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2013 har vært enda et nytt rekordår for ArcusGruppen. 
Konsernet har levert høyere overskudd enn noen gang.
Vi er lidenskapelig opptatt av å skape den gode opplevelsen 
– derfor byr vi på det beste av nordisk brennevin til verden, 
og verdens beste vin til Norden. For å understreke dette  
har vi krydret årsrapporten med seks utvalgte merkevare
historier fra vår unike portefølje.
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Arcus-Gruppen Konsern 2013 2012 2011 2010 2009

Driftsinntekter * MNOK  2 053,3  1 750,2  1 532,6  1 387,2  1 278,3 

Herav driftsinntekter utenfor Norge MNOK  1 243,1  977,6  912,1  832,4  718,7 
EBITDA * MNOK  331,8  163,1  145,1  145,0  179,5 
EBIT * MNOK  298,3  140,2  125,8  125,8  160,5 
EBIT justert for engangseffekter * MNOK  293,1  245,7  161,0  130,4  93,0 
Driftsmargin justert for engangseffekter (%) 14,3 % 14,0 % 10,5 % 9,4 % 7,3 %

Antall ansatte 31.12. – videreført virksomhet antall  258  240 251 242 230

* Tallene er omarbeidet etter salget av distribusjonsvirksomheten i 2013, slik at distribusjonsvirksomheten ikke lenger er inkludert i de historiske tallene.
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Forretningsstruktur

Finans, IT, HR, Kommunikasjon

Vingruppen AS

Arcus Wine Brands AS

Vinordia AS

Symposium Wines AS

Excellars AS

Vinuniq AS

Vingruppen i Norden AB 

Vinunic AB

The WineAgency Sweden AB

BonArome WineWorld AB

Vinovum Sverige AB

Kajsa Bergquist Wines AB

Your Wineclub Sweden AB

Opentable AB

Vinum Import Oy

Forretningsområde
Group Supply Chain

Forretningsområde
Vin

Forretningsområde
Brennevin

Arcus AS

Arcus Sweden AB

Arcus Finland Oy

Arcus Denmark A/S

Det Danske Spiritus 
Kompagni A/S (50 %)

Tiffon SA (34%)

arcus-gruppen as

Arcus AS

Arcus Denmark A/S
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Høydepunkter 2013

verdens stØrste

Med oppkjøpet av De Danske Spritfabrikker 
ble ArcusGruppen verdens største 
produsent av akevitt.
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Høydepunkter 2013 lansering av arcus gruppens 
misjon, visjon og verdi
«Vi er lidenskapelig opptatt av å skape  
Den gode opplevelsen, derfor byr vi på det 
beste av nordisk brennevin til verden og 
verdens beste vil til Norden!», er fra og med 
februar konsernets  misjon. Visjonen er 
«Sammen skal vi bli best på vin og  
brennevin i Norden», med de tre verdiene 
Markedsfokusert, Målrettet og Samlet.

utskillelse av vectura
1. oktober ble logistikkdelen av  
ArcusGruppen, Vectura, skilt ut som et eget 
selskap direkte underlagt Arcus- Gruppen 
Holding AS. Fra denne datoen er Vectura AS 
og Arcus-Gruppen AS søsterselskaper og 
kan dedikere seg til hvert sitt ulike 
forretnings område.

lansering av norsk whisky
Den 1. november lanserte ArcusGruppen for 
første gang norsk whisky. Et begrenset 
opplag i to varianter under navnet Gjoleid 
markerer starten på en betydelig satsning.

tidenes stØrste portefØlje av 
juleakevitter
ArcusGruppen økte sin satsning på akevitt 
til jul, og lanserte i oktober seks ulike 
varianter i Norge for å tilfredsstille 
markedets  behov. Gilde Jul og Gilde Ekstra 
Modnet Jul kom som alltid i ny utgave.  
I tillegg ble Gammel Opland EDEL, 
etterlagret  på henholdsvis madeira- og 
portvinsfat, Lysholm Linie Christmas 
Edition, og Lysholm Linie Double Cask 
lansert.

styrket salg
Den norske salgsstyrken ble i desember 
delt  i to for å møte markedets behov. Fra nå 
er det ett dedikert team for brennevin og ett 
for vin.

lav pÅ garvestoff og histamin 
til sverige
ArcusGruppen har videreutviklet konseptet
«Lav på garvestoffer og histamin» for det
svenske markedet. – En av tre norske 
kvinner – nesten dobbelt så mange som
menn – oppgir at de unngår å kjøpe rødvin 
som de tror de får vondt i hodet av. 
Moderne  teknologi gjør at vi kan redusere 
innhold av garvestoff og histamin i rødvin.
Den norske suksessen ble lansert på 
Systembolaget januar 2014.

Kampanjen «Skål for et øjebliks nydelse i stilhed» ble lansert for Aalborg Akvavit i desember . 
Reklame på TV og utendørsreklamer fokuserte på Aalborg Akvavit som et samlende 
element til nytelse på hvert et bord.

Reposisjonering av Aalborg-produktene

Overtagelse av  
nytt og stort  
whisky-agentur
Arcus Sverige overtok i juli det attraktive 
whisky-agenturet Whyte & Mackay, med 
klassikerne Dalmore, Stewart’s og Isle of 
Jura. De nye merkevarene bidro til å gi  
Arcus Sverige et meget godt årsresultat.

Symposium Wines overtok i november  
et av Norges største vinagenturer, Masi. 
Nordmenns preferanse for italiensk rødvin 
er økende. I 2013 ble det solgt nær 1 million 
liter vin fra Masi på Vinmonopolet.

Overtagelse av  
Masi- agenturet

ArcusGruppen 
kjøper De Danske 
Spritfabrikker
Kjøpet i januar innebar at Arcus Gruppen 
overtok de tradisjonsrike Aalborg- 
akevittene, Gammel Dansk og 
Malteserkreuz . Fra nå av er ArcusGruppen 
størst på brennevin i Danmark.
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ArcusGruppens visjon er å bli best på vin og brennevin i Norden. Dette 
konkretiseres  gjennom konsernets strategiske plan, og er grunnlaget for alle 
beslutninger vi tar. Vår visjon er vår overordnede veiviser og beskriver 
retningen  for konsernet. 

For å bli best på vin og brennevin, er det etablert konkrete måltall for hvert av disse fire 
parameterne: 
• Andel av det samlede salget (verdiandel) av vin og brennevin i Norden
• EBIT
• EBIT-margin
• Medarbeiderengasjement

Hver av disse parameterne er knyttet til fire fokusområder:
• Gjennom å bygge sterke merkevarer skal vi øke vår verdiandel i det nordiske markedet 
• Gjennom kommersielt entreprenørskap skal vi skape kraftig vekst i konsernets EBIT
• Gjennom effektiv drift skal vi skape vekst i vår EBIT-margin
• Gjennom vårt medarbeiderengasjement skal vi sikre at vi er blant de beste i Norden  

på dette området

Vår misjon
vi er lidenskapelig opptatt av å skape den gode opplevelsen – derfor byr vi på det beste av 
nordisk brennevin til verden, og verdens beste vin til norden!

ArcusGruppens misjon handler om hva vi skal være for våre kunder, og hvordan vi skal 
opptre i den daglige forretningsvirksomheten. Medarbeidere i ArcusGruppen brenner for 
sine kunder og merkevarer. Vi vil skape de gode opplevelsene – både når det gjelder smak, 
nytelse og gjennom presise leveranser. ArcusGruppen er eksperter på nordisk brennevin, og 
gjennom et omfattende globalt nettverk med produsenter av kvalitetsvin, skal vi sørge for 
at våre kunder får tilgang til verdens beste viner.

Våre verdier
markedsfokusert
Vi lykkes fordi kunder, forbrukere og konkurrenter er i fokus i hver beslutning vi tar.

mÅlrettet 
Vi lykkes fordi vi tør å satse høyt, og sammen gir vi alt for å oppnå våre ambisiøse mål.

samlet 
Vi lykkes fordi vi står sammen, respekterer hverandre, og arbeider effektivt på tvers av 
konsernet.

Sammen skal vi bli best på 
vin og brennevin i Norden
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Vår strategi
Vi fortsetter å videreføre strategi 2016, som ble implementert 2012. Gjennom denne 
strategien skal ArcusGruppen utvikles til å bli den ledende nordiske aktøren innen vin og 
brennevin, og slik optimalisere avkastningen til eierne. 

Strategien peker ut fire hovedfokusområder som skal bidra til utviklingen av konsernet. 
Innen hvert av disse områdene er det lagt opp til et antall initiativer som skal gjennomføres  
i konsernets forretningsområder frem til 2016. 

sterke merkevarer
• Øke brennevins markedsandel og inntjening i Sverige, Finland og DFTR
• Skape ny vekst for vin i Sverige, Finland og Norge
• Revitalisere og utvikle Arcus Wine Brands til et sterkt merkevareselskap i hele Norden

kommersielt entreprenØrskap
• Revitalisere Norge og Danmark som profitable brennevinsmarkeder og skape ny vekst
• Bygge verdi for ArcusGruppen innen brennevin i utvalgte markeder utenfor Norden
• Styrke strukturkapitalen innen vin gjennom utvikling av en robust forretningsmodell

effektiv drift
• Optimalisere produksjonsstruktur og oppnå beste praksis for Group Supply Chain
• Optimalisere indirekte kostnader til industribenchmarks
• Sikre utnyttelse av industrielle synergier gjennom integrert og transparent 

styringsstruktur  i Norden

engasjerte medarbeidere
• Sikre en verdiskapende kultur med kommersielt orienterte og engasjerte medarbeidere, 

med ledere som rollemodeller
• Utvikle effektiv samhandling på tvers av funksjoner, markeder og forretningsområder
• Utvikle kompetanse i dybde og bredde som er kritisk for å nå konsernets mål
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resultatfremgang fra fjorÅret

ArcusGruppen er den største aktøren på 
brennevin i Danmark og Norge, og den største 
på vin i Sverige og Norge.

157 % 
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Konsernsjef Otto Drakenberg:

Lønnsom vekst

2013 har definitivt vært et begivenhetsrikt 
år. Oppkjøpet av de klassiske akevitt-
ikonene Aalborg og Gammel Dansk, samt 
utskillelsen av logistikk- og distribusjons-
selskapet Vectura, er de to viktigste 
hendelsene.

2013-resultatet før skatt på 269 MNOK er 
en resultatfremgang på 157 prosent fra 
året før. Det gode resultatet henger tett 
sammen med den fortsatt stigende 
omsetningen . I 2013 vokste omsetningen 
med 17,3 prosent til 2.053 MNOK. 

ArcusGruppens gode topplinjevekst i 2013 
preges spesielt av to forhold: Det ene er 
overtagelsen av Aalborg-akevittene og 
Gammel Dansk, som i 2013 bidro med en 
omsetningsvekst på 223 MNOK. Fra 
overtagelsen 4. januar 2013 har våre 
markeds- og brennevinseksperter i 
Danmark  og Norge arbeidet målbevisst for 
å endre den svakt negative salgsutviklingen. 
De klassiske danske merkevarene skal igjen 
bli attraktive, anerkjente og prefererte – 
primært blant danske konsumenter, men 
også i viktige eksportmarkeder. Vår solide 
erfaring fra det norske akevittmarkedet er 
en viktig ressurs som gir oss betydelige 
konkurransefortrinn i dette arbeidet. 

Det andre forholdet som har gitt 
ArcusGruppen  ytterligere vekst i 2013, er 
den pågående reposisjoneringen av de 

norske akevittene. Tross svakere salg av 
brennevin i Europa, er det fortsatt meget 
stor etterspørsel etter akevitt. Nytelse av 
akevitt knyttes ikke lenger utelukkende til 
høytider, men konsumeres i økende grad 
også i andre deler av året og til andre 
begivenheter. Solid markedsinnsikt og 
målrettet arbeid er grunnlaget for vår  
lønnsomme vekst innen akevitt.

ArcusGruppen er den største aktøren på 
brennevin i både Danmark og Norge. Innen 
Vin er vi størst i både Sverige og Norge. På 
tross av at det samlede konsumet av vin er 
rimelig stabilt, er det store bevegelser i 
slutt brukernes preferanser. Konsumentene 
kjøper mer hvitvin enn tidligere, likedan 
med rosévin, og ikke minst er det økende 
etterspørsel etter italiensk rødvin. 
ArcusGruppens  vedvarende og sterke 
posisjon innen vin skyldes kontinuerlig 
fokus på å tilpasse produktporteføljen til 
konsumentenes preferanser. Med Norden 
som vårt hjemmemarked sikrer vi at 
suksessfylte konsepter i ett land også kan 
utnyttes i nabolandet.

Tallenes tale er klare: ArcusGruppen er et 
vekstselskap med gode marginer, slik har det 
vært også i 2013. Ambisjonen er at veksten 
skal vedvare, både i 2014 og påfølgende år. 
Veksten skal skje både gjennom organisk 
vekst og oppkjøp. Samtidig skal vi styrke 
den allerede sunne marginen.

Alle initiativ i ArcusGruppen er forankret  
i et eller flere av våre fire prioriterte 
fokus områder: 

• Sterke merkevarer
• Kommersielt entreprenørskap
• Effektiv drift
• Engasjerte medarbeidere

For hvert av disse fire områdene er det 
definert konkrete og ambisiøse mål. De 
målene skal nås hvert år. For å sikre rett 
fremdrift er det for hvert av de fire 
områdene  definert tre «Must Win Battles», 
de er prioriterende for all vår aktivitet.   
De er rotfestet i vår strategi og er solid 
forankret i hele organisasjonen. 

De gode resultatene vi har skapt i hele 
Norden, og som vi fortsatt skal levere, 
skyldes ikke kun våre attraktive 
merkevarer . Det er de 258 ansatte, fordelt 
på Danmark, Finland, Norge og Sverige,  
som sammen utgjør grunnlaget for vår 
langvarige  suksess. Jeg vil med dette  
rette en stor takk til alle kolleger som 
daglig jobber hardt for å innfri 
ArcusGruppens  visjon:  

Sammen skal vi bli best på vin og  
brennevin i Norden. 

2013 har vært enda et nytt rekordår for ArcusGruppen. Konsernet, som har 
Norden som sitt hjemmemarked, har levert høyere overskudd enn noen gang. 
De sterke tallene og engasjerte medarbeidere gir oss god fart inn i 2014. 

Otto Drakenberg
Konsernsjef

ArcusGruppen er et vekstselskap 
med gode marginer. Ambisjonen er 
at veksten skal vedvare.“
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Konsernledelsen

otto drakenberg (47)
konsernsjef arcusgruppen
Siviløkonom
Konsernsjef i ArcusGruppen siden 2011.  
CEO Carlsberg Sverige 2007–10, General 
manager Goodyear Dunlop Nordic 2004–07, 
Export manager House of Prince 2002–03.

erlend stefansson (45)
konserndirektør brennevin
Siviløkonom
Medlem av konsernledelsen siden 2012.  
Direktør Salg Ringnes 2008–12, CEO Spits ASA 
2006–08, CEO Virtual Garden/Staal 2003–06,  
i perioden 1993–03 flere roller innen salg, 
marketing og consulting (inkl. McKinsey 1993–96).

thomas patay (46)
konserndirektør vin
Bachelor of Arts, Major in Marketing
Medlem av konsernledelsen siden 2008.  
Adm. dir i Bibendum fra 2003–08. Tidligere 
lederstillinger innen salg og markedsføring av 
FMCG i Norge og Internasjonalt, blant annet som 
markedsdirektør i Steen & Strøm ASA.

erik bern (52)
konserndirektør group supply chain, 
innkjøp og eiendom
Ingeniør 
Medlem av konsernledelsen siden 2012.  
Adm. dir Vectura AS, Fabrikksjef 2000–03, 
Teknisk direktør Ringnes 1999–08 og Salgssjef  
i Landteknikk 1986–99.
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ann-christin gussiås (46)
konserndirektør hr
Siviløkonom
Medlem av konsernledelsen siden 2012.  
HR-direktør Coor Service Management 2006–12, 
HR-manager Ringnes 1999–06.

per bjørkum (49)
konserndirektør kommunikasjon 
Siviløkonom, MBA
Medlem av konsernledelsen siden januar 2013. 
Partner i First House 2009–12, direktør i Trolltind 
Kommunikasjon 2003–09, GCI Monsen 2000–03, 
informasjonsdirektør NetCom 1996–00, journalist 
og redaktør Reuters Norge 1992–96.

rune midtgaard (50)
konserndirektør finans og it
Siviløkonom og Autorisert Finans analytiker
Medlem av konsernledelsen siden juni 2013.  
CFO Sunde Gruppen 2005-13, Industrifinans 
Forvaltning/ABN AMRO Capital 1997–2005, sist 
som investeringsdirektør innen private equity. 
Deloitte Consulting 1991–97, sist som senior 
manager. Fire år som operatør i de norske 
spesialstyrkene på 80-tallet.
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Netto salgsinntekter
MNOK

836,9

ET NORDISK KONSERN
Sverige

Den vinrelaterte virksomheten i Sverige 
drives gjennom Vingruppen i Norden AB 
med datterselskaper. Posisjonen som 
markedsledende ble vunnet i 2012 og 
ytterligere forsterket i 2013, blant annet 
ved produktutvikling og flere lanseringer av 
egne merkevarer og merker representert 
gjennom agenturer. Vingruppen i Norden 
samarbeider tett med utvalgte produsenter 
for å utvikle produkter spesielt tilpasset 
det svenske markedet, basert på egen og 
datterselskapenes markedsinnsikt.

Arcus Sweden AB er i dag en av Sveriges 
ledende merkevareaktører innen brenne vin. 
Selskapet representerer dels ArcusGruppens 
egne produkter og vare merker i det svenske 
markedet, dels flere av verdens største og 
mest velkjente brennevinsprodusenter. 
2013 har vært preget av sterk vekst. 
Selskapet har lykkes spesielt godt innen 
whisky. De danske merkene Aalborg Akvavit 
og Gammel Dansk har en spesielt sterk 
stilling. 

selskapsstruktur
Arcus Sweden AB (brennevin) ble etablert i 
2002, og er et heleid datterselskap av 
Arcus-Gruppen AS. De ni ansatte er i ferd 
med å bygge opp organisasjonen ved hoved-
kontoret i Stockholm ytterligere. 

Datterselskapet Vingruppen i Norden AB 
har 38 med arbeidere og er morselskap for 
ArcusGruppens  åtte svenske vinimport-
selskaper: Vinunic AB (91 % eierandel),  
The Wineagency Sweden AB (73 %), 
BonArome Wineworld (73 %,), Vinovum 
Sverige AB (59 %), Kajsa Bergqvist 
Wines AB (63 %), Your Wineclub  Sweden 
AB (45 %) og Opentable  AB (50 %).

Sverige
Sverige er det desidert største vinmarkedet i Norden, både absolutt og i 
forhold til folketall. Gjennom datterselskapet Vingruppen i Norden AB har 
ArcusGruppen vunnet en posisjon som største aktør i Sverige med en 
markedsandel  på 10,3 %. ArcusGruppen har også en sterk posisjon innenfor 
brennevin, der markedsandelen i 2013 var over 5 %.
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rØdt, hvitt og sterkt

Blant ArcusGruppens røde bestselgere i 
Sverige er viner fra Côtes du Rhône i 
Frankrike i en klasse for seg. André 
Clouet Grande Réserve champagne og 
Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc er 
andre franske viner med sterk appell i sin 
kategori. Sør-Afrika er tredje største 
vinland i Sverige etter Italia og Frankrike, 
og Mulderbosch Rose en storselger som 
Bag in Box, populær pakningsform også i 
Sverige. Og Brennevin? Stadig flere unge 
og urbane oppdager Fireball, en shooter 
med salgssuksess i særklasse.
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Netto salgsinntekter
MNOK

733,9

ArcusGruppens hovedkontor, det norske 
produksjonsanlegget og de fleste norske 
datterselskapene, holder til på Gjelleråsen 
utenfor Oslo. Nybyggene her ble tatt i bruk i 
mai 2012, og rommer produksjonsdel med 
prosessanlegg og et fatlager med mer enn 
8000 fat for modning av akevitt og annet 
brennevin. Her er også et nytt og avansert 
tapperi for vin og brennevin med tilhørende 
laboratorium. Anlegget på Gjelleråsen er 
Nord-Europas mest moderne, samtidig som 
de tradisjonsrike fremstillingsmetodene for 
norsk akevitt holdes i hevd. Bygningene 
rommer også kontorer, auditorier og andre 
fellesfunksjoner, dessuten ArcusGruppens 
opplevelsessenter med utstilling og 
smakerom. 

ArcusGruppen investerer for videre vekst  
i Norge gjennom et styrket lokalt team og 
produktinnovasjoner. Lysholm Linie Double 
Cask, ettermodnet på portvinsfat, ble 
lansert i 2013. Produktet kommer på 
toppen av en vid akevittportefølje som 
dekker alle lokale og nasjonale markeder i 
Norge. 

selskapsstruktur
Produksjon, produktutvikling, markeds-
føring og salg av brennevin i Norge skjer 
formelt i regi av Arcus AS, et heleid datter-
selskap av Arcus-Gruppen AS. Forretnings-
område Brennevin ledes av konserndirektør 
brennevin. Sterke team i Norge og i de 
øvrige nordiske landene arbeider med salg 
og markedsføring av egne merker og merke-
varer representert gjennom agenturer. 
Produksjonsdelen av Arcus AS ledes av 
konserndirektør Group Supply Chain.

