trigger any 
taxation of capital gains. The cost price of the 
shareholders' shares in the Transferring 
Company will be allocated on the shares in the 
Transferring Company and the Acquiring 
Company. 

Utenlandske aksjonærer må selv undersøke de 
skattemessige konsekvensene fisjonen vil ha i 
deres hjemland. 

Foreign shareholders must independently 
examine the tax effects of the demerger in their 
own jurisdictions. 

I tilfelle motstrid mellom den norske teksten og 
den engelske oversettelsen, skal den norske 
teksten gjelde. 

In case of any discrepancies between the 
Norwegian text and the English translation, the 
Norwegian text shall prevail. 

[signaturside følger] [signature page follows] 
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[signaturside for rapport for fisjon av Arcus ASA med Arcus NewCo AS som overtakende selskap / 
signature page for report on demerger of Arcus ASA with Arcus NewCo AS as acquiring company] 

Styret i / the Board of Directors of 

Arcus ASA 

MICHAEL HOLM JOAHNSEN 

_____________________________ 

Michael Holm Johansen 
Styreleder / Chairman 

LEENA MARIA SAARINEN 

_____________________________ 

Leena Maria Saarinen 
Styremedlem / Board member 

ANN-BETH NINA JOHANNESEN FREUCHEN 

_____________________________ 

Ann-Beth Nina Johannesen Freuchen 
Styremedlem / Board member 

NILS KLOUMANN SELTE 

_____________________________ 

Nils Kloumann Selte 
Styremedlem / Board member 

CARL ERIK HAGEN 

_____________________________ 

Carl Erik Hagen 
Styremedlem / Board member 

INGEBORG FLØNES 

_____________________________ 

Ingeborg Flønes 
Styremedlem / Board member 

KIRSTEN ÆGIDIUS 

_____________________________ 

Kirsten Ægidius 
Styremedlem / Board member 

ERIK HAGEN 

_____________________________ 

Erik Hagen 
Styremedlem / Board member 

(ansattrepresentant / employee representative) 

ANN THERESE ELISABETH JACOBSEN 

_____________________________ 

Ann Therese Elisabeth Jacobsen 
Styremedlem / Board member 

(ansattrepresentant / employee representative) 

ANNE-MARIE FLÅTEN 

_____________________________ 

Anne-Marie Flåten 
Styremedlem / Board member 

(ansattrepresentant / employee representative) 
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[signaturside for rapport for fisjon av Arcus ASA med Arcus NewCo AS som overtakende selskap / 
signature page for report on demerger of Arcus ASA with Arcus NewCo AS as acquiring company] 

Styret i / the Board of Directors of 

Arcus NewCo AS 

KENNETH HAMNES 

________________________ 

Kenneth Hamnes 
Styreleder / Chairman 



Vedlegg L 

Revisors uttalelse om dekning for bunden egenkapital i det Overdragende Selskap 



Til generalforsamlingen i Arcus ASA 

Uttalelse om dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsetting ved fisjon 

Vi har kontrollert om det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for 
øvrig i forbindelse med kapitalnedsetting ved fisjon i Arcus ASA.  

Styrets ansvar for nedsettingen 
Styret er ansvarlig for at nedsettingen ikke er større enn at det er full dekning for selskapets bundne 
egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2.  

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å uttale oss om det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter 
allmennaksjeloven § 12-2.  

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag 
SA 3802-1 ”Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen”. Standarden krever at vi 
planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at det er dekning for den 
gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig etter at det er tatt tilbørlig hensyn til 
hendelser etter balansedagen og tap som må forventes å inntreffe. Arbeidet omfatter kontroll av de 
beregninger som styret er ansvarlig for, samt å kontrollere om det er tatt hensyn til hendelser etter 
balansedagen som kan medføre at det ikke lenger vil være dekning.  

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon.  

Konklusjon 
Etter vår mening er det etter kapitalnedsettingen med kr 337 803 484,33, fra kr 340 116 275,00  
til kr 2 312 790,67, dekning for den gjenværende aksjekapitalen og bundet egenkapital for øvrig i 
samsvar med allmennaksjeloven.  

Oslo, 29. september 
ERNST & YOUNG AS 

Kjetil Rimstad 
statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Kjetil Rimstad
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5999-4-1044102
IP: 51.175.xxx.xxx
2020-09-29 08:33:44Z
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