Vinvirksomheten i Norge får i løpet av 
første kvartal 2014 det nyetablerte 
selskapet Vingruppen AS som overbygning, 
også dette et heleid datterselskap av 
Arcus-Gruppen AS. Selskapet ledes av 
konserndirektør vin, og har 22 medarbeidere, 
underselskapene medregnet. Vingruppen er 
også holdingselskap for vinimportørene 
Arcus Wine Brands AS (100 % eierandel), 
Vinordia AS (97,1 %), Symposium Wines AS 
(77,7 %), Excellars AS (51,0 %) og Vinuniq 
AS (97,1 %). 

ArcusGruppen sentralt ivaretar funksjoner 
som økonomi og finans, IT, forretningsutvik-
ling, eiendomsforvaltning, kommunikasjon  
og HR for samtlige norske datterselskaper.

Norge
ArcusGruppen har utspring og hovedkontor i Norge, men ser på Norden som 
sitt hjemmemarked. Konsernet har datterselskaper i Sverige, Finland, Danmark 
og Norge. Produksjonsanleggene ligger i Norge og Danmark. I Norge er 
ArcusGruppen ledende innen både vin og brennevin, med markedsandeler på 
henholdsvis 18 og 33 %.
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stØrst pÅ vin og brennevin

I Norge er ArcusGruppen største aktør på 
både vin og brennevin – med akevitt som 
viktigste driver på brennevinssiden. 
Løiten er mest kjøpt i hjemlandet, 
Lysholm Linie er største eksportartikkel. 
Vikingfjord vodka vokser også i utlandet. 
Odfjell er noe så sjeldent som et norsk 
vineventyr. Italienske Ca’ del Masso 
Barbera Appassimento er en bestselger 
som treffer nordmenns forkjærlighet for 
både italiensk rødvin og Bag in Box, mens 
J.P. Chenet er en fransk bestselger.
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Netto salgsinntekter
MNOK

154,2

ET NORDISK KONSERN
Danmark

ArcusGruppen overtok med virkning fra  
4. januar 2013 de tradisjonsrike danske 
merkevarene Aalborg Akvavit og Gammel 
Dansk, dessuten Malteserkreuz, en akevitt 
produsert i Danmark, men hovedsakelig 
solgt i Tyskland. Kjøpet omfattet også 
produksjonsvirksomheten i Ålborg. Etter 
overtakelsen kan ArcusGruppen notere seg 
for posisjonen som verdens største akevitt-
produsent, med mer enn 40 egenproduserte 
akevitter i porteføljen. 

Gammel Dansk er på sin side et nasjonalt 
ikon i Danmark, og er i særklasse landets 
mest kjøpte bitre dram. Merket har også har 
en solid posisjon i flere eksportmarkeder.

selskapsstruktur
Arcus Denmark A/S er 100 % eid av 
Arcus-Gruppen AS. Anlegget i Ålborg står 
for selve brennevinsproduksjonen, mens 
tapping skjer hos en ekstern samarbeids-
partner i Svendborg. 

Markedsføring, salg og distribusjon av 
ArcusGruppens danskproduserte brennevin 
er overlatt til Det Danske Spiritus Kompagni  
A/S, et selskap etablert i 2012 med 
Arcus-Gruppen AS og Fleming Karberg 
Familieholding ApS som likeverdige eiere 
og samarbeidspartnere. Bakgrunnen for at 
ArcusGruppen valgte denne ordningen er 
samarbeidspartnerens meget solide innsikt 
i det danske markedet.  

Det Danske Spiritus Kompagni har i 2013 
startet en viktig snuoperasjon for Aalborg 
og Gammel Dansk, med en noe høyere 
prisposisjonering og solid investering i 
kommunikasjon . Dette initiativet fortsetter 
i år og i årene videre fremover. Målet er å 
bygge varige merkevareverdier i det danske 
markedet, etter gode resultater i 2013.

Danmark
Danmark avviker fra de andre nordiske landene ved at omsetningen av vin og 
brennevin i hovedsak skjer gjennom de store dagligvarekjedene i et marked 
preget av prispress og varehandelens egne merkevarer. ArcusGruppen har 
valgt å konsentrere virksomheten om produksjon og salg av brennevin, og er  
i dag Danmarks største aktør på området.
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snaps og bitter dram

I Danmark konsentrerer ArcusGruppen 
seg om brennevin. Det er Aalborg Akvavit 
som står for hovedtyngden av salget, den 
tradisjonsrike og høyt elskede snapsen 
kommer i mange og stadig flere varianter. 
Etter å ha overtatt merkevaren og 
produksjonen har ArcusGruppen nå en 
markedsandel for akevitt i Danmark på 
over 60 %, medregnet et ikke ubetydelig 
salg av norske Lysholm Linie. Gammel 
Dansk, landets mest populære bitter, er 
en annen merkevare som ArcusGruppen 
arbeider med å revitalisere og 
introdusere  på nye bruksområder.
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Netto salgsinntekter
MNOK

27,7

ET NORDISK KONSERN
Finland

ArcusGruppen driver import, markedsføring 
og salg av brennevin og vin i Finland. 
Virksomheten er fortsatt relativt liten, men 
virksomheten opplever en sterk vekst, og 
har ambisjoner om å vokse videre i det 
finske markedet for brennevin i årene 
fremover.

I Finland er det blankt brennevin med 
kategoriene  viina og vodka som er de 
største og mest populære. Begge 
kategoriene  er meget prissensitive, og de 
preges av lokale merker. Blankt brennevin 
er i tillegg i særlig sterk tilbakegang i et 
generelt fallende finsk brennevinsmarked. 
Det er derfor i første rekke kategoriene 
cognac og i noen grad whisky hvor  
ArcusGruppen ser et umiddelbart potensial 
for å ta nye markeds andeler. 

ArcusGruppens salg av vin i Finland økte 
noe i volum og mer i verdi i 2013. Det 
relativt beskjedne vinforbruket i Finland 
åpner imidlertid interessante muligheter på 
lang sikt. Det er sannsynlig at Finland over 

tid vil nærme seg et mer europeisk 
forbruks mønster, og at markedet for vin 
dermed vil utvikle seg positivt fra et lavt 
utgangspunkt. Det er viktig for 
ArcusGruppen  å være godt posisjonert for 
å ta del i denne veksten når og om den 
kommer. 

selskapsstruktur
Arcus Finland Oy ble etablert i 
2002, og holder til i Helsingfors 
med en voksende stab fokusert 
på salg. ArcusGruppens vin-
relaterte virksomhet i Finland 
drives i regi av Vingruppen i 
Norden AB gjennom datter-
selskapet Vinum Oy (50 % 
eierandel) og det tilknyttede 
selskapet Vinunic Finland Oy 
(30 %). Disse importerer og 
selger i hovedsak viner fra 
samme leverandører som de 
svenske selskapene i 
Vingruppen  i Norden AB 
arbeider med.

Finland
ArcusGruppen er foreløpig en liten aktør i Finland, men ser et stort potensial 
og har sterke ambisjoner for videre vekst. Finland har det høyeste forbruket av 
brennevin av de nordiske landene, med et totalsalg på 23,5 millioner liter i 
2013. Vinsalget ligger derimot lavest i Norden. ArcusGruppens markedsandeler 
for både vin og brennevin er voksende i volum og verdi.
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cognac, musserende og glÖgg

ArcusGruppen er en liten aktør i det store 
finske brennevinsmarkedet, men har et 
voksende salg av kvalitetsvarer, og særlig 
Braastad cognac. De edle dråpene 
produseres av cognachuset Tiffon, der 
ArcusGruppen har en eierandel på 34 %. 
Tett samarbeid har resultert i en rekke nye 
varianter som har slått godt an. Finnene 
skåler gjerne i musserende vin, så 
ArcusGruppen selger godt av både 
australske  Taltarni Brut Taché og 
Colonnara  Cuvée Tradition Brut fra Italia. 
Og de setter pris på Herrgårds Glögg, 
rødvinsgløgg spisset med whisky.
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Forretningsområde: Brennevin
Bedre priser og høyere markedsandeler bidro til vekst på både topplinje og 
bunnlinje i et fallende nordisk brennevinsmarked. Nye agenturer, produkt
utvikling basert på fagkunnskap og markedsinnsikt, og ikke minst, overtakelsen 
av Aalborg Akvavit og Gammel Dansk, var de viktigste driverne bak en 
resultatforbedring på hele 387,2 %. 

DRIFTSINNTEKTER
MNOK

887,5
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Forretningsområde BrenneVin 2013 2012 2011 2010 2009

Volum (mill liter)  13,5  9,0  8,5  8,5  8,6 

Sum driftsinntekter (MNOK)  887,5  647,1  591,6  611,1  614,6 

EBIT (MNOK)  136,5  28,0  49,9  95,9  70,0 

EBIT justert for engangseffekter (MNOK)  139,0  75,3  72,7  92,1  70,0 

Driftsmargin justert for engangseffekter 15,7 % 11,6 % 12,3 % 15,1 % 11,4 %

det nordiske markedet
Brennevinsmarkedet i Norden er sammensatt og til dels svært ulikt fra land til land. Det er 
store variasjoner i struktur, rammebetingelser, reguleringer, reklamemuligheter samt 
prisings- og listeføringsmekanismer. Sverige, Finland og Norge preges av de tre store 
statseide detaljmonopolene Systembolaget, Alko og Vinmonopolet. De enkelte monopolene 
styrer markedstilgangen gjennom egne innkjøpsordninger som skal sikre rettferdig 
konkurranse  mellom alle produsenter og importører. Detaljmonopolene er begrunnet ut fra 
sosiale hensyn, og skal regulere og begrense tilgangen på alkohol gjennom tilgjengelighet, 
priser og forsvarlige omsetningsforhold.

Grovt sett selges 80-90 % av brennevinsvolumet off-trade i butikker, og 10–20 % on-trade 
(horeca).

I Danmark selges brennevin til forbruker gjennom butikkjedene. De styrer markedstilgangen 
gjennom avtaler, og omsetningen er preget av sterk priskonkurranse. Deltakelse i kampanjer 
i kjederegi er svært viktig for å fremme salg. Restaurantbransjen i Danmark er betydelig, 
men består av mange små og selvstendige aktører, og få kjeder.

Det finnes et stadig økende antall nordiske produsenter av vin og brennevin. De største,  
som ArcusGruppen i Norge og Altia i Sverige og Finland, er selskaper skilt ut fra alkohol-
monopolene som tidligere var ansvarlige også for produksjonsleddet. I Danmark er  
ArcusGruppen største produsent, etter at konsernet i januar 2013 overtok de tradisjonsrike 
merkevarene Aalborg Akvavit, Malteserkreuz og Gammel Dansk med tilhørende produksjons-
virksomhet. Det finnes i tillegg mindre nisjeprodusenter av brennevin i alle de nordiske 
landene. Disse leverer i hovedsak vodka, akevitt og whisky. 

Det nordiske brennevinsmarkedet (eksklusive Duty Free) falt totalt med -2,0 % i volum i 
2013. Nedgangen er påvirket av økonomisk usikkerhet, de senere års betydelige avgifts-
økning i Norge og Finland, og økt grense- og taxfree-handel i hele Norden. I 2014 ventes et 
fortsatt svakt fallende brennevinsmarked, og Euromonitor anslår at markedet neppe blir 
stabilisert eller stigende på nordisk nivå før i 2016–2017.

produktkategorier
akevitt
Akevitt er en sentral lønnsomhetsdriver i ArcusGruppen. Markedsandelen i Norge er over  
80 %, i Danmark over 60 % etter oppkjøpet av merkevaren Aalborg Akvavit. ArcusGruppens 
totale omsetning av akevitt var i fjor 5,7 millioner liter. 

Med tilskuddet av de tradisjonsrike danske produktene har ArcusGruppen nå mer enn 40 
egenproduserte akevitter i porteføljen. Produktspekteret omfatter varianter for skiftende 
årstider og ulike anledninger, avec-akevitter som nytes på samme måte som cognac, og 
akevitter spesialutviklet som tilbehør til et vidt utvalg av matretter. Det arbeides med 
innovasjon og produktutvikling. Blant merkene som ble lansert i 2013 er de eksklusive 
avec-akevittene Gammel Opland Edel i to varianter, ettermodnet på henholdsvis madeirafat 
og portvinsfat, og Lysholm Linie Double Cask, også det en avec-akevitt som har fått 
ytterligere  fatmodning.
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En viktig del av strategien for akevitt er å tydeliggjøre merkestrukturen og de ulike 
merkenes rolle og posisjonering: 

• Lysholm Originalen som skapte det norske akevitteventyret
• Løiten  Norsk dram
• Gammel Opland  Foredlet til perfeksjon
• Gilde  Fast følge til norske mattradisjoner siden 1953
• Simers  Ærlig smak
• Regionale akevitter Lokalt akevittengasjement
• Aalborg Den autentiske danske akevitt
• Høker Dansk kvalitetsakevitt til en god pris
• Malteserkreuz Efter dansk tradition - nydes iskoldt!

I 2013 ble det investert betydelige beløp og stor arbeidsinnsats i å utvikle strategier og 
kampanjer for å styrke Aalborg-akevittenes markedsposisjon, etter en svakt fallende trend 
gjennom noen år. Resultatene begynte å vise seg mot slutten av året.

vodka
Vodka er uten sammenligning verdens mestselgende brennevinskategori. ArcusGruppen har 
seks merker i kategorien, med Vikingfjord som det største, etterfulgt av Kalinka og Amundsen 
Arctic Vodka. Vikingfjord er særlig populær i USA, med over 13 % vekst i 2013. Et nytt 
merke lansert i 2013 er Black, en kvalitetsvodka med innovativt design, særlig beregnet til 
long-drinks og shots.

cognac og druebrennevin
Braastad cognac produseres av det franske cognachuset Tiffon SA, der ArcusGruppen har 
en eierandel på 34 %. Merket er representert i alle de nordiske landene og Tyskland, og er 
markedsledende i Norden målt i omsetningsverdi. ArcusGruppen og Tiffon samarbeider 
kontinuerlig om videreutvikling og perfeksjonering av smak og emballasjedesign, og flere 
nye varianter ble lansert i 2013. ArcusGruppen leverer også andre typer druebrennevin, med 
Concorde som det største merket.

brandy
Arcus Sweeden AB overtok i 2013 agenturet for whiskyhuset Whyte & Mackay, med 
anerkjente merker som The Dalmore, Stewart’s og Isle of Jura. Dette ga betydelig vekst. 
Upper Ten er et populært og vel ansett whiskymerke i Norge. Det tilhører ArcusGruppen, 
som også står for blending basert på innkjøpt skotsk whisky. I 2013 ble et lite prøveparti av 
ArcusGruppens første helt egenproduserte whisky lagt ut for salg under navnet Gjoleid. 
Dette vakte betydelig interesse, og det knytter seg store forventninger til merkevaren.

annet brennevin
ArcusGruppen har to storselgere i Gammel Dansk og Fireball, henholdsvis en tradisjonell 
bitter og en shooter, det vil si en drink basert på brennevin blandet med andre ingredienser. 
Fireball er primært rettet mot unge, urbane mennesker, og ble en bemerkelsesverdig 
suksess etter lanseringen i Stockholm, der ArcusGruppens markedsinnsikt og kreativitet ga 
full uttelling. Gammel Dansk er på sin side forlengst blitt et nasjonalt ikon i Danmark, med 
godt salg også i Sverige og Norge. ArcusGruppen  overtok merket og produksjonen med 
virkning fra inngangen til 2013, og har i løpet av året utviklet strategier og kampanjer for å 
styrke posisjonen for danskenes bitre dram på både tradisjonelle og nye bruksområder. Se 
også egne artikler om Fireball (side 42) og Gammel Dansk (side 44).

de nordiske landene
2013 har vært et fremgangsrikt år for forretningsområdet, som oppnådde en omsetnings-
vekst på totalt MNOK 240,4, tilsvarende 37,2 %, og et driftsresultat på MNOK 136,5, en 
forbedring på 387,2 % i forhold til 2012. Det totale omsetningsbidraget etter overtakelsen 
av Aalborg-akevittene og Gammel Dansk var en vekst på MNOK 223. En viss samlet 
volumøkning for andre produkter, høyere priser og en trend i retning av at konsumentene 
velger dyrere varer har også vært viktig for det gode resultatet. Andre positive faktorer er 
solid vekst i salget i Tyskland og USA. >
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nye varianter av  
lysholm linie

Lysholm Linie er originalen som skapte 
det norske akevitteventyret og vår 
største norske akevitt. Den unike måten  
å foredle akevitten på til havs skiller 
Lysholm Linie fra alt annet brennevin, og 
har gitt akevitten en premium posisjon. 
Med ønske om å tydeliggjøre produktets 
unike egenskaper har Lysholm Linie i 
2013 fått nytt design. For ytterligere  
å bygge ut posisjonen lanserte 
ArcusGruppen  høsten 2013 en linje-
utvidelse: Lysholm Linie Double Cask,  
en ekte linjeakevitt ettermodnet på 
portvinsfat.

Lysholm Linie Christmas Edition ble 
introdusert i 2011, og i 2013 for første 
gang lansert også i det norske markedet. 
Spesialutgaven ble en suksess.
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Forretningsområdets overordnede strategi er å drive lønnsom vekst gjennom tydelig 
posisjonering og innovasjon, og ved å investere i markedskommunikasjon/PR og utadrettet 
virksomhet. ArcusGruppen har ambisjoner om å bygge en betydelig sterkere posisjon i de 
nordiske landene.

sverige
Brennevinssalget gjennom Systembolaget falt med 2,1 % i 2013, som var fjerde år på rad 
med nedgang. Totalsalget i Sverige var 18,9 millioner liter. De to største kategoriene Gin og 
Whisky falt med henholdsvis 2,1 % og 3,2 %. Dersom ikke euro styrkes overfor svenske 
kroner ventes en ytterligere svekkelse av brennevinsmarkedet i 2014.

ArcusGruppen økte i 2013 sin markedsandel med 2,3  prosentpoeng til 5,3 %, målt i volum. 
Hovedproduktene i Sverige er Fireball, Gammel Dansk, The Dalmore whisky og i noen grad 
Aalborg Akvavit. ArcusGruppens omsetning av brennevin i det svenske markedet var i 2013 
på 88,0 MNOK.

danmark
I Danmark, der brennevin er fri handelsvare, opplevde markedet en positiv utvikling. I 2013 
var totalsalget 13,1 millioner liter, en økning på 2,6 %.  De største kategoriene i Danmark er 
Akevitt, Vodka og Whisky med en utvikling på henholdsvis -4,3 %, +13,6 % og +3,5 %. 

ArcusGruppens markedsføring, salg og distribusjon i Danmark ivaretas av Det Danske 
Spiritus Kompagni A/S, for Aalborgs akevitter og Gammel Dansk. Selskapet ble etablert i 
2012 i likeverdig partnerskap mellom Arcus-Gruppen AS og Fleming Karberg Familieholding 
ApS. Akevitten Lysholm Linie og Braastad cognac blir foreløpig solgt gjennom Hans Just. 

Aalborg Akvavit er markedsledende i Danmark med en verdiandel på ca. 50 %. I tillegg 
kommer Lysholm Linie med en verdiandel på ca. 13 %, som totalt gir ArcusGruppen 63 % 
verdiandel innen Akevitt i Danmark. Gammel Dansk er i særklasse Danmarks mest solgte 
bitter, og fikk en markedsandel på 29,4 %, mot 30,9 % i 2012. Markedsandelen for Braastad 
i 2013 økte med 2,4 prosentpoeng, til en andel på 17,6 % av det danske cognac-markedet.

ArcusGruppen samlede omsetning i Danmark var i 2013 på 154,2 MNOK i 2013. 

norge
Norge hadde i 2013 et totalsalg av brennevin på Vinmonopolet på 11,5 millioner liter, et fall 
i volum på 3,1 %. Dette var i noe grad drevet av cognac og annet druebrennevin, som står for 
nær 50 % av nedgangen, og i 2013 utgjorde henholdsvis 13 % og 5 % av det norske markedet. 
Alle andre kategorier faller også, med unntak av Bitter som vokste med 3,0 %. Den relativt 
sterke økonomien i Norge, kombinert med lavere priser på reiser til utlandet, bidro til økt 
reiseaktivitet. Dette ga en betydelig økning i taxfree-salg og grensehandel. Tendensen 
ventes å fortsette også i 2014.

ArcusGruppen hadde i 2013 et brennevinssalg i Norge på totalt 3,9 millioner liter. Markeds-
andelen målt i verdi var 33,3 %. Det siste er et lite fall på 0,6 % poeng i forhold til 2012. 
ArcusGruppen har begrenset nedgang eller flat utvikling i de fleste kategorier med unntak 
av brennevin under 22 %. Vi taper mest innenfor druebrennevin (-3,3 %), mens innen Akevitt 
er nedgangen begrenset til -0,5 %.  ArcusGruppens totale omsetning av brennevin i det 
norske markedet var i 2013 på MNOK 334.

>

braastad contemporary

For å bygge og beholde den sterke 
markedsposisjonen Braastad har både i 
Norge og Norden, er Braastad 
Contemporary  et viktig initiativ. I denne 
serien utfordrer Braastad kunstnere fra 
ulike sjangre, men med fellestrekk at de 
er innovative og nyskapende, til å skape 
et visuelt uttrykk ut fra det som inspi-
rerer  dem i cognacverdenen. Kunstnerne 
skal komme fra ulike sjangre; det kan være 
billedkunstnere, fotografer, grafikere og 
forfattere, og fra ulike nordiske land. 
Braastad XO Contemporary – Act 1 – ble 
laget i samarbeid med fotograf Per Heimly, 
og fikk stor presse oppmerksomhet. 
Lanseringene skal forsterke Braastads 
image, mens de store volumene kommer 
fra Braastads klassiske serie.
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finland
Finland har det høyeste forbruket av brennevin av de nordiske landene, med et totalsalg på 
23,5 millioner liter i 2013. Dette er en utvikling på -5,1 % i forhold til 2012. Nedgangen 
rammer alle kategorier, men Whisky minst med en nedgang på -1,4 %. De finske forbrukerne 
har imidlertid fortsatt en forkjærlighet for vodka og viina, som er de to største brennevins-
kategoriene i landet. Lokale merker har en sterk posisjon, og markedet er preget av sterkt 
prispress. Da det økonomiske klimaet fremdeles er presset og avgiftene øker, ser man et 
stigende antall finner som reiser til Estland for å handle billigere produkter. Avgifts-
økningene de siste årene har svekket salget av brennevin signifikant i Finland, og trenden 
ventes å fortsette i 2014.

ArcusGruppen er en liten aktør i det store finske brennevinsmarkedet, som var på 1 400 
MNOK i 2013, ned 3,4 % i forhold til 2012. Markedsandelen var 1,8 %, opp fra 1,3 % i 2012. 
ArcusGruppens brennevinsomsetning i Finland var totalt på 28 MNOK i 2013.

duty free norden
ArcusGruppen er sterkt til stede i det nordiske Duty Free-markedet med en spesielt sterk 
stilling på utsalgssteder i Norge. Det er imidlertid god vekst utenfor Norge også, med et 
spesielt fokus i Østersjøen. I Norge preges salget av kjente merkevarer som Gammel 
Opland, Lysholm Linie og Braastad cognac, i tillegg til godt salg av Vikingfjord og Fireball.  
I Østersjøen er det spesielt Braastad og Fireball hvor man ser en sterk utvikling. 
ArcusGruppens  totale omsetning innenfor Duty Free i Norden var i 2013 på 109 MNOK.

arcusgruppen utenfor norden
ArcusGruppen har siden 2011 samarbeidet med importøren Kobrand Wine & Spirits i New 
York for å etablere Vikingfjord i USA. Dette samarbeidet har resultert i sterk vekst, og solgt 
volum i 2013 var på 1,4 millioner liter, noe som er en økning på ca. 13 %. Det amerikanske 
vodkamarkedet fortsatte veksten i 2013, men er preget av sterk priskonkurranse.  
Kobrand distribuerte også 35,000 liter Lysholm Linie akevitt i 2013. Total omsetning for 
ArcusGruppen  til USA var i 2013 MNOK 27.

Salget til ArcusGruppens distributør Eggers & Franke i Tyskland økte i 2013 med 61 %, med 
Lysholm Linie akevitt som sterkeste driver i et marked under press. Andre merker er 
Aalborg Jubilæum Akvavit og Malteserkreuz, en akevitt produsert i Danmark men i hovedsak 
solgt i Tyskland. I tillegg kommer mindre kvanta Vikingfjord vodka og Braastad cognac. 
Salget i Tyskland har hatt en positiv utvikling i 2013, men Aalborg-porteføljen falt  
i takt med kategorien. Total omsetning for ArcusGruppen i Tyskland  var i 2013 på MNOK 61.

gjoleid – norsk whisky

I 2013 tappet Arcus for første gang sin 
egenproduserte norske maltwhisky. Den 
har blitt hetende Gjoleid, et gammelt 
norrønt navn på Gjelleråsen, som er 
landskapet man skuer ut over fra 
ArcusGruppens lokaler rett nord for Oslo. 
I 2013 ble det en begrenset lansering 
med til sammen ca. 1800 flasker fordelt 
på to varianter – lagret på henholdsvis 
Bourbon- og Sherry-fat. Denne lanseringen 
markerer starten for det Arcus tror blir 
en reell satsning på norsk whisky, først  
i Norge, deretter resten av Norden. 
ArcusGruppens fatlager bærer allerede 
preg av dette, hvor det ligger mye vare til 
modning. Det gjør at det i årene fremover 
kan lanseres nye kvaliteter og større 
volum.

vikingfjord vodka i vesterled

ArcusGruppen har i samarbeid med 
importøren Kobrand Wine & Spirits 
arbeidet for å etablere Vikingfjord i USA  
– under slagordet «The World’s Coldest 
Vodka. Made from the purest glacial  
water frozen for thousands of years.»  
I 2012 var omsetnings veksten for den 
norske merkevaren over 68 %, i 2013 
ytterligere 30 %. 

Vikingfjord er også tilgjengelig i ulike 
smakssatte varianter. Den selges blant 
annet som ferdig blandet mojito i 1,5 liters 
Bag in Box i Norge og Sverige.
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modning og foredling

ArcusGruppens fatlager på Gjelleråsen 
rommer mer enn 8000 fat for modning av 
akevitt og annet brennevin. De fleste 
fatene er gamle sherry- eller madeirafat, 
enkelte er over hundre år gamle. Andre er 
nye, og produsert av europeisk eller 
amerikansk eik.
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Forretningsområde: Vin
DRIFTSINNTEKTER
MNOK

1 177,1

Omsetningen av vin økte noe i verdi i 2013, tross fall i totalvolumet for  
de nordiske landene under ett. Bakgrunnen var forskyvning mot salg av 
dyrere produkter, og kontinuerlig tilpasning av produktporteføljen til 
etterspørselen i et marked preget av rask endring. Driftsresultatet viste 
en nedgang på 2,7 %.
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Forretningsområde Vin 2013 2012 2011 2010 2009

Volum (mill liter)  31,3  32,9  29,9  28,1  24,2 

Sum driftsinntekter (MNOK)  1 177,1  1 128,7  996,5  853,0  732,3 

EBIT (MNOK)  191,7  197,1  139,1  102,4  55,6 

EBIT justert for engangseffekter (MNOK)  194,5  197,8  146,8  102,3  55,6 

Driftsmargin justert for engangseffekter 16,5 % 17,5 % 14,7 % 12,0 % 7,6 %

det nordiske vinmarkedet
Sverige, Norge og Finland har et fellestrekk i at statseide monopoler – henholdsvis 
Systembolaget , Vinmonopolet og Alko – har enerett på salg til forbruker. Begrunnelsen er 
sosialpolitisk, formålet er å regulere og begrense tilgangen på alkohol gjennom tilgjengelig het, 
priser og forsvarlige omsetningsforhold. Utenom monopolene kan importører og produsenter 
selge direkte til hoteller, restauranter og cafeer, gjerne kalt horeca-markedet. Grovt sett 
selges rundt 90 % av volumet off-trade, det vil si gjennom monopolene, og 10 % on-trade 
(horeca og taxfree-butikker). 

I Danmark selges vin til forbruker gjennom dagligvarehandelen. Vinomsetningen er preget 
av hard priskonkurranse, egne merkevarer og kampanjer i kjederegi. Fortjenestemarginen er 
lav, og ArcusGruppen har valgt å konsentrere virksomheten i Danmark om brennevin.

store ulikheter
Sverige er med en totalomsetning på NOK 8,1 milliarder det i særklasse største av de 
nordiske vinmarkedene, etterfulgt av Norge (NOK 2,6 milliarder) og Finland (NOK 1,7 
milliarder). ArcusGruppen er største aktør i Sverige og Norge med markedsandeler på 
henholdsvis 10,3 % (uendret fra 2012) og 18,1 % (opp fra 17,9 % i 2012).

De nasjonale smakspreferansene i Sverige, Norge og Finland er ulike. Dette gjelder drue-
typer og vinland såvel som vinmerker. Det finnes derfor ingen vinmerker som er bestselgere 
på tvers av landegrensene. ArcusGruppen ser imidlertid Norden som hjemmemarked, og 
nasjonale preferanser hindrer ikke at suksessrike konsepter overføres fra ett land til et 
annet. 

I Norge dominerer tradisjonelle europeiske vinland som Italia, Frankrike, Spania og Tyskland, 
mens Den nye verden og Sør-Afrika har en relativt sett sterkere posisjon i Sverige og 
Finland. Italiensk vin er imidlertid på fremmarsj i samtlige tre land, og særlig italiensk 
rødvin, som har en positiv utvikling til tross for at røde viner totalt sett taper markeds-
andeler til fordel for hvitvin og rosé. 

Vinmarkedet er nyhetsfokusert, og høy endringshastighet preger alle de tre landene. 
Vinmerker har kortere livssyklus enn brennevinsmerker, og forbrukerinnsikt, innovasjon-
sevne og markedskunnskap er avgjørende for å opprettholde en produktportefølje som 
raskt tilpasses endringer i kundenes preferanser. I tillegg er det nødvendig med gode 
kontakter blant leverandørene i vinverdenen, og at man har den vinfaglige kompetansen som 
trengs for å vinne deres tillit og respekt.

Den overveiende delen av vinomsetningen i Sverige, Norge og Finland skjer gjennom nasjonale 
importselskaper. Virksomheten er ofte basert på agenturer for utenlandske produsenters 
etablerte merkevarer, men det er en klar trend i retning av tettere samarbeid mellom 
produsent og importør for å utvikle produkter tilpasset nordisk smak. Konseptviner produsert 
på spesialbestilling fra importøren, og markedsført som dennes merkevare, er et utslag av 
dette. Det importeres betydelige volumer i bulk for lokal tapping og markedsføring under 
enten produsentens eller importørens varemerke. 

ArcusGruppen har en ledende posisjon som merkevareeier, innenfor segmentet egne 
merkevarer, og som aktør i bulkmaredet. I Norge er konsernet alene om å ha store tappe-
anlegg og de avanserte laboratoriene som trengs for å sikre kvaliteten. 
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>

grensehandel
Detaljhandel over landegrensene er en faktor som påvirker markedet i alle de nordiske 
landene, men i særlig grad Norge, hvor avgiftspolitikken gir vesentlig høyere priser enn i 
nabolandene. Omfanget er usikkert, men en undersøkelse gjennomført i 2012 viste at salget 
av vin og brennevin i Systembolagets såkalte «norgesbutikker» nær grensen hadde et volum 
tilsvarende nærmere 20 % av Vinmonopolets totalvolum. Salg til nordmenn utgjorde ca.  
2/3 av dette. Statistisk sentralbyrå har anslått at den norske grensehandelen økte med 
ytterligere 6 % i 2013.

Svenske forbrukere handler på sin side store volumer i Tyskland og i noen grad Danmark, 
mens den finske grensehandelen særlig skjer i Estland. Det antas at disse volumene er 
relativt stabile.

sverige
markedsutvikling 
Det svenske vinmarkedet vokste med ca. 5 % i 2013. Salg til hoteller, restauranter og cafeer 
(horeca-markedet) vokste marginalt mer enn Systembolagets salg, som i 2013 utgjorde ca. 
91 % av totalmarkedet mot 8 % for horeca og 1 % for taxfree-salg.

Det største vinlandet var også i 2013 Italia, med en markedsandel på 26,0 % og en vekst på 
2,2 %. Frankrike med 17,0 %, (+1,1 %) og Sør-Afrika 12,0 % (-1,2 %) kom på de neste 
plassene, mens Australia hadde størst nedgang til en markedsandel på 9,0 % (-1,8 %).

Den sterke økningen for italiensk vin har visst seg å være en langsiktig tendens som gjør seg 
gjeldende i alle de nordiske landene.

Totalt er det over 800 importører av vin i Sverige, og nærmere 400 av dem leverer til 
Systembolaget. De ti største aktørene har rundt 50 % markedsandel, mens de 30 største 
har en samlet markedsandel på over 88 %.

arcusgruppens svenske vinselskaper 
ArcusGruppen styrket i 2013 posisjonen som markedsleder på vin i Sverige gjennom 
datterselskapet Vingruppen i Norden AB. Markedsandelen på rundt 10,5 % er omtrent 
uendret fra 2012, men begge de to nærmeste konkurrentene har tapt andeler. Med 5 % 
vekst i totalmarkedet øker både topp- og bunnlinje.

vingruppen i norden ab besto i 2013 av de svenske selskapene Vinunic AB, The Wineagency, 
BonArome Wineworld AB, Vinovum AB, Kajsa Wines AB, Opentable AB og Your Wineclub 
Sweden AB, dessuten det finske datterselskapet Vinum Import Oy. I tillegg til å være 
morselskap ivaretar Vingruppen i Norden funksjoner som økonomi, IT, HR og logistikk for 
samtlige selskaper i gruppen. Virksomheten har vokst hvert år siden oppstarten i 1992, og  
i 2013 var omsetningen 860 MSEK. Vingruppen har som hovedstrategi å vokse organisk i sine 
eksisterende virksomheter, ved å starte nye bedrifter, og gjennom oppkjøp.

vinunic ab ble etablert i 1992 og er det største selskapet i Vingruppen. Viktige leverandører 
er Kleine Zalze fra Sør-Afrika, Cline Cellars, Mulderbosch, Guigal og Louis Jadot. I tillegg til 
disse arbeider Vinunic med noen av vinverdens mest berømte kvalitetsprodusenter der de 
største er Domaine de la Romanée-Conti, Gaja, Louis Roederer, Sassicaia, Ridge, Shafer og 
Yalumba. I tillegg kommer en rekke mindre aktører. 

the wineagency sweden ab ble startet av Vingruppen i 2007 og har raskt etablert seg som 
en av Sveriges største vingrossister. The Wineagencys største leverandører er Francois 
Lurton, Allegrini og JM Fonseca. 

bonarome wineworld ab ble etablert i 2002. Selskapet selger og markedsfører Sveriges 
bestselgende champagne, André Clouet Grande Reserve. Den største av Wineworlds 
leverandører er Barone Ricasoli, andre av stor betydning er Vina Falernia, Cantine Paolo Leo 
og Orion Wines. 
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rØdt og hvitt 

Masi Campofiorin er en populær 
representant for Masi Agricola store 
portefølje. Vinhuset er en av Italias 
største vinprodusenter, og Masi er blant 
Norges sterkeste merkevarer innenfor 
vin. Symposium Wines overtok agenturet 
fra 1. november 2013, og ArcusGruppen 
har store forventninger til den videre 
utviklingen for Masi-produktene.

Hvitvin er en kategori i vekst, og Laroche 
Chablis, en elegant vin med et tiltalende 
preg av sitrus, grønt eple og mineraler, 
representerer en av de franske hvitvins-
typene stadig flere nordmenn vet å sette 
pris på.
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lav pÅ garvestoff og  
histamin

Falling Feather er en av vinene som Arcus 
Wine Brands har utviklet spesielt for den 
som er glad i en smakssterk amerikansk 
vin til biffen – men lett får vondt i hodet 
av røde viner.

34 Årsrapport 2013   ArcusGruppenFORRETNINGSOMRÅDE
Vin



vinovum sverige ab med datterselskapet Kajsa Bergquist Wines har sine viktigste 
leverandører   i Sør-Afrika, der Origin Wines er størst. 

produktutvikling og lanseringer
Vingruppen i Norden med datterselskaper nedla i 2013 som i tidligere år et betydelig arbeid 
i produktutvikling og optimalisering av produktporteføljen for endringer og trender i det 
svenske markedet. Blant de mest vellykkede lanseringene i 2013 var The Wanted Zin, en 
amerikanskinspirert konseptvin produsert i Italia (se egen omtale på side 46) og den 
sørafrikanske rosévinen Mulderbosch som Bag in Box, etter at samme vin på flaske har vært 
mest solgt i sin kategori i flere år. Også den chilenske rødvinen Que Pasa ble svært godt 
mottatt – et Bag in Box-produkt som er sertifisert både som fairtrade og økologisk. Den 
sørafrikanske rødvinen Kajsa Loves Virgin Earth er først ut i en ny serie av viner utvalgt av 
Vinovums samarbeidspartner Kajsa Bergquist, tidligere verdensmester i høydehopp og nå 
en anerkjent sommelier. 

I januar 2014 vakte nyskapingen Ruby Zin betydelig oppmerksomhet. Dette er en svensk 
videreføring av det norske konseptet «Lav på garvestoff og histamin», som har gjort Zanni 
Valpolicella til en stor suksess blant norske forbrukere med intoleranse for histamin. 

norge
markedsutvikling 
Veksten i det norske vinmarkedet i 2013 var relativt beskjeden. Vinmonopolet hadde en 
økning på 1,1 % i salg til konsument sammenlignet med 2,2 % året før. Det er grunn til å tro 
at den store og fortsatt økende grensehandelen er en viktig årsak til den lave markeds-
veksten. Salg til hoteller, restauranter og cafeer (horeca-markedet) vokste marginalt til  
10 % av totalmarkedet i 2013, etter en betydelig økning i 2012 som innhenting av fall i 
tidligere år.

Det desidert største vinlandet på Vinmonopolet var også i 2013 Italia med en markedsandel 
på 32,3 %, (+1,7 %). På de neste plassene kom Frankrike med 17,9 % (+0,7 %), Spania med 
10,8 % (-0,8 %), Tyskland med 8,3 % (+0,2 %) og Chile med 7,5 % (+0,4 %). 

Rødvin viste en nedgang fra 66 % av totalomsetningen i 2012 til 64,5 % i 2013. Tross dette 
vokste italiensk rødvin med 6,3 %, og utgjorde hele 40,7 prosent av Vinmonopolets rødvins-
salg i 2013. Andre land som er drivende for rødvinskategorien er Frankrike, Spania og 
Australia, men den langsiktige hovedtrenden er at røde viner fortsetter å tape markeds-
andeler til hvite. Hvitvinskategorien vokste i 2013 med 4 %, og utgjør nå nærmere 27 % av 
svakvinsalget. Tyskland og Frankrike er fortsatt største hvitvinsland med henholdsvis 31 % 
og 28 %. Veksten på 8,5 % i rosévinkategorien var drevet av produkter fra Frankrike og 
USA, som kunne vise til en vekst på henholdsvis 24,6 og 26,7 %. Også musserende vin viser 
med 15,1 % en sterk utvikling, med Italia, Spania og Frankrike som største land.

arcusgruppens norske vinselskaper 
ArcusGruppens selskaper hadde en volumnedgang på 0,3 millioner liter vin i 2013, til totalt 
12,3 millioner liter. En forskyvning i salget i retning av dyrere produkter ga likevel vekst på 
topplinjen fra NOK 400,9 millioner kroner til 401,2 millioner, mens markedsandel målt i verdi 
økte til 18,1 % fra 17,9 % i 2012. Posisjonen som markedsleder på vin i Norge ble dermed 
styrket. Dette har igjen sammenheng med ArcusGruppens kontinuerlige innsats for å vekte 
porteføljen riktig i forhold til endringer i etterspørselen. 

ArcusGruppen sikret seg flere viktige horeca-avtaler i 2013, og er den ledende aktøren i 
Norge også på dette området. Horeca-markedet utgjør ca. 10 % av totalomsetningen, og er 
særlig viktig i Norge som en av få kanaler for å introdusere produkter for markedet. Det er 
derfor brukt ressurser på å styrke sommelier-kompetansen hos ArcusGruppens  horeca-
salgsteam.

>

svensk suksess

Ruby Zin er en svensk videreføring av det 
norske konseptet «Lav på garvestoff og 
histamin» som har gjort Zanni Valpolicella  
i Norge til en storselger.
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ArcusGruppen legger stor vekt på at alle egne medarbeidere som arbeider med vin-
porteføljen skal ha vinfaglig kompetanse. Sammen med god markedsforståelse er dette 
avgjørende for å lykkes i et sterkt fragmentert marked hvor merkevarelojaliteten er lav. 

Forretningsområde Vin omfatter flere selskaper, eid helt eller delvis av Arcus-Gruppen AS.  
I første kvartal 2014 blir alle aksjer i konsernets norske vinselskaper overført til 
Vingruppen  AS, et nytt datterselskap. Minoritetsandelene i de enkelte selskapene blir 
opprettholdt uavhengig av dette, men endringen innebærer at det blir samsvar mellom 
juridisk struktur og faktisk organisering. 

vingruppen as blir i hovedsak et holdingsselskap. Interne funksjoner som økonomi, IT, HR og 
logistikk for selskapene i gruppen ligger allerede i Arcus-Gruppen AS, og vil også gjøre det i 
fremtiden. Når selskapet er etablert vil Vingruppen AS bestå av Arcus Wine Brands AS, 
Vinordia AS, Symposium Wines AS, Excellars AS og Vinuniq AS. Vingruppen har som hoved-
strategi å vokse organisk i eksisterende virksomheter, samt gjennom å starte nye bedrifter, 
og gjennom oppkjøp.

arcus wine brands as er Norges største enkeltleverandør av vin til Vinmonopolet. 
Selskapets  forretningsidé er å velge ut de beste kvalitetsvinene til nordiske konsumenter, 
importere vinen på tank og tappe på flasker og Bag in Box i Norge. Det at vinen tappes nær 
kunden er både miljø- og ressursbesparende, samtidig som det gir kundene en garanti for at 
vinene fra Arcus Wine Brands alltid er friske.

vinordia as er ArcusGruppens største vinselskap i Norge målt i omsetning. Produkt og 
leverandørporteføljen er godt diversifisert, med inntekter som hovedsakelig kommer fra de 
klassiske europeiske vinlandene. Selskapet har også gode leverandører i Chile, Argentina, 
Sør-Afrika og Australia, og vil allokere større ressurser for å utvikle relasjonene og øke 
markedsandelen i disse segmentene. Vinordia er et av de ledende vinselskapene innen 
horeca-kanalen.

symposium wines as har på kort tid etablert seg som en av Norges ledende kvalitets-
importører. Selskapets grunnlegger Sebastian Bredal er én av rundt 260 Masters of Wine i 
verden, og den eneste med den høythengende graden som arbeider i et norsk importselskap. 
Symposium Wines representerer viktige kvalitetsprodusenter som Masi Agricola, Marchesi 
Mazzei, Grand Chais de France, Wongraven Wines og Von Winning. Selskapet representerer 
også ikonprodusenter som Mascarello og Valentino og er blant de best i Norge på moden 
Bordeaux.

excellars as er Norges sjette største vinleverandør. Selskapet ble etablert i 2007 med et 
klart fokus på vinprodukter tilpasset det norske markedet. Grunnleggende for selskapet er 
volumprodukter som Fumées Blanches, Château Bonnet, Johann Bihn og Boheme. Excellars 
har siden etableringen hatt en gradvis og styrt vridning mot egenkontrollerte varemerker. 
Av disse har Doppio Passo – et merke utviklet av Excellars – de siste årene vært Norges 
mest solgte.

agenturutvikling
Viktigste nyhet i porteføljen var agenturet for den italienske vinprodusenten Masi Agricola 
fra 1. november 2013. Overtagelsen av agenturet kom blant annet på bakgrunn av 
ArcusGruppens  ledende posisjon og den sterke vinfaglige kompetansen i Symposium Wines. 
Masi er i dag blant Italias ledende vinprodusenter, og en av Norges sterkeste merkevarer på 
vin med et bredt sortiment i ulike prisklasser. Rødvin utgjør hovedtyngden av produkt-
spekteret, men også hvitvin og rosévin inngår. Masi solgte i 2013 ca. 850 000 liter på 
Vinmonopolet og i horeca-markedet, og er dermed den desidert største produsenten fra 
Veneto i Norge.

mest kjØpt

Doppio Passo har de siste årene vært 
Norges mest kjøpte vin. Merket er 
utviklet av vinselskapet Excellars – som  
i tillegg til å representere kjente 
inter nasjonale vinhus er inne i en gradvis 
og styrt vridning mot egenkontrollerte 
varemerker. Slik får selskapet mest 
uttelling for sin solide innsikt i norske 
markedsforhold og preferanser.
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finland 
markedsutvikling 
Det finske vinmarkedet hadde en svak utvikling i 2013. Alkos totale salg av vin falt med ca. 
1,4 % til 55,6 millioner liter. Største vinland var også i 2013 Chile med en markedsandel på 
23,9 %, (+1,9 %), etterfulgt av Spania med 13,6 % (+0,4 %), Sør-Afrika med 11,3 % (-2,4 %), 
Italia med 11,3 % (+0,3 %) og Frankrike med 10,8 % (uendret). 

Markedsandelen for rødvin gikk ned fra 48,6 % til 47,3 %, og også i Finland er den langsiktige 
trenden at røde viner er i tilbakegang til fordel for hvite. I 2013 hadde imidlertid hvitvin bare 
en marginal volumøkning og en knapp prosents fremgang i markedsandelen, som ble 38,9 % .

konsernets finske vinselskaper
ArcusGruppens vinrelaterte virksomhet i Finland drives i regi av Vingruppen i Norden AB 
gjennom datterselskapene Vinum Oy (50 % eierandel) og det tilknyttede selskapet Vinunic 
Finland Oy (30 %). Selskapene importerer og selger i hovedsak viner fra de samme leveran-
dørene som de svenske selskapene i Vingruppen. Finland vil være et satsings område for 
konsernets vinforretning også i 2014.

campolongo di torbe

Vinmarken Campolongo di Torbe er kjent 
så langt tilbake som på 1100-tallet, og 
benyttes i dag til å dyrke druer for en  
av Masis elegante Amarone-viner.  
Masi Agricola har forøvrig selv lange 
tradisjoner, den høyt anerkjente 
vinprodusenten har vært i Boscaini-
familiens eie siden slutten av 1700- 
tallet.
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Forretningsområde: 
                         Group Supply Chain

ArcusGruppens tredje forretningsområde, Group Supply Chain, ble etablert  
1. oktober 2013, og vil først rapportere tall og resultater fra 1. januar 2014. 
Forretningsområdet arbeider på tvers av avdelinger og juridiske enheter i 
konsernet. Oppgaven er å planlegge, utføre og kvalitetssikre alle sider ved 
produksjon og fysisk vareflyt for å sikre presis levering til kunde og 
kostnadseffektive  prosesser.
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gjellerÅsen og Ålborg

Forretningsområde Group Supply Chain 
har ansvaret for ArcusGruppens 
produksjonsanlegg i Norge og i Danmark 
– blant annet det nye tappeanlegget på 
Gjelleråsen, her i ferd med å fylle norsk 
akevitt på flaske.

Begrepet supply chain oversettes ofte med vareflyt, men er i praksis mer omfattende. 
ArcusGruppen har derfor valgt å beholde det engelske uttrykket i navnet på sitt nye 
forretnings område, som har et gjennomgående ansvar for alle prosesser som inngår  
i Supply chain-funksjonen i samtlige enheter i konsernet.

Supply chain beskrives ofte som summen av mennesker, aktiviteter, informasjon og 
ressurser  som er involvert i å produsere og flytte et produkt fra produsent til kunde. For 
Forretningsområde Group Supply Chain omfatter oppgaven mer konkret å ivareta innkjøp av 
råvarer og innsatsvarer, produksjon, lager, interne transportfunksjoner og distribusjon av 
ferdige varer frem til kunde. Kvalitetsstyring, kvalitetskontroll og kundeservice inngår også 
i supply chain-funksjonen, likeså produksjonsplanlegging med sikte på å optimalisere 
lagerhold og utnyttelse av produksjonskapasiteten. Ytterlige ansvarsområder er sikring av 
sporbarhet og håndtering av returer. 

kundetilfredshet og kostnadseffektivitet
Bakgrunnen for at Supply Chain-funksjonen er etablert som eget forretningsområde er at 
ArcusGruppen ser et potensial for å forbedre sine interne prosesser, klargjøre ansvaret 
mellom forretningsenheter og sikre konsistente roller på tvers av konsernet. Hovedmålet er 
å øke graden av kundetilfredshet gjennom å sikre at leveranser kommer frem til kunden 
nøyaktig som bestilt med hensyn til produkt, kvalitet, kvantitet, emballasje, leveringstidspunkt 
og leveringssted, og med korrekt medfølgende dokumentasjon. Et annet overordnet mål er å 
oppnå høyere effektivitet, bedre ressursutnyttelse, og mer forutsigbarhet i alle fysiske 
prosesser – og dermed generelt forbedret kostnadseffektivitet. 

For å oppnå dette er det avgjørende at supply chain-tankegang gjennomsyrer både 
organisering  og medarbeidernes arbeidsmåte. Medarbeiderne må omstille seg til å arbeide 
og tenke mer helhetlig, og ikke ut fra juridiske enheter eller egen avdeling.

grensesnitt mot Øvrige forretningsomrÅder
Grensesnittet mellom Group Supply Chain og de to forretningsområdene Vin og Brennevin 
er organisert slik at de to sistnevnte konsentrerer all virksomhet mot markedsføring, salg 
og produktutvikling. Forretningsområdene leverer sine bestillinger til Group Supply Chain, 
dessuten prognoser og underlagsmateriale som er nødvendig for at man her skal kunne 
planlegge innkjøp, produksjon og lagerhold med henblikk på alltid å være leveringsdyktig. 
Group Supply Chain har på sin side alt ansvar for tekniske og praktiske prosesser helt frem 
til de bestilte varene er på plass hos ArcusGruppens kunde. Forretningsområdet blir dermed 
over tid også eneste kontaktpunkt mot Vectura og andre distributører, både for innsatsvarer 
og ferdigvarer.

struktur og aktivitet
Blant forretningsområdets oppgaver er drift og vedlikehold av råvarelager og produksjons-
anlegg for vin og brennevin på Gjelleråsen og for brennevin i Ålborg, dessuten fatlager, 
tapperi og laboratorie funksjon på Gjelleråsen. Ferdigvarelager og distribusjon hører også 
inn under forretnings områdets ansvar. I Norge er disse funksjonene outsourcet til Vectura, 
som distribuerer direkte til kunder som Vinmonopolet og serveringsbedrifter i Norge, og via 
samarbeids partnere og grossister i andre land. I Danmark fraktes ferdig brennevin i bulk fra 
Ålborg til et eksternt tapperi i Svendborg. Arcus Denmark A/S står for lagerhold, og har 
også et eget ordrekontor.

I de tre månedene Group Supply Chain var aktivt i 2013 ble det nedlagt et betydelig arbeid  
i å spre kunnskap om supply chain-tankegangen både blant egne medarbeidere og i de øvrige 
forretningsområdene. Det ble også etablert klare ansvarsforhold og tydelige prosesser, 
mens produksjonsutstyr ble optimalisert med tanke på å oppnå beste praksis. 

I 2014 videreføres disse prosessene. Det arbeides også med å optimalisere de indirekte 
kostnadene med industribenchmarks som mål, parallelt med at det utvikles videre 
kompetanse  i dybde og bredde.
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Alltid akevitt
Det finnes alltid en akevitt som passer. Til maten, til årstiden, til anledningen – ArcusGruppen 
har rundt førti norske akevitter i porteføljen. Noen lages fortsatt på basis av tradisjonsrike 
originalresepter fra de gamle destilleriene som fantes rundt om i landet, og som ble overtatt av 
Vinmonopolet i 1920-årene. Andre er utviklet i nyere tider, mange av destillatør Halvor Heuch, 
en nestor innen norsk akevitt og fagdirektør for brennevin. 

beskyttet betegnelse
Norsk akevitt har en historie som går århundrer tilbake. Hovedaromaen kommer nå som før fra 
karve og/eller dill, men alle dagens akevitter har i tillegg sin egen, karakteristiske krydder-
blanding der resepten er en vel bevart hemmelighet. 

Danmark, Sverige og Norge ser alle på akevitt som sitt nasjonale brennevin. Den norske 
akevitten skiller seg imidlertid ut: I pakt med tradisjonen er den basert på sprit fremstilt av 
nøye utvalgte norske poteter, og ikke av korn. Den beskyttede betegnelsen «Norsk akevitt» 
forutsetter i tillegg lagring på gamle sherryfat. I seks måneder som minimum, for virkelig 
eksklusive akevitter i opptil tolv år. Fatlagringen gir en gyllen glans, og en enestående karakter 
og avrunding av smaken. 

stØrre potensial
Mange tenker fortsatt på akevitt primært som dram til julens tradisjonsmat. Norges viktigste 
bidrag til den internasjonale drikkekulturen rommer imidlertid også et vidt spekter av andre 
muligheter. Det finnes akevitter for skiftende årstider, og akevitter spesialutviklet som perfekt 
tilbehør til et vidt spekter av matretter. Om det er skrei, lutefisk, pinnekjøtt, skalldyr, ribbe eller 
rått kjøtt, det finnes alltid en akevitt som passer. Gourmetkokker har oppdaget akevittens 
potensial som krydder i maten, mens kreative bartendere finner stadig nye muligheter for bruk 
i cocktails. Og de aller edleste av de gylne dråpene – de er laget for å nytes alene, eller som avec 
til kaffen og kanskje en god sigar. 

langsiktig strategi
ArcusGruppen har fulgt en langsiktig strategi i utviklingen av norske akevitter. Det er skapt 
forståelse for at de kvalitetsmessig er på nivå med whisky og cognac, og formidlet kunnskap 
om riktig bruk og nye bruksområder. Det har gitt resultater. I dag er akevittene i en klasse for 
seg i det norske markedet, med vekst for norsk akevitt i et ellers fallende brennevinssalg. Som 
verdens største og mest innovative akevittprodusent vinner ArcusGruppen dessuten stadig 
sterkere posisjoner i de viktige eksportmarkedene i Norden, Tyskland og USA – med Lysholm 
Linie som den mest internasjonale, hele 95 prosent av volumet selges utenfor Norges grenser.

gammel opland edel

Gammel Opland fikk i 2013 sin egen 
linjeutvidelse: EDEL. EDEL-serien består 
av to varianter som tar utgangspunkt i 
Gammel Opland. En variant har fått 
ettermodne på madeirafat, en annen på 
portvinsfat. EDEL-serien skal forsterke 
Gammel Oplands merkevareessens: 
modnet til perfeksjon, og bygge akevitt 
inn i det eksklusive avec-segmentet. 
EDEL har vært en umiddelbar suksess og 
en verdifull bidragsyter til å kommunisere 
akevitt som et edelt brennevin i verdens-
klasse.

“ I dag er vi i en klasse for seg i  
det norske markedet, med vekst 
for norsk akevitt i et ellers 
fallende brennevins salg.
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gilde juleakevitt

Gilde Juleakevitt kom på markedet første 
gang i 1988 og har utviklet seg til å bli en 
stor suksess. Tradisjonen tro ble den i 2013 
lansert med nytt design og en ny variasjon 
over tidligere års utgaver. Gilde Juleaquavit 
har befestet sin posisjon som et sikkert 
valg til tradisjonell nordisk julemat.
 
Et ønske om å forsterke akevittens rolle 
som avec ledet frem til lansering av en 
ekstra modnet variant. Ekstra Modnet 
Gilde Juleaquavit har siden introduk-
sjonen i 2010 blitt en suksess. Varianten 
kommer i gaveeske og en eksklusiv 50 cl 
flaske. Smaksbildet er søtere og har 
større innslag av fataromaer, i tråd med 
foretrukket smak i en avec-situasjon.
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Kanadisk whisky, kanel, en dash chili: Fireball er en shooter; en drink  basert  på brennevin 
blandet med andre ingredienser, og gjerne drukket direkte fra et lite shot-glass. Eller om 
man vil, on the rocks, alternativt i en cocktail. Uansett er Fireball et produkt som 
faller litt utenom de tradisjonelle kategoriene i Norden – med en utradisjonelt 
ildfull logo du ikke så lett overser.

fØrst ute
Fireball ble til i Canada på midten av 1980-tallet, og bredte seg etter 
hvert til flere land. Da ArcusGruppen fikk agenturet for Sverige i 2010 
innså vi at markedsføringen måtte være like utradisjonell som produktet. 
Derfor satset vi målbevisst på å introdusere Fireball for mennesker som 
liker å være først ute med noe nytt. En innflytelsesrik blogger, noen 
utvalgte bartendere på de hotteste in-stedene rundt Stureplan i Stockholm, 
enkelte journalister og artister. Kort sagt mennesker med mye nysgjerrighet 
– og med en posisjon som gjør at mange følger der de går. 

Det viste seg fort at man ikke tok feil: Produktet falt i smak hos vår eksklusive 
lille målgruppe. Og snart var Fireball på alles lepper – både i overført betydning 
og bokstavelig – i Stockholms trendmiljø, blant byens hipstere og andre yngre, 
urbane mennesker. 

Fra Stockholm spredte interessen seg fort til Göteborg og Malmö, og videre ut i 
landet. Fireball ble raskt en bestselger på både trendy utesteder og Systembolaget.  
Nå står Norge og Finland for tur.

ringvirkninger
Første sesong, i annet halvår 2010, solgte vi 270 liter Fireball i Sverige. I annet halvår 
2013 – 95 000 liter. En slik suksess blir lagt merke til. Ikke minst av produsenter som vet 
at de trenger en agent som kan mikromarkedsføring. Som har kunnskap og inngang i 
riktige miljøer – og kan fortsette i stor målestokk når produktet slår an.

Og ja, suksessen med Fireball har fått ringvirkninger for ArcusGruppen, i form av nye 
agenturer med stort potensial.

Fyrrig suksess

Vi satset målbevisst  
på å introdusere  
Fireball for mennesker 
som liker å være først 
ute.

“
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«Og måske også en lille snaps?» – Aalborg Akvavit har lange og stolte tradisjoner i den 
danske matkulturen, forbundet med glede og høytid gjennom generasjoner. Men om 
danskene  er glad i sin Aalborg, så er det likevel mulig å vinne en enda sterkere posisjon for 
favorittsnapsen. Og nettopp dette er hva ArcusGruppen har satt seg fore, etter at konsernet 
i januar 2013 overtok De Danske Spritfabrikker og merkevaren Aalborg Akvavit. 

potensial
Ingen har bedre forutsetninger for å ivareta og videreutvikle den gode danske snaps enn 
ArcusGruppen. Vi er verdensledende innenfor akevitt – og stolte og glade over å ha styrket 
posisjonen i vårt nordiske hjemmemarked ved å ivareta Aalborgs fremtid, og ved å gi de 
utsøkte danske produktene deres naturlige plass i verdens mest rikholdige portefølje av 
kvalitetsakevitt. 

Men skal vi utvikle Aalborg-akevittens potensial, så må vi samtidig vise respekt og lydhørhet 
for danske tradisjoner og behov. I vårt første år som eiere har vi brukt mye tid til å snakke 
med kundene. Vi har lyttet til deres ønsker, tatt dem med på råd i utviklingen av nye smaker, 
og i arbeidet med å finne nye bruksområder. Til nå har danskene drukket akevitt til jul og 
påske. Men snaps er en av livets gleder året rundt, særlig når vi nå utvider det rikholdige 
spekteret av Aalborg-akevitter med nye varianter – for varme dager, for sjømat, for 
sommerens  grillmåltider, for spesialiteter fra Danmarks generøse kjøkken.

partnerskap
Skal vi lykkes er vi også avhengig av dansk markedserfaring og innsikt. Dette fant vi hos 
Flemming Karberg Familieholding ApS, som nå er vår likeverdige partner i Det Danske 
Spiritus Kompagni A/S, et selskap etablert for å ivareta salg, markedsføring og distribusjon 
av ArcusGruppens danske brennevinsmerker. Og som dermed også har ansvaret for å stadig 
minne danskene om hva Aalborg Akvavit tilfører det gode danske måltid: Et øyeblikks 
høytid. Ro rundt bordet, en skål. Og noen sekunders nytelse før praten går videre:  
«Skål for et øyeblikks nytelse i stillhet.»

Snaps i særklasse
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bitter pÅ sitt beste

Mange europeiske land har tradisjon for å 
gjøre tilværelsen litt hyggeligere med en 
bitter dram – brennevin basert på urter, 
krydder, bær og frukter. I Danmark er 
bitter nærmest synonymt med Gammel 
Dansk. En dram som for lengst er blitt et 
nasjonalt ikon og en uunnværlig del av 
landets kultur, høyt elsket i hverdag som 
til fest. ArcusGruppen ble den stolte eier 
av merkevaren Gammel Dansk da vi 
overtok De Danske Spritfabrikker i januar 
2013. 

Nå er vi i gang med å fornye og forsterke 
danskenes tradisjonelle lojalitet til sin 
bitre dram. Vi introduser nye områder for 
bruk: Som shot, som ingrediens i 
cocktails. Og minner om de gode gamle 
anledninger: Et lite glass før maten, eller 
etter. Og ved vel utført arbeid, på 
fisketuren, når jakten er vel avsluttet  
– gode øyeblikk som blir enda bedre med 
et lite glass Gammel Dansk.

Ingen har bedre forutsetninger 
for å ivareta og videreutvikle 
den gode danske snaps enn 
ArcusGruppen. 

“
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lekent konsept

The Wanted Zin er en konseptvin i beste 
amerikanske vinstil, utviklet i tett 
sam arbeid mellom den svenske 
importøren  WineWorld og produsenten  
i Italia. Svenskdesignet pakning, inspirert 
av gullrushets tid i California, bidrar 
ytterligere til suksess på Systembolaget. 
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The Wanted Zin: En svensk fulltreffer, en ny og annerledes rødvin som ble lansert 2013, og 
allerede siste kvartal samme år hadde erobret posisjonen som Systembolagets tredje mest 
solgte rødvin på flaske. Mot slutten av året kom også en Bag in Box-variant, den bidrar til 
ytterligere rask vekst inn i 2014. Bak The Wanted Zin står WineWorld AB.

konseptvin
Hemmeligheten bak den bemerkelsesverdige suksessen? Inngående kjennskap til kundene, 
et tett og konstruktivt samarbeid med produsenten, og ikke minst,  WineWorlds evne til å 
tenke i utradisjonelle baner. Resultatet er en kraftig og smaksrik vin, produsert i Italia og 
tilpasset svenske preferanser – men inspirert av særpreget hos amerikansk vin laget av 
zinfandel-druer. I Europa er druetypen bedre kjent under navnet primitivo, og har et av 
sine beste dyrkningsområder i Puglia-regionen på «hælen» av Italias støvel. Og det er 
nettopp her den nye svenske bestselgeren blir til. 

pipette og prØveglass
Utviklingen av The Wanted Zin begynte med at WineWorlds erfarne fagfolk kom 
sammen med vinmakerne fra den innovative italienske produsenten Orion Wines. 
Blant tallrike vinfat, og rustet med pipetter, prøveglass og målebeger, smakte de 
seg i fellesskap frem til en vin med intenst rubinrød farge, en kraftfull og kompleks 
bouquet, og et behagelig krydret preg av lagring på amerikanske eikefat. Kort 
sagt, en vin som gir assossiasjoner til Den nye verden, perfekt til en saftig biff og 
lammekjøtt, eller rett og slett til å nytes i godt selskap. Og åpenbart nettopp hva 
den svenske målgruppen vil ha.

gullrushets california
Det amerikanskinspirerte konseptet gjenspeiles også i emballasje, reklame og 
markedsmateriell. Et lekent grafisk uttrykk er gjennomgående, det bringer 
tankene til California og det store gullrushet rundt 1850 – tiden da også de første 
zinfandel- vinstokkene ble plantet i delstaten. WineWorld har selv stått for profil 
og image i samarbeid med designere.

California på svensk 

Produsert i Italia og tilpasset  
svenske preferanser – men inspirert  
av  særpreget hos amerikansk vin  
laget av zinfandeldruer.

“
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Tett samarbeid bygget på gjensidig 
respekt, et samarbeid der markeds
kompetanse kombineres med høyt 
utviklet vinmaker kunst.

“

Allegrini handler mer enn noe annet om engasjement. Hos produsenten – og hos importørene. 
Et samarbeid mellom Allegrini-familien fra Valpolicella distriktet i Veneto og Vinordia i Norge 
og The Wineagency i Sverige har gitt resultater. 

Når Sverige og Norge i løpet av få år har vokst til å bli Allegrinis største og tredje største 
marked, så skyldes det mer enn kvalitet. Det er også et resultat av tett samarbeid bygget på 
gjensidig respekt, et samarbeid der markedskompetanse kombineres med høyt utviklet 
vinmakerkunst. Vinordia og The Wineagency bidrar med sin innsikt i hva norske og svenske 
forbrukere etterspør. Hos Allegrini vet de på sin side hvordan de skal lage kvalitetsvin med 
akkurat de egenskapene kundene vil ha. 

Begge er spesialiserte importselskaper preget av medarbeidere med brennende engasjement 
for vin. For skal man være en god samarbeidspartner for mennesker med vin som håndverk og 
livsstil, så må man dele deres lidenskap og stolthet. 

tradisjon og markedskunnskap
Allegrini har drevet sin virksomhet i mer enn 150 år. De har med sine syv vinmarker – ulike i 
jordsmonn, solforhold, høyde over havet og druetyper – mulighet til å produsere viner med 
karakter og egenskaper over et vidt spekter. Tradisjonelle metoder kombinert med innovasjon, 
kunnskap og stolthet gjør at alle er blant de beste i sin klasse.

kvalitet – ikke bare pÅ flaske
Det er et særtrekk for nordiske land at en stor andel av vinen selges på Bag in Box. Det var 
derfor ikke naturlig for en italiensk vinprodusent å se for seg at det skulle finnes et marked for 
kvalitetsvin på denne emballasjetypen. Men Allegrini lot seg overtale til å prøve – og ble 
dermed det første vinhuset som leverte Valpolicella i Bag in Box i Norge og Sverige. Og med 
stor suksess, først og fremst fordi det ikke ble gjort noen kompromisser med kvaliteten, 
sammenlignet med samme vin på flaske.

Gjensidig respekt
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tradisjon og innovasjon

Allegrini er blant de aller fremste av 
Veneto-distriktets mange fremragende 
vinprodusenter. Kombinasjonen av 
tradisjon og innovasjon har gjort huset til 
en ledestjerne i den italienske vinbransjen, 
og Allegrini får stadig lovord for enkelt-
vinmarksviner som La Grola og Palazzo 
della Torre. I tett samarbeid med Vinordia 
i Norge og The Wineagency i Sverige har 
Allegrini også utviklet kvalitetsvin 
tilpasset nordiske forbrukere, blant annet 
første Valpolicella levert i Bag in Box.
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ingen tilfeldigheter

Forbrukerinnsikt hos Arcus Wine Brands 
har vært førende for hvordan Zanni-
pakningen er utformet. Her er ingen 
tilfeldigheter: Klassisk moderne preg og 
et begrenset antall elementer gjør 
pakningen tydelig og gjenkjennelig  
– og gir sammen med en nøye utvalgt 
fargepalett og den matte glansen i 
kartongen et elegant visuelt inntrykk.  
Et inntrykk som skaper forventninger helt 
i samsvar med kartongens innhold.

MERKEVARE
Zanni

50 Årsrapport 2013   ArcusGruppen



Vondt i hodet av et glass rødvin eller to? 
Hver tredje kvinne og hver fjerde mann 
reagerer fysisk på selv moderate mengder 
rødvin, viser forbrukerundersøkelser. 
Hovedårsaken er intoleranse overfor 
histamin. Noen mener at også tannin, 
garvestoff, bidrar, men dette er ikke 
forskningsmessig dokumentert. Derimot er 
det sikkert at mange foretrekker rødvin 
med lite garvestoff, den har et bløtere preg 
og gir mindre «snerp» i munnen.

forbrukerinnsikt
For Arcus Wine Brands, Norges største 
vinselskap, er forbrukerinnsikt et nøkkel ord. 
Vi gjør jevnlig kvantitative undersøkelser 
kombinert med dybdeintervjuer, og slik 
kjenner vi nordiske vinkunders ønsker og 
behov bedre enn noen. Og vi utnytter denne 
forbrukerinnsikten, sammen med vårt 
avanserte laboratorium og solid kompetanse, 
til å drive målrettet utvikling av viner 
tilpasset nordisk smak og spesielle behov. 
Derfor kan vi som eneste nordiske aktør 
tilby produkter spesialutviklet for å gi gode 
rødvinsopplevelser uten ubehag.

«lav pÅ garvestoff og histamin»
Alle røde viner inneholder histamin og 
garvestoff. Mengden varierer imidlertid 
sterkt, avhengig av blant annet druetype, 
produksjonsprosess og opprinnelses-
område. Vi gjorde laboratorieanalyser av 
viner fra hele verden for å finne produkter 
med et stabilt lavt nivå av begge stoffene.  
I tillegg har vi høyteknologisk produksjons-
utstyr som gjør det mulig å redusere  
og stabilisere nivåene ytterligere, uten  
å forringe smaksopplevelse eller  
kvalitet. 

Vår første vin merket «Lav på garvestoff og 
histamin» var australsk. I 2011 kunne vi 
glede de mange norske venner av italiensk 
rødvin med nyskapningen Zanni Valpolicella 
fra den populære Veneto-regionen i 
Nord-Italia. 

Zanni er vår egen merkevare, spesial-
utviklet av Arcus Wine Brands’ vinsmakere i 
tett dialog med den italienske produsenten. 
En frisk og behagelig vin, godt tilpasset 
norske smakspreferanser og tappet på  
Bag in Box, norske forbrukeres foretrukne 
emballasje. 

Resultatet ble en suksess i særklasse. Etter 
bare to år i Vinmonopolets hyller er Zanni 
Valpolicella nå den ellevte mest kjøpte av 
samtlige røde viner i Norge.

samsvar mellom forventninger 
og innhold
Forbrukerinnsikt har også vært avgjørende 
for hvordan pakningen er utformet. Både 
navnet Valpolicella, et velkjent vindistrikt 
med positive assosiasjoner, og teksten  
«Lav på garvestoff og histamin», har 
frem tredende plassering på kartongen, som 
har fått et klassisk moderne  preg – lett 
gjen kjennelig og med design som skaper 
forventninger i samsvar med innholdet.

Stor suksess i Norge har fått oss til å 
vurdere lansering av konseptet  
«lav på garvestoff og histamin » også i andre 
land. Først ut er Sverige, med lansering på 
Systembolaget i januar 2014. Men hverken 
vin eller pakning blir blåkopier av de norske 
utgavene. Også svensker får vondt i hodet 
av rødvin, men ut fra vår forbruker innsikt 
vet vi at de har litt andre preferanser – både 
for vinkarakter og emballasjedesign.

Rødvin for følsomme hoder

Vi utnytter vår forbruker innsikt 
til å drive målrettet utvikling av 
viner tilpasset nordisk smak og 
spesielle behov.

“
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Vårt samfunnsansvar
I ArcusGruppen skal vi: 
Sikre at de kravene vi har satt til oss selv  
faktisk innfris og etterleves  
Sikre at ansatte får et positivt eierskap til CSR  
Sikre at de målene som blir innfridd, blir 
erstattet av nye mål slik at vi stadig forbedrer   
CSRresultatene  
Sikre at våre egne CSRtiltak er i samsvar  
med samfunnets forventninger
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Miljø
redusere eget energiforbruk
ArcusGruppen ønsker å bidra til en ansvarlig 
og bærekraftig drift.

Det er etablert måltall for energi-
effektivitet og for andelen fornybar energi. 
Det effektive produksjonsanlegget på 
Gjelleråsen gir en meget stor miljømessig 
gevinst, blant annet som følge av at  
ca 70 prosent av energibehovet til 

oppvarming  kommer fra eget geotermisk 
anlegg.

I løpet av 2016 skal dagens nivå av svinn  i 
produksjonen reduseres med 10 prosent ift 
produsert volum. Dette er et selvpålagt 
krav. Likeledes skal vårt eget forbruk av 
vann reduseres med 10 prosent ift 
produsert  volum. Dette er tiltak som gavner 
både miljøet og ArcusGruppen.

Ansvarlig konsum
samfunnsansvar
ArcusGruppen ønsker å bidra til en ansvarlig 
alkoholkultur hos dem som nyter våre 
produkter. ArcusGruppens skal proaktivt 
bidra med kunnskap om hvordan våre 
produkter bør nytes, og skal være aktiv i 
arbeidet for unngå misbruk.

ArcusGruppen motarbeider misbruk av 
alkohol blant egne ansatte, og driver et 

aktivt arbeid gjennom AKAN. Overordnet 
mål for AKAN-arbeidet er å forebygge 
rusproblemer blant egne medarbeidere, og i 
tillegg gi et tilbud til enkeltpersoner med 
rusproblemer. For ArcusGruppen er det 
viktig med god kompetanse og forståelse 
for misbruk av alkohol og rusmidler. 
AKAN-arbeidet er av stor betydning for å 
forebygge og styrke en god og sunn kultur 
om alkoholkonsum internt i bedriften.

Ansvarlig handel
antikorrupsjon, menneske- og 
arbeidstakerrettigheter
Menneske- og arbeidstakerrettigheter er 
definert som et hovedområde for forretnings-
områdene Vin og Brennevin. Det har 
sammenheng med at de nordiske alkohol-
monopolene (NAM) har utviklet et opp-
følgingssystem for leverandørene basert på 
felles retningslinjer for samfunnsansvar 
(NAM Code of Conduct). Som en ledende 
nordisk aktør har ArcusGruppen siden 2008 
hatt en aktiv rolle i dette arbeidet.

Siden 2012 har ArcusGruppen implementert 
den felles nordiske Code of Conduct til alle 
leverandørene i Sør-Afrika, Sør-Amerika, 
Argentina og Australia, og dokumentert 
dette gjennom de nordiske monopolenes 

felles oppfølgingssystem. Arbeidet følges 
opp av innkjøpsansvarlige gjennom hele 
konsernet. Det gir ArcusGruppen god 
oversikt og kontroll med egen verdikjede. 
Dette bidrar i sin tur til at våre kunder kan 
føle seg sikre på at våre produkter er 
fremstilt på en forsvarlig og bærekraftig 
måte.

Alle ansatte har signert et etisk regelverk 
som setter tydelige krav til hvordan 
medarbeiderne skal opptre. Regelverket 
omfatter også ansattes opptreden på nett 
og i sosiale medier. Konsernet har en 
varslertelefon som ansatte kan benytte til å 
si i fra om brudd på regelverk og andre 
uønskede forhold internt – åpent eller 
under full anonymitet.

nordiske alkohol-
monopolers (nam) code of 
conduct 

Alkoholmonopolene i de nordiske landene 
(Sverige, Finland, Norge, Island og 
Færøyene) har utarbeidet en felles  
Code of Conduct utarbeidet av det 
inter nasjonale konsulentfirmaet BSCI. 
Fra 2012 er denne gjort gjeldende for alle 
leverandører, og det er etablert system 
for oppfølging av bestemmelsene i NAM 
Code of Conduct. I Norge har Vin-
monopolet valgt å ta i bruk et eget 
rapporteringssystem utviklet i samarbeid 
med Det norske Veritas. Systembolaget 
(Sverige) og Alko (Finland) har valgt en 
annen modell, der Business  Social 
Compliance Initiative (BSCI) følger opp et 
utvalg produsenter direkte gjennom et 
begrenset antall årlige revisjoner.
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hms – helse, miljØ og sikkerhet
ArcusGruppen har alltid et høyt fokus på 
Helse-, miljø og sikkerhet. Som en 
produksjons bedrift er vi vårt ansvar bevisst 
når det gjelder både sikkerhet og skade-
forebygging. ArcusGruppen arbeider 
kontinuerlig med å fokusere på rutiner, 
avvik og tilrettelegging av arbeids-
situasjonen for den enkelte medarbeider, 
som er i henhold til våre forpliktelser som 
IA-bedrift.  I tillegg har ArcusGruppen som 
en ansvarlig alkoholprodusent et aktivt og 
godt fungerende Akan, som gir et godt 
grunnlag for rusforebyggende arbeid i 
organisasjonen.

Et av konsernets viktigste tiltak for å 
forebygge skader er en effektiv og 
systematisk  rapportering av farlige forhold 
som lukkes først når de har en konkret 
handlingsplan. Innrapportering og registrer-
ing har hatt en jevn positiv utvikling, og er 
oppnådd med god margin i henhold til våre 
mål. I 2013 hadde vi 7 skader med fravær. 
Selv om samtlige skader var mindre 
alvorlige med kort fravær, var det 7 skader 
mer enn målet om null skader. Innen 2016 
har ArcusGruppen en målsetting om å ha 
null skader. 

arbeidsmiljØ
ArcusGruppen har et aktivt industrivern 
som gjennomfører regelmessige øvelser 
sammen med lokale redningsetater. Dette 
bidrar til å redusere skadeomfang på 
mennesker og miljø ved en eventuell unormal 
hendelse. Industrivernet er integrert i linjen 
i drift og det er alltid trent personell til 
stede. Det utføres regelmessige risiko-
vurderinger av prosesser og arbeidsstasjoner. 
Handlingsplaner og tiltak implementeres 
fortløpende for til enhver tid sikre trygge 
og gode arbeidsplasser.

ArcusGruppen har rutiner for opplæring av 
ansatte, da tilstrekkelig kunnskap om rett 
bruk av verneutstyr og verktøy til oppgaven, 
bidrar til et godt arbeidsmiljø.

organisasjon, mennesker  
og miljØ
Høyt medarbeiderengasjement er noe som 
preger ArcusGruppen. De ansatte er 
nøkkelen til selskapets suksess, og dermed 
en av de viktigste ressursene. Tydelig 
retning, mål og ledelse er en forutsetning 
for et godt arbeidsmiljø. I 2013 lanserte 
ArcusGruppen sine nye verdier, samt en ny 
visjon og misjon. Dette ble utarbeidet til et 
program som har preget det interne 
arbeidet i ArcusGruppen i 2013 i stor grad. 
Det har påvirket avgjørelser, utvikling av 
medarbeidere og er godt forankret i 
konsernets strategier. Ansatte har tatt  
del i dette arbeidet på ulike nivåer i 
organisa sjonen. 

For å styrke dette arbeidet ytterligere, 
lanseres det et nytt lederutviklingsprogram 
i 2014. Medarbeiderengasjement står helt 
sentralt om ArcusGruppen skal lykkes i 
visjonen om å bli best på vin og brennevin i 
Norden!

Engasjerte medarbeidere er viktig for 
ArcusGruppen. Konsernet høster allerede 
de første resultatene av arbeidet utført i 
2013. Det gjøres årlige målinger på 
medarbeidernes  engasjement. På målinger 
gjort i 2013 scoret konsernet høyere enn 
oppsatte mål.

sykefravær 2013
ArcusGruppen er en IA-bedrift (Inkluderende 
Arbeidsliv). Hoved intensjonen med IA- 
avtalen er å inkludere flere inn i arbeids-
livet . Dette innebærer å drive et fore-
byggende HMS-arbeid, slik at man får 
redusert sykefraværet blant de ansatte. 
Avtalen skal i tillegg sikre at den syke-
meldte lettere og hurtigere kommer tilbake 
i arbeid ved å tilrettelegge for dette. 

Fokus på oppfølging av sykemeldte og 
forebygging har gitt resultater i form av en 
positiv utvikling av sykefraværet. Med 
oppnådde 6,4 % sykefravær, nådde vi målet 
på 6,5 % i 2013. De ansatte har tilgang på 
en aktiv og profesjonell bedriftshelse-
tjeneste, kiropraktor, treningsfasiliteter og 
ergonomisk tilrettelagte arbeidsstasjoner. 
Vi er på god vei mot et mål om ytterligere 
reduksjon i sykefraværet, til 5,9 % i 2016. 

bedriftsidrett
Fysisk aktivitet er viktig del av hverdagen 
for mange av ArcusGruppens ansatte. På 
Gjelleråsen har de ansatte tilgang til et 
stort trimrom med forskjellige trenings-
apparater. Gruppetrening med instruktører 
fra SATS er en av mange populære 
aktiviteter . Bedriftsidretten arrangerer 
også utflukter for sine medlemmer, i tillegg 
til at de er en viktig pådriver for og støtte til 
lavterskelaktiviteter. 

Organisasjon og mennesker

Nøkkeltall 2013
Ansatte 258
Midlertidig ansatte 11
Fast ansatte i Norden

Norge 186
Sverige 38
Danmark 21
Finland 4

Sykefravær 6,4 % 
Turnover 6,3 %
Kjønnsfordeling

Kvinner 44 %
Menn 56 %
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1. redegjØrelse for eierstyring 
og selskapsledelse
Styret i ArcusGruppen følger aktivt opp 
kravene til god eierstyring og selskaps-
ledelse, og vil til enhver tid påse at  
ArcusGruppen følger «Norsk anbefaling for 
eierstyring og selskapsledelse», sist 
revidert 23. oktober 2012. Anbefalingen er 
tilgjengelig på www.nues.no. Redegjørelsen 
nedenfor omfatter punktene i anbefalingen, 
og gir en beskrivelse av ArcusGruppens 
etterlevelse. 

2. virksomhet
ArcusGruppens formålsparagraf er:  
«Import, eksport, produksjon, lagring, og 
distribusjon av alkoholholdige drikker og 
andre varer, samt virksomhet som står i 
forbindelse med dette, samt å eie andeler i 
andre selskaper som driver slik virksomhet».

ArcusGruppen foretar markedsføring, salg 
og produksjon av alkoholholdige drikkevarer. 
Ytterligere informasjon er tilgjengelig på 
våre hjemmesider www.arcus.no.

3. selskapskapital og utbytte
Konsernets egenkapital pr. 31.12.2013 var 
på 538,6 MNOK. ArcusGruppens eiere skal 
over tid oppnå konkurransedyktig avkastning 
på sin investering gjennom kombinasjon av 
utbytte og verdiøkning på aksjen. Styret har 
foreslått at det ikke deles ut utbytte for 
2013.

4. likebehandling av aksjeeiere 
og transaksjoner med 
nærstÅende
ArcusGruppen har én aksjeklasse og hver 
aksje gir én stemme. Aksjonærene er Ratos 
AB, Hoff SA samt ledende ansatte. 
Pålydende  pr. aksje er 1000 kroner. 
Selskapets  strategi er å ikke vanne ut 
eksisterende aksjonærer, og det har i 
henhold til dette ikke vært gjennomført 
kapitalforhøyelser i selskapet i de senere 
årene. Dersom styret skulle ønske å foreslå 
for generalforsamlingen at eksisterende 
aksjeeieres fortrinnsrett ved kapitalutvidelse 

fravikes, vil slike forslag begrunnes  ut fra 
selskapets og aksjeeiernes felles interesser, 
og begrunnelsen vil fremgå av innkallingen til 
generalforsamlingen. 

5. fri omsettelighet
ArcusGruppen har et begrenset antall 
aksjonærer og ingen aktiv handling i 
aksjene. Det foreligger ingen særlige 
vedtektsfestede omsetningsbegrensninger. 

6. generalforsamling
ArcusGruppens har et begrenset antall 
aksjonærer og ingen aktiv handling i 
aksjene. Styrets leder er ordfører på 
generalforsamlingen. 

7. valgkomité
Som et unotert selskap har ArcusGruppen 
besluttet at selskapet ikke skal ha valg-
komité. 

8. bedriftsforsamling og styre, 
sammensetning og uavhengighet
Som et unotert selskap har ArcusGruppen 
besluttet at selskapet ikke skal ha bedrifts-
forsamling. 

Funksjonstiden for aksjonærvalgte 
medlemmer og varamedlemmer er to år.  
Styret er sammensatt med sikte på å skulle 
ivareta aksjonærfellesskapets interesser 
og selskapets behov for kompetanse, 
kapasitet og mangfold. Styresammen-
setningen oppfyller anbefalingens krav til 
medlemmenes uavhengighet av selskapets 
ledelse, hovedaksjeeier og vesentlige 
forretningsforbindelser. 2 av styrets 
medlemmer er ansatt hos selskapets 
hoved aksjeeier, og samtlige av styrets 
medlemmer defineres som uavhengige av 
selskapets ledelse eller vesentlige forret-
ningsforbindelser. Det er få tilfeller av 
inhabilitet under behandling av saker i styret. 
Represen tanter for den daglige ledelse er 
ikke medlemmer av selskapets styre. Det er 
på side 60–61 gitt en mer utfyllende beskriv-
else av det enkelte styremedlems bakgrunn, 
kvalifikasjoner, funksjonstid, uavhengighet, 

hvor lenge de har vært styremedlem i 
ArcusGruppen og eventuelle vesentlige 
oppdrag i andre selskaper og organisa-
sjoner. Konsernets ansatte har i henhold til 
norsk lov og gjeldende bedriftsdemokrati-
ordning rett til å velge 4 medlemmer av 
styret i Arcus-Gruppen AS. Det er rede gjort 
for sammensetningen av selskapets 
styrende organer på side 60–61.

9. styrets arbeid
Styreinstruks regulerer styrets oppgaver, 
ansvar og plikter, og styrets saksbehand-
ling.  Styreinstruksen inneholder også 
regler for daglig leders informasjonsplikt til 
styret, og til å sørge for at styrets vedtak 
blir iverksatt, påse at selskapets ansatte og 
andre involverte parter får tilstrekkelig 
informasjon om styrets vedtak, samt påse at 
retningslinjene for forberedelse av styre-
saker blir fulgt. Styrets øvrige instruksjon 
og klargjøring av plikter, fullmakter og 
ansvar overfor daglig ledelse, skjer gjennom 
løpende kommunikasjon. Styret vedtar en 
årlig møte- og arbeidsplan som omfatter 
blant annet strategiarbeid, forretnings-
messige problemstillinger og kontroll-
arbeid. Det er i 2013 avholdt 7 styremøter 
iht styrets arbeidsplan, hvor det til sammen 
ble behandlet 63 saker. Innholdet i styrets 
arbeid er nærmere omtalt i styrets beretning. 
Styresakene forberedes av daglig leder i 
samråd med styrets leder. Styret har 
opprettet to faste styreutvalg, som er 
kompensasjonsutvalg og revisjonsutvalg. 

kompensasjonsutvalg
Kompensasjonsutvalget ledes av styrets 
leder, Kaare Frydenberg, og har i tillegg 
Mikael Norlander og Hanne Refsholt som 
medlemmer. Utvalgets sammensetning 
oppfyller anbefalingens krav til uavhengig-
het, og samtlige av utvalgets medlemmer 
anses uavhengige av ledende ansatte.  
Hovedoppgaver er:
• Forberede behandling av betingelser for 

konsernsjefen for styret
• Forberede behandlingen av spørsmål 

knyttet til lønnsnivå, bonussystemer, 
pensjonsvilkår, ansettelsesavtaler og 
liknende for ledere i ArcusGruppen.

ArcusGruppens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal bidra  
til verdiskapning til beste for eiere, ansatte og samfunnet for øvrig.

Eierstyring og selskapsledelse
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revisjonsutvalget
Revisjonsutvalget ledes av styrets leder 
Kaare Frydenberg, og har i tillegg Mikael 
Norlander og Stefan Elving som medlemmer.  
CFO er sekretær for revisjonsutvalget. 
Sammensetningen oppfyller anbefalingens 
krav til kompetanse og uavhengighet, og 
samtlige medlemmer av utvalget anses 
uavhengig av virksomheten.  
Hovedoppgaven er:
• Forvisse seg om at intern og ekstern 

regnskapsrapportering er hensikts-
messig organisert, effektivt 
gjennomført  og holder god faglig 
kvalitet, samt overvåke selskapets 
opplegg for risikostyring.

styrets egenevaluering
Styret gjennomfører årlig evaluering av sin 
virksomhet og kompetanse, og drøfter 
forbedringer i organisering og gjennom-
føring av styrearbeidet, både på individuelt 
plan og som gruppe.

10. risikostyring og intern 
kontroll
Ledelsen har ansvar for risikostyring og 
intern kontroll i selskapet, og skal på  
denne måten bidra til å sikre at 
forretningsmessige  muligheter utnyttes 
gjennom sikker og effektiv drift med 
pålitelig rapportering innenfor gjeldende 
lover og regler inkludert krav til etikk og 
samfunns ansvar. I dette arbeidet skal 
konsernkritiske risikofaktorer avdekkes  
og følges opp for å sikre at tilstrekkelige 
risikoreduserende tiltak er på plass.  
Det skal i denne sammenheng sikres at 
instrukser  og retningslinjer for risiko-
styring, beredskap og kontinuerlig drift er 
dokumentert.

hms
Konsernets har en HMS-funksjon som 
sørger for oppfølging av dette. Ytterligere 
redegjørelse for funksjonen finnes på 
ArcusGruppens hjemmesider. 

etikk og samfunnsansvar
ArcusGruppen reviderte sin CSR-policy for 
konsernet i 2013. Konsernets etiske 
regel verk ble revidert i 2012. Som et ledd  
i dette er det etablert et varslingssystem 

for brudd på konsernets etiske regelverk 
(«whistle-blowing»).

regnskapsrapporteringsprosessen
ArcusGruppens regnskap blir avlagt etter 
gjeldende IFRS-regelverk. Rapportering 
skjer gjennom konsernets rapporter-
ingssystemer Cognos og SAP. 

11. godtgjØrelse til styret
Det er informert om alle godtgjørelser til 
styret i note 8 til regnskapet for Arcus-
Gruppen AS. Enkelte styremedlemmer har 
aksje- og opsjonsprogram. Dette er rede-
gjort for i note 8 i årsrapporten. 

12. godtgjØrelse til ledende 
ansatte
Styrets kompensasjonsutvalg innstiller om 
konsernsjefens betingelser for styret, og 
fører tilsyn med de generelle vilkårene for 
andre ledende ansatte i konsernet. Styret 
vurderer konsernsjefen og hans betingelser 
én gang pr. år.

13. informasjon og 
kommunikasjon 
ArcusGruppens regnskapsmessige og 
finansielle  rapportering skal være 
transparent  og gi tillit. Regnskapet følger 
International Financial Reporting Standards 
(IFRS). Årsrapporter er tilgjengelige på 
ArcusGruppens nettsider. 

14. selskapsovertakelse
Som et unotert selskap med en hoved-
aksjonær har ArcusGruppen besluttet å 
ikke omtale dette punkt. 

15. revisor
Ekstern revisor skal rapportere regel-
messig til styret. Ekstern revisor frem-
legger hver høst for styret sin vurdering av 
risiko, intern kontroll og kvalitet knyttet til 
finansiell rapportering i ArcusGruppen, og 
legger samtidig frem sin plan for revisjons-
arbeidet kommende år. I tillegg deltar 
ekstern revisor i styrets behandling av 
årsregnskapet. Aktuelle spørsmål kan 
drøftes med ekstern revisor uten at 
administrasjonen er til stede. Ekstern 
revisor og konsernsjef deltar i alle møter i 
styrets revisjonsutvalg.
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forretningsrisiko
ArcusGruppen er løpende utsatt for 
svingninger i etterspørsel etter konsernets 
produkter. Selskapet rapporterer interne og 
eksterne endringer løpende og igangsetter 
tiltak der det synes nødvendig. 

Tilgang på sentrale brennevinråvarer 
vurderes løpende for å sikre fleksibilitet. 
For vodka er det etablert leveranseavtaler 
med utenlandske produsenter, mens det for 
potetsprit til akevitt mangler norske 
alternativ ettersom det kun finnes en 
leverandør. Det har også i 2013 blitt 
fokusert på tilfredsstillende kvalitet i 
råvarene for å redusere risiko og øke 
effektivitet.

Produksjonen er underlagt Matloven med 
tilhørende forskrifter og krav til sikker 
produksjon for konsumentene. Selskapets 
kvalitetssystem ivaretar disse krav og har 
det eneste akkrediterte laboratoriet for 
alkoholholdig drikke i Norge. Alle egen-
tappede produkter blir analysert for å sikre 
kvalitet. 

ArcusGruppen har inngått forsikrings-
dekninger på sentrale områder. Konsernet 
har brannvarsling og fysisk sikring av 
eiendommen, beredskapsplaner av 
kommersiell  og administrativ karakter, 
kvalitetssystem og intern kontroll. 

politisk risiko
Nivået på alkoholavgifter i Norge og øvrige 
nordiske land samt monopolordningene i 
Norge, Sverige og Finland vil påvirke 
konsernets utvikling. For å redusere 
risikoen er ArcusGruppen aktiv i bransje-
organisasjoner for å kunne fange opp og 
påvirke eventuelle endringer i en tidlig fase.

valutarisiko
Norske kroner er konsernets presentasjons-
valuta. ArcusGruppen er eksponert for 
omregningsrisiko knyttet til konsernets 
utenlandske aktiviteter. Vesentlige endringer 
i forholdet EUR/NOK og SEK/NOK vil 
påvirke innkjøpspriser og eksportinntekter. 
ArcusGruppen søker så langt som mulig å 
sikre valutaeksponering ift forventet 
driftsutvikling i forretningsområdene. 

renterisiko
ArcusGruppens renterisiko er hovedsakelig 
knyttet til konsernets gjeldsportefølje. 
ArcusGruppen har konsernbank som 
forestår som hovedregel alle eksterne 
låneopptak og sikringstransaksjoner i 
renter og valuta.

likviditetsrisiko
Konsernets risikohåndtering skal sikre at 
det er finansiell handlefrihet på kort og lang 
sikt for å oppnå strategiske og operasjon-
elle målsetninger. Kontantstrømmen fra 
driften er relativt stabil, og overvåkes på 
kort og lang sikt gjennom rapportering.

ArcusGruppen er en aktør med betydelig internasjonal virksomhet, og er utsatt 
for forretningsrisiko, politisk risiko, valuta risiko, renterisiko, likviditets risiko 
og kredittrisiko. Ansvaret for styring av risiko er delt mellom forretnings
områdene, som styrer risikoen knyttet til forretnings prosesser, og konsernet 
som styrer risiko knyttet til valuta, rente og likviditet. 
 
Styret og konsernledelsen overvåker risikoen gjennom løpende rapportering 
og møter. 

Risikostyring
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reduserer risiko

ArcusGruppens produksjonsvirksomhet 
er underlagt matloven med tilhørende 
forskrifter. Det nye og avanserte 
laboratoriet på Gjelleråsen er viktig for  
at strenge sikkerhetskrav skal oppfylles 
på betryggende vis, og for å minimere 
risikoen for feil og mangler ved 
produktene .
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Styrets medlemmer

michael holm johansen (57)
styremedlem
Siviløkonom, MBA
Styremedlem i ArcusGruppen siden 2013.  
Diverse styreverv siden 2011. President for 
Central & Southern Europe i The Coca-Cola 
Company 2003–11. Ledende stillinger i The 
Coca-Cola Company 1997-2003. Konserndirektør 
i Schulstad Gruppen 1993–97. Tidligere Procter  
& Gamble. Vise-styreformann KFI Holding og 
Dagrofa.

leena saarinen (53)
styremedlem
MSc Food Technology 
Senior rådgiver og profesjonell styremedlem i en 
rekke noterte og unoterte selskaper Etteplan Oyj, 
Digia Oyj, Arla Ingman Oy, I.G. Alita Ab. CEO og 
Adm. dir i Suomen Lähikauppa Oy 2007–2010, 
CEO og Adm. dir i Altia Corporation Oy, 2005–
2007, Managing Director i Unilever Finland Oy 
2002–2005.

kaare frydenberg (63)
styreleder
Siviløkonom 
Styreleder i ArcusGruppen siden 2005. Partner  
og styreleder i Saga Management AS siden 2005. 
Konsernsjef Posten Norge AS 2000–05,  
konserndirektør Pripps Ringnes AB 1996–00, 
Adm.dir Aftenposten AS 1990–96. Styre leder  
i Industri verktøy AS og Steenberg & Plahte AS.

eilif due (59)
styremedlem
Sivilingeniør, bedriftsøkonom
Styremedlem ArcusGruppen siden 2010. 
Styreleder Vectura siden okt. 2013. Utbyggings-
direktør St. Olav Hospital fase 1 2002–2007, 
Aker Verdal as, prosjektleder og verfts direktør 
1988–2002. Gårdbruker/skogbruker siden 1986. 
Styreleder Hoff SA, styreleder Allskog SA, 
styre medlem Norges Skogeier forbund, styre-
medlem Norske Skog ASA.

hanne refsholt (53)
styremedlem
Cand.agric., MBA  
Styremedlem i ArcusGruppen siden 2012. 
Konsernsjef i TINE SA siden 2005, visekonsernsjef 
TINE SA 2001–2005, direktør i Kjøttbransjens 
Lands forbund fra 1996–98, ulike posisjoner i 
TINE SA fra 1988–96 og 1998–01. Styreleder i 
Røde Kors Sentrene, styremedlem i Norsk 
Landbruks samvirke og Dagligvareleverandørenes 
Forening.

stefan elving (72)
styremedlem
Fil.pol Mag.
Styremedlem i ArcusGruppen siden 2005.  
Diverse styreverv siden 1999. VVD ICA Sverige 
1991–98, VD Elida-Robert Group (Unilever) 
1988–91, VD Falcon (Unilever) 1984–88. 
Styremedlem BioGaia AB.
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arne larsen (44)
styremedlem
Ansattrepresentant
Jobbet i tapperiet siden 1986, bøkker siden  
1993. Styremedlem i ArcusGruppen fra 2012.
Tillitsvalgt, leder NNN-klubben Arcus AS, 
styremedlem Oslo og Akershus NNN, medlem av 
internasjonalt utvalg LO-Oslo og styremedlem i 
Arcus AS.

erik hagen (59)
styremedlem
Ansattrepresentant
Styremedlem i ArcusGruppen siden 1996. 
Tillitsvalgt, leder av NNN fellesklubb Arcus siden 
1989. Tapperiarbeider/maskinkjører tapperi 
1976–89. Styremedlem forbundsstyret NNN, 
styret LO i Oslo, leder Nærings-politisk utvalg LO 
i Oslo, leder av styret Oslo og Akershus NNN, 
styremedlem i MIA og DeFacto.

bjørn gunnar nilsen (59)
styremedlem
Ansattrepresentant 
Div økonomiutdannelse, samt Emballasjeøkonom. 
Ansatt i Vinmonopolet og Arcus siden 1981. 
Jobbet i Teknisk avdeling med prosess som 
hovedområde. Tapperisjef fra 1989–1992. 
Tillitsvalgt OFF og styremedlem i ArcusGruppen 
fra 2013.

leif johansson (64)
styremedlem
Kombinert ingeniør og økonomi utdanning
Styremedlem i ArcusGruppen siden 2005. 
Industriell rådgiver for Ratos. Tidligere Vise- 
Adm. dir og COO i Ratos. Oppdrag innen Ratos 
inkluderer: Styreleder Euromaint, Alborg 
fastighets A/S, Styremedlem i Inwido, suppleant  
i Aibel. Eget konsulentselskap 1994–2004, 
ledende stillinger innen Procuritas AB 1989–04. 
CEO LB-Invest 1985–93. 

mikael norlander (35)
styremedlem
Siviløkonom
Styremedlem i ArcusGruppen siden 2012.  
Senior Investment Manager Ratos AB siden 2008, 
Manager Bain & Co 2003–08. Styremedlem 
Bisnode AB.

knut røe (61)
styremedlem
Ansattrepresentant
Styremedlem ArcusGruppen siden okt. 2013. 
Ansatt i Vinmonopolet 1975 som mekaniker. 
Sekretær Arbeiderforeningen 1976–80,  
Arbeidsleder Verksted 1980–2000. Styremedlem 
HK- foreningen, Mekaniker Arcus 2000–2013.
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Styrets årsberetning 2013

Økonomisk utvikling
nærmere om resultatet
Konsernets driftsinntekter fra videreført 
virksomhet var 2 053 MNOK i 2013.  
Dette er en økning på 303 MNOK (17,3 %) i 
forhold til 2012. Økningen skyldes 
hovedsakelig  vekst i forretningsområdet 
brennevin , som økte sine driftsinntekter 
med 240 MNOK. Området viste vekst 
gjennom oppkjøp, prisvekst og nye 
agenturer . Forretningsområdet vin økte 
driftsinntektene med 49 MNOK, som i 
hovedsak skyldes nylanseringer. 

Driftskostnadene økte med 150 MNOK 
(9,3%) i forhold til 2012, primært pga. 
oppkjøpet av De Danske Spritfabrikker. 
Varekostnadene økte med 155 MNOK, mens 
de indirekte kostnadene ble redusert med  
5 MNOK. Totale engangskostnader i 2012 
var 105 MNOK mot netto engangs inntekter 
på 5 MNOK i 2013.

Resultat før skatt, finansielle poster og 
avskrivinger og amortiseringer (EBITDA) 
var 332 MNOK som er 169 MNOK (103,4%) 
høyere enn året før. EBITDA-marginen økte 
fra 9,3% til 16,2%.

Konsernets driftsresultat (EBIT) i 2013 var 
298 MNOK som er 158 MNOK (112,8%) 
høyere enn fjorår. EBIT-marginen økte fra 
8,0% til 14,5%. 

Netto finansposter utgjorde -29 MNOK i 
2013 mot -36 MNOK i 2012. Reduksjonen 
skyldes økte renteinntekter og verdi-
endringer  på valutaterminkontrakter og 
opsjoner til virkelig verdi. Rentekostnad ene 
har økt noe som følge av finansiering av 
oppkjøp i Danmark. Konsernets valuta-
kontrakter medførte en urealisert gevinst  
i 2013 på 4 MNOK.

Konsernets resultat før skatt fra videreført 
virksomhet ble på 269 MNOK mot 105 
MNOK i 2012. 

Vectura er til og med 30. september 
rapportert som resultat etter skatt fra ikke 
videreført virksomhet. 

Årsresultatet inkludert ikke videreført 
virksomhet ble 181 MNOK mot -22 MNOK  
i 2012.

Resultat før skatt i morselskapet Arcus-
Gruppen AS ble på 63 MNOK mot -27 MNOK 
året før. Resultatendringen skyldes bortfall 
av engangskostnader i forbindelse med 
flytting og økte resultatandeler fra datter-
selskap. I motsatt retning kommer ned-
skrivning av aksjene i Vectura til virkelig 
verdi før salg. Selskapet har mottatt 
resultatandeler fra døtre på 208 MNOK mot 
81 MNOK i 2012.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a 
bekreftes det at forutsetningen for fortsatt 
drift er til stede.

finansielle forhold og kapitalstruktur
Konsernets balanse var 2 558 MNOK  
pr 31.12.13 mot 2 414 MNOK pr 31.12.12. 
Balansene er ikke direkte sammenlignbare, 
da distribusjonsvirksomheten ikke er 
inkludert i 2013.

Finansiell risiko følges fortløpende opp i 
forhold til definerte mål og strategi. 
Valutarisiko knyttet til transaksjoner sikres 
gjennom terminmarkedet. Det er samsvar 
mellom balansens netto valutaeksponering 
pr 31.12.2013 og forfallstrukturen på de 
tilsvarende terminkontrakter.   

Konsernets egenkapital ved årets slutt var 
539 MNOK. Egenkapitalandelen per 
31.12.2013 er 21,1 %. 

Fra 2009 er konsernet gått over til 
innskuddsbasert pensjonsordning og det 
forventes stabile pensjonskostnader for 
årene fremover. Balanseført forpliktelse 
knyttet til AFP og øvrige ordninger utgjør 
25 MNOK mot 30 MNOK i 2012.

Konsernets langsiktige finansiering består  
hovedsaklig av et langsiktig mellom-
værende til morselskapet Arcus-Gruppen 
Holding AS på 968 MNOK. 808 MNOK av 
dette mellomværendet er konvertert til 
egenkapital i februar 2014. Ytterligere 160 
MNOK vil bli konvertert innen utgangen av 
første kvartal 2014. Konsernet har også 
langsiktig finansiell leasing av utstyr. 

Styret vurderer konsernets soliditets-  
og likviditetssituasjon som tilfreds-
stillende. 

ArcusGruppen er en ledende nordisk vin og brennevinsaktør, som har sitt 
hovedkontor på Gjelleråsen i Nittedal kommune. Selskapet er den største leve  ran
døren av vin i Norge og Sverige, den største av brennevin i Norge og Danmark, og 
global markedsleder innen akevittkategorien. ArcusGruppen er etablert i alle de 
nordiske landene og har en betydelig eksport til både Tyskland og USA.  
 
ArcusGruppen fortsetter å styrke sin posisjon i det nordiske markedet. Salget 
av brennevin økte med 46,3% mens salget av vin økte med 5,8%. 
 
Oppkjøpet av De Danske Spritfabrikker med merkevarene Aalborg Akvavit, 
Gammel Dansk og Malteserkreuz ble gjennomført med regnskapsmessig 
virkning fra 4. januar 2013. Dette har bidratt vesentlig til veksten innenfor 
brennevinsområdet. 
 
ArcusGruppen har opplevd en mer moderat vekst innenfor vinområdet i  
2013, men har befestet sin markedslederposisjon i Sverige og Norge gjennom 
nylanseringer og nye agenturer. 
 
Distribusjonsvirksomheten i Vectura ble utskilt og etablert som søsterselskap 
til ArcusGruppen ved utgangen av 3. kvartal. Distribusjonsvirksomheten er 
vesentlig forskjellig fra konsernets merkevarevirksomhet innen vin og brennevin, 
og hensikten med utskillelsen er å få etablert et større fokus på de muligheter 
og utfordringer som eksisterer i hver av de to virksomhetene. Vectura er i 
resultatregnskapet presentert som ikke videreført virksomhet.
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organisasjon, miljØ og 
samfunns ansvar
organisasjon
ArcusGruppen arbeider systematisk med 
utvikling av medarbeidere og organisasjon i 
henhold til selskapets forretningsstrategier. 

Antall ansatte i konsernet er 258  
pr 31.12.2013.

Det samlede sykefraværet i konsernet, 
inklusive ikke videreført virksomhet til og 
med 3. kvartal, er redusert fra 6,5 % i 2012 
til 6,4 % i 2013. For den videreførte virksom-
heten isolert har sykefraværet økt fra 5,2% 
i 2012 til 6,4 % i 2013. ArcusGruppen er 
IA-bedrift og har i 2013 gjennomført omfatt-
ende opplæring av ledere i sykefraværs-
oppfølging i tillegg til aktiv involvering av 
bedriftshelsetjenesten for individuell 
oppfølging og tilrettelegging.  

Det er rapportert totalt 88 skader og 
uønsk ede hendelser i 2013, dette inkluder er 
den ikke videreførte virksomheten til og 
med 3. kvartal 2013. I 2012 ble det rapport 
91 skader og uønsket hendelser. Dersom 
man hensyntar at den ikke videreførte 
virksomheten kun er inkludert med 9 
måneder i 2013 og 12 måneder i 2012, har 
antallet innrapporterte skader og uønskede 
hendelser økt, dette er et resultat av 
forsterket fokusering på innrapportering. 
Det har vært 9 skader med fravær i 2013, 
som er samme antall som i 2012. Samtlige 
skader med fravær i 2013 har vært mindre 
alvorlige, og man har vært tilbake i jobb 
etter kort tids fravær.

I ArcusGruppen er det 44 % kvinner og  
56 % menn. Styret i Arcus-Gruppen består 
av 12 medlemmer, hvorav 8 aksjonærvalgte. 
Av de aksjonærvalgte er 2 kvinner. 
Konsernet  vektlegger å gi like muligheter til 
alle medarbeidere uavhengig av kjønn.

ArcusGruppen arbeider aktivt og målrettet 
for å fremme diskrimineringslovens formål 
innenfor vår virksomhet. Aktivitetene 

omfatter blant annet rekruttering, lønns-  
og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og 
beskyttelse mot trakassering uavhengig av 
etnisitet, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Konsernet har som målsetting å være en 
arbeidsplass hvor det ikke forekommer 
diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjons evne. Konsernet arbeider aktivt 
og målrettet for å utforme og tilrettelegge 
de fysiske forholdene slik at virksomhetens 
fasiliteter kan benyttes av flest mulig. For 
arbeidstakere eller arbeidssøkere med 
nedsatt funksjonsevne foretas det 
individuell  tilrettelegging av arbeidsplass 
og arbeidsoppgaver.

miljø
ArcusGruppen arbeider systematisk med å 
redusere de påvirkningene virksomheten 
har på det ytre miljøet. 

Det er etablert måltall for energieffektivitet 
og for andelen fornybar energi. I løpet av 
2016 skal svinnet i produksjonen reduseres 
med 10 prosent i forhold til produsert volum, 
et selvpålagt krav. Likeledes skal eget 
forbruk av vann reduseres med 10 prosent i 
forhold til produsert volum. 

Konsernets produksjonsanlegg på Gjelleråsen 
gir en stor miljømessig gevinst, ca. 70 prosent 
av energibehovet til oppvarming kommer fra 
eget geotermisk anlegg. 

samfunnsansvar
Konsernets CSR-policy og etiske regelverk 
beskriver prinsippene for samfunnsansvar 
og det generelle ansvaret som hviler på 
konsernets ledelse og ansatte. ArcusGruppen  
har et etisk regelverk som alle ansatte har 
signert, og som inngår som en del av 
arbeidskontrakten. Konsernet har imple-
mentert en varslertelefon som ansatte kan 
benytte til å melde fra om kritikkverdige 
forhold – åpent, eller under full anonymitet.

ArcusGruppen har vært medlem av FNs 
Global Compact siden 2012, og rapporterer 

årlig på konsernets arbeid med samfunns-
ansvar. Dette omfatter menneskerettig heter, 
standarder for arbeidslivet, miljø, anti-
korrupsjon og forholdet til alkohol. 

De nordiske alkoholmonopolen (NAM) har 
utviklet et oppfølgingssystem for leveran-
dørene basert på felles retningslinjer for 
samfunnsansvar (NAM Code of Conduct). 
Siden 2012 har ArcusGruppen implemen-
tert den felles nordiske Code of Conduct til 
alle leverandørene i Sør-Afrika, Sør-Amerika, 
Argentina og Australia, og dokumentert 
dette gjennom de nordiske monopolenes 
felles oppfølgingssystem.

eierskap og ledelse
ArcusGruppen søker å følge retningslinjene 
for godt eierskap og styring («NUES») der 
det er relevant. En redegjørelse for konsernet 
tilnærming til enkeltpunktene i retningslinj ene 
fra NUES finnes tidligere i årsrapporten.

resultatdisponering
Styret foreslår at årsresultatet i mor-
selskapet Arcus-Gruppen AS på 55 786 
TNOK blir disponert som følger:

Overført til annen 
egenkapital 55 786 TNOK
sum overført 55 786 tnoK

fremtidsutsikter
Etter rekordåret 2013 har ArcusGruppen  
et meget godt utgangspunkt for fortsatt 
lønnsom vekst, både for 2014 og de 
kommende  årene.

Kontinuerlig fokus på lønnsom vekst for 
merkevarene vil ha høy prioritet også i 2014. 
ArcusGruppen skal være tett på markedet, 
med målsetting om å styrke merkevarenes 
posisjon og verdi. Dette innebærer blant 
annet fortsatt høyt fokus på innovasjon og 
kommersielt entreprenørskap. Nylanseringer 
vil være et konkret resultat av dette, et 
arbeid som vil være synlig i hele vårt 
nordiske hjemmemarked.

Nittedal 13. mars 2014

Kaare Frydenberg
Styrets leder

Hanne Refsholt Mikael Norlander Eilif Due Leena Saarinen Leif Johansson Stefan Elving

Michael Holm 
Johansen

Erik Hagen Bjørn Gunnar Nilsen Arne Larsen Knut Røe Otto Drakenberg
Konsernsjef
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Nøkkeltall 2009–2013

KONSERNREGNSKAp

def 2013 2012 2011 2010 2009

resUltat
Driftsinntekter * MNOK  2 053,3  1 750,2  1 532,6  1 387,2  1 278,3 
Herav driftsinntekter utenfor Norge MNOK  1 243,1  977,6  912,1  832,4  718,7 
eBitda * MNOK  331,8  163,1  145,1  145,0  179,5 
eBit * MNOK  298,3  140,2  125,8  125,8  160,5 
EBIT justert for engangseffekter * MNOK  293,1  245,7  161,0  130,4  93,0 
Netto finansresultat * MNOK  -29,3  -35,5  -17,1  -7,1  -15,2 
Resultat før skatt * MNOK  269,0  104,7  108,6  118,7  145,3 
Årsresultat fra videreført virksomhet MNOK  210,0  74,1  80,9  88,7  94,8 
Årsresultat fra ikke videreført virksomhet (distribusjon) MNOK  -27,6  -96,3  -0,9  9,4  10,6 
årsresultat MNOK  180,8  -22,2  80,0  98,1  105,4 
Driftsmargin justert for engangseffekter * 1 (%) 14,3 % 14,0 % 10,5 % 9,4 % 7,3 %
Resultat pr aksje 2 NOK  655  -81  290  355  382 

KapitalForHold
Totalkapital MNOK  2 558,0  2 413,7  2 339,7  1 947,3  1 951,8 
Egenkapital MNOK  538,6  207,3  269,4  504,8  467,9 
Egenkapitalandel 3 (%) 21,1 % 8,6 % 11,5 % 25,9 % 24,0 %
Netto rentebærende gjeld 4 MNOK  892,1  121,9  -241,0  -425,7  -365,6 
Rentedekningsgrad 5 (%)  9,3  -1,2  22,4  -65,4  -40,4 
Gjeldens gjenværende løpetid 6 år  4,0  3,8  4,8  -    -   
Omløpshastighet totalkapital 7 Pr år  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
Egenkapitalrentabilitet 8 (%) 48,9 % -9,3 % 20,7 % 19,4 % 22,5 %
Rentabilitet på sysselsatt kapital, justert for  
engangseffekter * 9 (%) 27,3 % 43,7 % 36,7 % 23,6 % 17,2 %

KontantstrØm
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter MNOK  185,7  43,6  99,8  -10,6  168,7 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter MNOK  -599,9  -107,9  -200,8  146,3  -187,2 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter MNOK  603,1  14,5  82,7  -79,3  -67,1 
Netto kontantstrøm  MNOK  -109,5  -49,8  -18,7  60,1  -80,3 
Kontantstrøm pr aksje fra operasjonelle aktiviteter 10 NOK  673  158  362  -38  611 

aKsJer
Gjennomsnittlig antall utestående aksjer i morselskap Antall 276 000 276 000 276 000 276 000 276 000

personale
Antall ansatte pr 31.12 – videreført virksomhet Antall  258  240 251 242 230
Antall ansatte pr 31.12 – ikke videreført virksomhet Antall - 201 218 210 239
Gjennomsnittlig antall årsverk Antall  397  450  454  460  469 

* Tallene er omarbeidet etter salget av distribusjonsvirksomheten i 2013, slik at distribusjonsvirksomheten ikke lenger er inkludert i de historiske tallene.

Definisjon: 
1. EBIT justert for engangseffekter / Driftsinntekter
2. Årsresultat / gjennomsnittlig antall aksjer
3. Egenkapital / Totalkapital
4. Rentebærende gjeld - likvider
5. (Resultat før skattekostnad + netto rentekostnad) / Netto rentekostnad

6. Gjenværende løpetid på rentebærende gjeld
7. Driftsinntekter / Gjennomsnittlig totalkapital
8. Årsresultat / gjennomsnittlig egenkapital
9. EBIT justert for engangseffekter / gjennomsnittlig sysselsatt kapital **
10. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / gjennomsnittlig antall aksjer

** Sysselsatt kapital = Egenkapital + rentebærende gjeld - likvider
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Resultatregnskap 01.01. – 31.12.

Beløp i 1 000 NOK note 2013 2012

driFtsinnteKter og driFtsKostnader
Netto salgsinntekter 5 1 950 031 1 658 896
Netto gevinst ved salg av driftsmidler 12, 27 0 293
Andre driftsinntekter 6 103 299 91 022
Sum driftsinntekter 2 053 330 1 750 211

Varekostnad 16 -1 127 113 -972 526
Lønnskostnad 8,9 -244 300 -203 616
Avskrivninger 12,13 -33 481 -22 851
Annen driftskostnad 7,14 -366 113 -311 478
Andre inntekter og kostnader 7 5 246 -105 439
Sum driftskostnader -1 765 761 -1 615 910

Andel resultat fra tilknyttet og felleskontrollert virksomhet 2 10 733 5 937
Sum andel resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 10 733 5 937

Driftsresultat 298 302 140 238

FinansinnteKter og FinansKostnader
Renteinntekt 10 6 978 4 805
Annen finansinntekt 10 10 991 2 856
Rentekostnader 10 -41 494 -28 591
Annen finanskostnad 10 -5 753 -14 618
Netto finansresultat -29 278 -35 548

resUltat FØr sKatt 269 024 104 690

Skattekostnad 11 -60 723 -30 595

årsresultat fra videreført virksomhet 208 301 74 095

Årsresultat fra ikke videreført virksomhet 24 -27 550 -96 326

årsresultat 180 751 -22 231
årsresultatet fordeler seg som følger
Ikke-kontrollerende eierinteresse 27 656 30 702
Eiere av morselskapet 153 095 -52 933

180 751 -22 231

årsresultat per aksje for den del av årsresultatet som er tilordnet morselskapets aksjonærer (tall i noK)
Resultat per aksje , videreført virksomhet (= utvannet resultat per aksje) 19 655 157

Resultat per aksje , ikke videreført virksomhet (= utvannet resultat per aksje) 19 -100 -349
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Totalresultat 01.01. – 31.12.    

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012

årsresultat 182 428 -22 231

Poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen;
Pensjonseffekter av revidert IAS 19 -5 989 0
Sum poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen, før skatt -5 989 0

Skatt på poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen 1 677 0
Sum poster som ikke vil bli reklassifisert mot resultatoppstillingen, etter skatt -4 312 0

Poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen;
Omregningsdifferanser ved omregning av utenlandske datterselskap 145 780 -3 931
Sum poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen, før skatt 145 780 -3 931

Skatt på poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen 0 0
Sum poster som kan bli reklassifisert mot resultatoppstillingen, etter skatt 145 780 -3 931

sUm andre innteKter og Kostnader 141 468 -3 931

totalresUltat 322 219 -26 162

totalresultatet fordeler seg som følger
Ikke-kontrollerende eierinteresse 29 855 30 469
Eiere av morselskapet 292 364 -56 631

322 219 -26 162
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Balanse pr 31. desember

Beløp i 1 000 NOK note 2013 2012

eiendeler
anleggsmidler
immaterielle eiendeler  
Goodwill 13 602 622 220 923
Varemerker 13 400 588 8 787
Programvare 13 10 718 890
sum immaterielle eiendeler 1 013 928 230 600

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 12 13 109 1 626
Maskiner og anlegg 12 239 950 357 983
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 12 26 795 38 902
Anlegg under utførelse 12 214 5 708
Sum varige driftsmidler 280 068 404 219

Finansielle anleggsmidler
Utsatt skattefordel 11 41 759 95 424
Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 2 47 669 36 443
Andre investeringer i aksjer 3 227 225
Langsiktige fordringer til selskap i samme konsern 15 62 477 0
Andre langsiktige fordringer 15 166 262
Sum finansielle anleggsmidler 152 298 132 354

sum anleggsmidler 1 446 294 767 173

omløpsmidler
Varelager 16 319 069 248 721

Fordringer
Kundefordringer 4 327 705 890 756
Kundefordringer til selskap i samme konsern 4 175 300 50
Forskudd til leverandører 17 13 239 95 579
Andre fordringer 15 9 453 23 639
Andre fordringer på selskap i samme konsern 15 20 998 32 332
sum fordringer 546 695 1 042 356

Bankinnskudd i konsernkontoordningen 4,18 97 785 171 822
Andre bankinnskudd, kontanter, o.l. 4,18 148 176 183 641
Bankinnskudd, kontanter o.l. 245 961 355 463
 
sum omløpsmidler 1 111 725 1 646 540

sUm eiendeler 2 558 019 2 413 713
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Balanse pr 31. desember

Beløp i 1 000 NOK note 2013 2012

egenKapital og gJeld
egenkapital
Innskutt egenkapital  
Aksjekapital 19 276 000 276 000
Overkurs 23 545 23 545
Sum innskutt egenkapital 299 545 299 545

opptjent egenkapital
Annen egenkapital 214 333 -115 526
sum opptjent egenkapital 214 333 -115 526

Ikke-kontrollerende eierinteresser 24 749 23 266

sum egenkapital 538 627 207 285

gjeld
avsetning for forpliktelser
Utsatt skatteforpliktelse 11 97 018 0
Pensjonsforpliktelser 9 24 575 29 493
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 4,21,24 171 137 171 831
Andre avsetninger for forpliktelser 22 733 4 197
sum avsetning for forpliktelser 293 463 205 521

annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 4,20 159 690 464 610
Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern 882 794 0
sum annen langsiktig gjeld 1 042 484 464 610

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 20 10 034 12 726
1. års avdrag på langsiktig gjeld til selskap i samme konsern 85 500 0
Leverandørgjeld 244 040 456 557
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 4 027 0
Betalbar skatt 11 52 205 24 195
Skyldige offentlige avgifter 23 145 893 808 844
Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 22,23 32 012 227
Annen kortsiktig gjeld 22,23 109 734 233 748
sum kortsiktig gjeld 683 445 1 536 297

sum gjeld 2 019 392 2 206 428

sUm egenKapital og gJeld 2 558 019 2 413 713

Nittedal 13. mars 2014

Kaare Frydenberg
Styrets leder

Hanne Refsholt Mikael Norlander Eilif Due Leena Saarinen Leif Johansson Stefan Elving

Michael Holm 
Johansen

Erik Hagen Bjørn Gunnar Nilsen Arne Larsen Knut Røe Otto Drakenberg
Konsernsjef
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Kontantstrømoppstilling 01.01. – 31.12.

Beløp i 1 000 NOK note 2013 2012

KontantstrØmmer Fra operasJonelle aKtiViteter
Ordinært resultat før skattekostnad 269 024 104 690
Ordinære avskrivninger 12,13 33 481 22 851
Andel resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 2 -10 733 -5 937
Betalbar skatt -60 437 -42 913
Pensjonskostnader uten kontanteffekt -318 -4 835
Rentekostnader uten kontanteffekt -2 686 2 986
Verdiendringer uten kontanteffekt -18 986 6 669
Tap/gevinst ved salg av aksjer / anleggsmidler -14 056 -293
Andre finansposter uten kontanteffekt 6 856 7 957
Urealisert agio 14 595 -1 181
Endring i varer 16 -35 688 3 267
Endring i kundefordringer -146 722 38 298
Endring i leverandørgjeld 64 247 -51 183
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 81 774 -49 612
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 185 723 30 764

KontantstrØmmer Fra inVesteringsaKtiViteter
Utbetaling ved kjøp av immaterielle anleggsmidler 13 0 -143
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 12,13 172 446 538
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 12,13 -14 446 -30 822
Utbetalinger ved kjøp av virksomhet 24 -680 469 -52 480
Netto kontanteffekt ved salg av virksomhet 24 -75 426 0
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle investeringer 3 -2 031 -1 241
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -599 926 -84 148

KontantstrØmmer Fra FinansieringsaKtiViteter
Innbetaling av utbytte fra tilknyttet selskap 2 1 966 1 839
Opptak av langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 4,20 160 000 54 000
Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld -235 173 -3 906
Opptak av langsiktig rentebærende gjeld til selskap i samme konsern 808 294 0
Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld til selskap i samme konsern -24 676 0
Utbetaling ved utlån av langsiktig rentebærende lån til selskap i samme konsern -62 478 0
Utbetalinger av utbytte/konsernbidrag -44 792 -35 883
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 603 141 16 050

Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter og lignende 28 504 -1 792
effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 28 504 -1 792

Kontantstrøm fra ikke videreført virksomhet 24 -326 944 -12 432

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -109 502 -51 558
Beholdning av bankinnskudd, 
kontanter og lignende pr 01.01. 355 463 407 021
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 18 245 961 355 463
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Oppstilling over endringer i egenkapital

 
 
 
Beløp i 1 000 NOK

 
 

aksje-
kapital

  

over-
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 omregn-
differanser 

annen 
opptjent 

egen-
kapital

totalt for 
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mor-
selskapet

 
ikke- 

kontrollerende 
eierinteresser

 
 

totalt for 
konsernet

egenkapital 31.12.2011 276 000 23 545 -1 313 -46 168 252 064 17 295 269 359

Årsresultat 2012 0 0 0 -52 933 -52 933 30 702 -22 231
Sum andre inntekter og kostnader 2012 0 0 -3 698 0 -3 698 -233 -3 931
totalresultat 2012 0 0 -3 698 -52 933 -56 631 30 469 -26 162

transaksjoner med eierne 2012
Utbetalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser 0 0 0 0 0 -20 912 -20 912
Utbetalt konsernbidrag til morselskap 0 0 0 -15 000 -15 000 0 -15 000
Overføring årets resultat fra minoritet til majoritet * 0 0 0 3 586 3 586 -3 586 0
sum transaksjoner med eierne 2012 0 0 0 -11 414 -11 414 -24 498 -35 912

egenkapital pr 31.12.2012 276 000 23 545 -5 011 -110 515 184 019 23 266 207 285

Årsresultat 2013 0 0 0 153 095 153 095 27 656 180 751
Sum andre inntekter og kostnader 2013 0 0 143 581 -4 312 139 269 2 199 141 468
totalresultat 2013 0 0 143 581 148 783 292 364 29 855 322 219

transaksjoner med eierne 2013
Utbetalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser 0 0 0 0 0 -33 065 -33 065
Kapitaløkning ** 0 0 0 42 188 42 188 0 42 188
Endringer i ikke-kontrollerende eierinteresser 0 0 0 -78 -78 78 0
Overføring årets resultat fra minoritet til majoritet * 0 0 0 -4 615 -4 615 4 615 0
sum transaksjoner med eierne 2013 0 0 0 37 495 37 495 -28 372 9 123

egenkapital pr 31.12.2013 276 000 23 545 138 570 75 763 513 878 24 749 538 627

*  Datterselskapene Vingruppen i Norden AB og Excellars AS eies med henholdsvis 90,7% og 51% av konsernet. I tillegg eksisterer det salgs- og kjøpsopsjoner knyttet til de ikke-kontrollerende 
eierinteressene, uten at konsernet oppfattes å ha kontroll over aksjene på balansedagen. Disse selskapene bokføres som om de 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, men ikke av egenkapitaloppstillingen. Overføringen gjelder de ikke-kontrollerende eierinteressenes andel av årets resultat, justert for periodens utdelte utbytte.

**  Oppkjøpet av De Danske Spritfabrikker i Aalborg (Arcus Denmark A/S) ble i 2013 kjøpt fra Pernod Ricard. Pernod Ricard sin avtalepart var morselskapet til ArcusGruppen, Arcus-Gruppen  
Holding AS. I etterkant av transaksjonen, ble eierskapet overført fra Arcus-Gruppen Holding AS til ArcusGruppen basert på regnskapsmessig kontinuitet. I forbindelse med denne overføringen 
framkommer det en regnskapsteknisk kapitaløkning i ArcusGruppen.
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Konsernets historie i korte trekk

Arcus-Gruppen AS er registrert og hjemmehørende i Norge, og lokalisert 
på Gjelleråsen i Nittedal kommune. Konsernregnskapet inkluderer  
morselskapet og datterselskap (samlet referert til som «konsernet» og 
hver for seg som «konsernselskap») samt konsernets andeler i tilknyttede 
selskap. Konsernets hovedvirksomhet er import, produksjon, markeds-
føring, salg og distribusjon av vin og brennevin.

Historisk utvikling
De siste årene har konsernet gjennomført følgende viktige transaksjoner:
        
2002
• Etablerte Vinordia AS 
• Etablerte Arcus Finland Oy 
• Arcus-Gruppen AS kjøpte eiendommene i datterselskapene i Arcus AS 

og Vectura AS

2003
• Kjøpte W. Nagel AS
• Kjøpte Halden Kjemi Holding AS, Halden Kjemi AS, Markosal AS og 

Tendex Oy

2004
• Kjøpte Condor AS 
• Konverterte andre fordringer fra 2003 TNOK 3.502  til 81.227 aksjer 

i selskapet SAS de L’Ile Madame som utgjør en eierandel på 34 %

2005
• Arcus AS fisjonerte ut TMS AS (avdeling for Teknisk Medisinsk Sprit) 

som igjen fusjonerte med Arcus Kjemi AS med regnskapsmessig  
virkning fra 01.01.2005 

• Fisjonerte ut eiendomsselskapene Arcus Eiendom Hamar AS, Arcus 
Eiendom AS og Arcus Eiendom Anders Winsvoldsvei AS med regn-
skapsmessig virkning fra 01.01.2005 og med regnskapsmessig og 
skattemessig kontinuitet

• Etablerte Arcus Danmark A/S

2006
• Kjøpe 62,5 % av svenske Vingruppen i Norden AB 
• Solgte konsernets kjemivirksomhet 

2007
• Solgte Arcus Eiendom AS, Arcus Eiendom Anders Winsvoldsvei AS, 

Hjemmel Haslevangen AS og Hjemmel Anders Winsvolds vei AS 
• Solgte Tendex Oy
• Avviklet Arcus Danmark A/S

2008
• Kjøpte Gjelleråsen Prosjekt 1 AS som inneholder tomten til nytt  

driftssted på Gjelleråsen

2009
• Kjøpte varemerkene Star Gin, Red Port og Dry Anis fra Pernod Richard 
• Kjøpte 80 % av selskapet Symposium Wines AS
• Inngikk avtale om salg av Gjelleråsen prosjekt 1 AS med overtakelse 

pr. 1. februar 2010

2010
• Gjennomførte avtale om salg av Gjelleråsen prosjekt 1 AS
• Startet oppføringen av nytt produksjons- og distribusjonsbygg og  

hovedkontor på Gjelleråsen i Nittedal kommune nord for Oslo

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 %

• Videreføring av oppføringen av nytt produksjons- og distribusjonsbygg  
og hovedkontor på Gjelleråsen

2012
• Ferdigstilte nytt produksjons- og distribusjonsbygg og hovedkontor på 

Gjelleråsen
• Flyttet fra Hasle i Oslo til Gjelleråsen
• Signerte avtale med Pernod Ricard om oppkjøp av akevittvaremerkene 

Aalborg Aquavit og Malteserkreutz, samt bittervaremerket Gammel 
Dansk

2013
• Kjøpte pr 4. januar 2013 alle aksjene i Arcus Denmark A/S fra Pernod 

Ricard, som inkluderte varemerkene Aalborg Aquavit og Maltezerkreutz, 
samt Gammel Dansk

• Solgte datterselskapet Vectura AS (forretningsområdet Distribusjon) 
til morselskapet Arcus-Gruppen Holding AS fra 30. september 2013
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Regnskapsprinsipper

Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting 
Standards (IFRS) som godkjent av EU. Innregning og måling av postene i 
regnskapet følger av gjeldende internasjonale regnskapsstandarder 
(IFRS). Årsregnskapet er vedtatt av selskapets styre 13. mars 2014.

endringer i 2013
Forretningsområdet Distribusjon har blitt solgt i løpet av 2013. Resultater 
fra dette forretningsområdet er presentert i resultatoppstillingen som 
resultat fra ikke videreført virksomhet. Resultatoppstillingen for 2012 og 
alle noter som inkluderer resultatopplysninger, er omarbeidet tilsvarende.

Fordringer og gjeld til søsterselskapet Vectura AS og morselskapet 
Arcus-Gruppen Holding AS, vises som fordring og gjeld på selskap i 
samme  konsern i balansen.

Som følge av endringene i IAS 1 knyttet til presentasjon av andre inntekter 
og kostnader (Other Comprehensive Income), har Konsernet fra 2013 valgt 
å presentere andre inntekter og tjenester (OCI) i en egen resultatoppstilling.

nye regnskapsstandarder
Vedtatte IFRS-er og IFRIC-er med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt
Standardene og fortolkningene som er vedtatt frem til tidspunkt for 
avleggelse av konsernregnskapet, 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. 

IFRS 11 Joint arrangements / Fellesordninger (uoffisiell norsk oversettelse)
Denne standarden erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet, 
samt SIC-13 Felleskontrollerte foretak - ikke-monetære overføringer fra 
deltakere. IFRS 11 tar bort adgangen til å innregne felles virksomhet 
etter bruttometoden. Alle enheter som oppfyller definisjonen av felles 
virksomhet må innregnes i samsvar med egenkapitalmetoden.

Innenfor EU/EØS området gjelder IFRS 11 med virkning for regnskapsår 
som starter 1. januar 2014 eller senere.

Standarden har ikke påvirket ArcusGruppens eksisterende konsernregn-
skap, da virksomheter som oppfyller kriteriene til felles virksomhet 
allerede er innregnet etter egenkapitalmetoden.

ias 28 investment in associates and Joint Ventures / investeringer i 
tilknyttede foretak og felles virksomhet (uoffisiell norsk oversettelse)
Som en konsekvens av de nye standardene IFRS 11 Joint Arrangements og 
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities, har IAS 28 Investeringer 
i tilknyttede foretak endret navn til IAS 28 Investment in Associates and 
Joint Ventures / Investeringer i tilknyttede foretak og felles virksomhet 
(uoffisiell oversettelse), og beskriver nå anvendelsen av egenkapital-
metoden for investeringer i felles virksomhet (joint ventures) i tillegg til 
tilknyttede foretak. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår 
som starter 1. januar 2013 eller senere. Innenfor EU/EØS området gjel-
der endringene med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 
eller senere.

Standarden har ikke påvirket ArcusGruppens eksisterende konsernregn-
skap, se for øvrig avsnitt om ny IFRS 11.

ias 32 Finansielle instrumenter – presentasjon
IAS 32 er endret for å klargjøre innholdet i «currently has a legally  
enforceable right to set-off» og også klargjøre anvendelsen av IAS 32s 
motregningskriterier for oppgjørssystemer som eksempelvis clearing 
house-systemer som anvender mekanismer for bruttooppgjør som ikke 
skjer samtidig (simultaneously). Endringene gjelder med virkning for 
regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere.

Dette forventes ikke å ha noen innvirkning på ArcusGruppens konsern-
regnskap.

iFrs 9 Finansielle instrumenter
IFRS 9, slik den er publisert per i dag, reflekterer første fase av IASB’s 
arbeid med å erstatte dagens IAS 39, og gjelder klassifikasjon og måling 
av finansielle eiendeler og forpliktelser slik disse er definert i IAS 39. 
Initialt skulle standarden tre i kraft for regnskapsår som startet 1. januar 
2013 eller senere, men endringer i IFRS 9 vedtatt i desember 2011, 
utsatte ikrafttredelsestidspunktet fram til 1.januar 2015. Senere faser 
av dette prosjektet er relatert til regnskapsføring av sikringsforhold  
og nedskrivning av finansielle eiendeler. 

Konsernet vil evaluere potensielle effekter av IFRS 9 i samsvar med  
de øvrige fasene, så snart endelig standard, inkludert alle fasene er 
publisert . 

IFRS 10 Consolidated Financial Statements / konsernregnskap  
(uoffisiell norsk oversettelse), IaS 27 Separate Financial Statements / 
Separat finansregnskap (uoffisiell norsk oversettelse)
IFRS 10 erstatter de delene av IAS 27 Konsernregnskap og separate 
finansregnskap som omhandler konsoliderte regnskaper, og SIC-12 
Konsolidering – foretak med særskilt formål. IFRS 10 bygger på én en-
kelt kontrollmodell som skal anvendes for alle enheter inkludert foretak 
med avgrenset formål (SPE). Endringene som er introdusert i IFRS 10 
fordrer at ledelsen utøver vesentlig grad av skjønn for å avgjøre hvilke 
enheter som kontrolleres av morforetaket, hvor alle enheter som kon-
trolleres skal konsolideres. Dette har medført at konsernet har evaluert 
hvilke foretak som skal konsolideres etter IFRS 10, og sammenlignet 
med gjeldende IAS 27.

Innholdet i kontrollbegrepet er noe endret fra IAS 27. Avgjørende for om 
selskaper skal konsolideres etter IFRS 10 er om det foreligger kontroll. 
Kontroll foreligger når investoren har makt over investeringsobjektet;  
er utsatt for, eller har rettigheter til variabel avkastning fra investerings-
objektet; og evne til å bruke makt til å styre de aktiviteter hos investerings-
objektet som i vesentlig grad påvirker avkastningen. Innenfor EU/EØS 
området gjelder IFRS 10 med virkning for regnskapsår som starter  
1. januar 2014 eller senere.

Endringen har ikke hatt noen innvirkning på ArcusGruppens konsern-
regnskap.

endringer i iFrs 10, ias 27 og iFrs 12 relatert til investment  
entities/Investeringsenheter (uoffisell norsk oversettelse)
Endringene i IFRS 10 innebærer at foretak som oppfyller definisjonen av 
investeringsenhet ikke lenger skal konsolidere sine datterselskaper. Med 
ett unntak, datterselskap som utfører investeringsrelaterte tjenester til 
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investeringsenheten, skal konsolideres inn. Øvrige investeringer i datter-
selskap, felles virksomhet og tilknyttede foretak skal innregnes til virkelig 
verdi med verdiendringer over resultatet. Investeringsenheter som er 
forpliktet til å innregne alle sine datterselskaper til virkelig verdi med verdi-
endringer over resultatet etter IFRS 10, presenterer det separate finans-
regnskapet som sitt eneste regnskap. Noteopplysningskrav er utvidet.

Endringene trer i kraft med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 
2014 eller senere, men EU har, foreløpig ikke godkjent endringene.

Endringene vil ikke få noen innvirkning på ArcusGruppens konsernregnskap.

iFrs 12 disclosure of interests in other entities / opplysninger om 
interesser i andre foretak (uoffisiell norsk oversettelse)
IFRS 12 gjelder for foretak som har interesser i datterselskaper, felles-
kontrollert virksomhet, tilknyttede foretak, eller ikke-konsoliderte struk-
turerte enheter (structured entities). IFRS 12 erstatter opplysningskrav 
som tidligere fulgte av IAS 27 Konsernregnskap og separat finans-
regnskap, IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak, og IAS 31 Andeler  
i felleskontrollert virksomhet. I tillegg introduseres det en rekke nye 
opplysningskrav. Endringene har ikke betydning for konsernets finansi-
elle stilling eller resultat. Innenfor EU/EØS området gjelder IFRS 12  
med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere.

ias 36 - narrow scope amendment:  
recoverable amount disclosures for non-Financial assets
Endringen medfører at det må gis opplysninger om det gjenvinnbare 
beløpet på eiendeler som har blitt nedskrevet, dersom dette er fastsatt 
til virkelig verdi redusert for salgskostnader. Endringen må ses i sammen-
heng med IFRS 13 Måling av virkelig verdi

ias 39 - narrow scope amendment:  
Novation of Derivatives and Continuation of Hedge accounting
IASB har vedtatt endringer i sikringsbokføringsreglene under IFRS.  
Endringene innebærer at man ikke vil måtte avslutte sikringsbokføringen 
i de tilfeller der derivater utpekt i sikringsforhold må overføres for å 
gjennomføre clearing med en sentral motpart (central counterparty - CCP) 
som følge av lov eller annen regulering, gitt at nærmere angitte kriterier 
er oppfylt.

IFRIC 21 – levies
IFRIC 21 er en tolkning av IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser  
og betingede eiendeler. Standarden fastsetter kriteriene for innregning 
av forpliktelser. Ett av kriteriene er at selskapet har en eksisterende plikt 
som oppstår av tidligere hendelser, også kalt en forpliktende hendelse. 
Fortolkningen klargjør at den forpliktende hendelsen som gir opphav  
til avgifter det offentlige pålegger (government levies), er aktiviteten 
beskrevet i den relevante lovgivningen som utløser betalingsforpliktelsen 
for avgiften. Fortolkningen omfatter også veiledning som illustrerer  
hvordan fortolkningen skal anvendes.

regnskapsprinsipper
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Arcus-Gruppen AS og datterselskaper der 
Arcus-Gruppen AS har bestemmende innflytelse. Normalt vil dette være 

selskaper der Arcus-Gruppen AS enten direkte eller indirekte via datter-
selskaper eier mer enn 50% av de stemmeberettigede aksjene. 

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

Konsernregnskapet er utarbeidet etter oppkjøpsmetoden og viser  
konsernet som om det var en enhet. I konsernregnskapet er alle mellom-
værende og interne transaksjoner mellom selskaper innenfor konsernet 
eliminert. Kostprisen på aksjer i datterselskaper er eliminert mot egen-
kapitalen på oppkjøpstidspunktet. Merverdier utover den underliggende 
egenkapital i datterselskaper fordeles til de eiendeler som merverdien 
kan knyttes til. Den del av kostprisen som ikke kan tilskrives identifiser-
bare eiendeler og gjeld representerer goodwill. Regnskapsmessige  
verdier inklusive goodwill og merverdier tilhørende utenlandske datter-
selskaper, er omregnet fra funksjonell valuta til norske kroner etter  
balansedagens kurs. Ved trinnvise kjøp av datterselskaper legges verdien 
av eiendeler og forpliktelser på konsernetableringstidspunktet til grunn. 
Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap utover majoritet 
vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler eller forpliktelser.

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

Ved kjøp og salg av datterselskaper er disse inkludert i konsernregnskapet 
for den del av året de har vært en del av konsernet. 

ikke videreført virksomhet/holdt for salg
Dersom en vesentlig del av konsernets virksomhet er avhendet, besluttet 
avhendet eller ved tap av kontroll/betydelig innflytelse, presenteres 
denne virksomheten som «Ikke videreført virksomhet» på egen linje i 
resultatregnskapet og kontantstrømoppstillingen. Med vesentlig menes 
et eget segment eller en betydelig eiendel. Dette medfører at alle andre 
presenterte tall er eksklusive den «Ikke videreførte virksomheten». 
Sammenlignings tallene i resultatet og kontantstrømoppstillingen blir 
omarbeidet og presentert med den «Ikke videreførte virksomheten» på 
en linje. Sammenligningstall for balansen blir ikke tilsvarende omarbeidet. 
Dersom virksomheter eller eiendeler som utgjør mindre enn et segment 
blir avtalt solgt, skilles eiendeler og gjeld ut på egne linjer i balansen som 
«holdt for salg». Resultat regnskap og kontantstrøm omarbeides ikke.

Valuta
Den funksjonelle valutaen i datterselskapene er den lokale valutaen  
i landet hvor de er hjemmehørende. 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.

Ved konsolidering av datterselskap 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 hittil i året. For balanse, 
inklusiv merverdier og goodwill, benyttes sluttkurs på balansedagen. 
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Valutadifferanser 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. 

Pr 31.12.2013 er følgende valutakurser benyttet ved omregning av 
resultat og balansetall fra datterselskap med annen funksjonell valuta 
enn NOK:
EUR gjennomsnittskurs 7,8058 / EUR sluttkurs 8,3837
SEK gjennomsnittskurs 0,9022 / SEK sluttkurs 0,9468
DKK gjennomsnittskurs 1,0466 / DKK sluttkurs 1,1239

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.

Felleskontrollerte selskap hvor konsernet har avtale om felles kontroll 
over en virksomhet sammen med en eller flere andre parter, hvor ingen 
har bestemmende innflytelse og alle strategiske, finansielle og opera-
sjonelle 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.

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 tilfeller hvor det eksisterer salgs- og/eller kjøpsopsjoner knyttet til de 
ikke-kontrollerende eierinteressene, og hvor konsernet ikke har kontroll på 
utøvelsen av opsjonene, blir datterselskapet bokført som om de 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 resultat-
fordelingen i konsernets resultatregnskap og i oppstilling over endringer i 
egenkapital. Ved hver periodeslutt vil de ikke-kontrollerende minoritets-
interessenes andel av resultat, justert for periodens utdeling av utbytte 
til de ikke-kontrollerende eier interessene, bli overført som en egen-
kapitaltransaksjon fra de ikke-kontrollerende eierinteressenes andel av 
egenkapital til majoritetens egenkapital. Opsjonsforpliktelsene blir 
bokført i balansen til virkelig verdi over resultat.

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 regn-
skapsåret. 

Framtidige hendelser og endringer i rammebetingelser 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 

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

regnskapspost note Forutsetninger Bokført verdi
Goodwill 13 Nåverdi av framtidig kontantstrøm 602 622
Varemerker 13 Nåverdi av framtidig kontantstrøm 400 588
Andre immaterielle eiendeler 13 Gjenvinnbart beløp og korrekt utnyttbar levetid 10 718
Varige driftsmidler 12 Gjenvinnbart beløp og korrekt utnyttbar levetid 280 068
Utsatt skattefordel 11 Vurdering av evnen til å utnytte skattefordeler i framtiden 41 759
Pensjonsforpliktelser 9 Økonomiske og demografiske forutsetninger 24 575
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 21 Nåverdi av framtidig kontantstrøm 171 137
Avsetninger 22 Riktig grunnlag for estimatberegninger  10 858
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avkastningskrav. Avkastningskrav fastsettes etter bruk av kapitalverdi-
modellen og forutsetninger ved bruk av kapitalverdimodellen er risikofri 
rente, markedsrisikopremie og beta.

Områdene med størst risiko for vesentlige endringer er balanseført 
goodwill og forpliktelser til virkelig verdi over resultat, på bakgrunn av at 
de balanseførte beløpene er betydelige. Estimatene bygger på forutset-
ninger om framtidige kontantstrømmer som neddiskonteres med en 
valgt diskonteringsrente.

Estimater og forutsetninger er omtalt i de ulike notene.

Virkelige verdier ved oppkjøp
Ved oppkjøp, fordeles kostpris for ervervet virksomhet, slik at åpnings-
balansen 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 identifiser-
bare 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, inntekts-
føres avviket på overtakelsestidspunktet. Allokering av kostpris ved 
virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny  
informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av  
kontroll, senest innen 12 måneder etter at oppkjøpet fant sted.

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.

Salgsinntekter presenteres netto etter fradrag for rabatter, merverdi-
avgift, alkohol- og emballasjeavgift. 

andre inntekter og kostnader
For å gjøre resultatregnskapet mer sammenlignbart, skilles periodens 
engangseffekter ut på egen linje i resultatoppstillingen, kalt andre inntek-
ter og kostnader.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost/tilvirkningskost og 
netto salgsverdi. Innkjøpte varer er verdsatt til anskaffelseskost og egen-
produserte varer til tilvirkningskost 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. I tillegg gjøres det for  
øvrige kundefordringer en avsetning for å dekke antatt tap.

Forskuddsbetalt til leverandører
Forskuddsbetalt til leverandører gjelder finansiering av varekjøp for 
enkelte samarbeidspartnere. Forskuddsbetalingen føres opp til påly-
dende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte materialer. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd, inne-
stående, konsernkontoordning og andre betalingsmidler med forfalls-
dato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Arcus-Gruppen Holding AS, Vectura AS, Arcus-Gruppen AS, Arcus AS, 
Arcus Denmark A/S, Arcus Sweden AB, Arcus Finland Oy, Arcus Wine 
Brands AS, Vinuniq AS, Symposium Wines AS, Vinordia AS, De Lysholmske 
Brenneri- og Destillasjonsfabrikker ANS, Siemers & Cos Destillasjon 
ANS, Løiten Brændris Destillation ANS og Oplandske Spritfabrik ANS 
inngår i konsernets konsernkontoordning. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er balanseført til kostpris, med fradrag for akkumu-
lerte 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 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 driftsinntekt og tap 
som driftskostnader. 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. 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 og 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 
kontantstrømmer fra den kontantgenererende enhet, samt anvender 
egnet diskonteringsrente for å beregne nåverdi av fremtidige kontant-
strømmer. Forventninger om fremtidige kontantstrømmer vil variere 
over tid. Endringer i markedsforholdene og forventede kontantstrømmer 
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kan forårsake tap ved verdifall i fremtiden. De viktigste forutsetningene 
med betydning for nåverdien av kontantstrømmene knyttet til investe-
ringene er anvendt diskonteringsrente, estimerte priser i konsernets 
markeder samt at etterspørselen etter varer og tjenester som tilbys 
opprettholdes.

pensjoner
Netto pensjonskostnader for ytelsesplaner omfatter periodens pensjons-
opptjening, inkludert fremtidig lønnsvekst og rentekostnad på den  
beregnede forpliktelsen, fratrukket innskudd og 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 pensjons-
planer resultatføres umiddelbart. Endringer i pensjonsforpliktelsen og 
pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforut-
setningene (estimatavvik), bokføres mot egenkapital, og presenteres  
i oppstillingen over andre inntekter og kostnader (totalresultat).

restrukturering
Avsetning til restrukturering kostnadsføres når programmet er besluttet 
og bekjentgjort og kostnaden er identifiserbar, kvantifiserbar og ikke 
dekkes av tilhørende inntekter. Avsetning knyttet til restrukturering er 
medtatt som andre avsetninger for forpliktelser beregnet til nåverdi. 
Avtaler som sikrer fremtidig arbeidsinnsats 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 resultatregn-
skapet på grunn av inntekts- og utgiftsposter som ikke er skattbare/
fradragsberettiget. 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 
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. 

klassifiseringsprinsipper
Med betalingsmidler menes kontanter, bankinnskudd og andre likvide 
plasseringer som kan konverteres til kontantbeløp innen 3 måneder. 
Konsernets konsernkontoordning er koblet med kontanter og kasse-
kreditter innenfor det samme cash pool systemet og presenteres netto.
Andre eiendeler som inngår i varekretsløpet eller har som forfall innen  

12 måneder klassifiseres som omløpsmidler. Øvrige eiendeler er klassifi-
sert som anleggsmidler. 

Gjeld som inngår i varekretsløpet eller har forfall innen 12 måneder klas-
sifiseres 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 generalforsamlingen. 

Måling og klassifisering av finansielle instrumenter
Konsernet klassifiserer finansielle instrumenter i følgende kategorier: 
Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer, 
finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle forpliktelser.  
Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifi-
serer finansielle eiendeler ved anskaffelse.

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat
Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat er enten finansi-
elle instrumenter holdt for handelsformål eller finansielle eiendeler som 
holdes til forfall. 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.  
Derivater som inngår i sikring, men som ikke bokføres etter reglene for 
sikrings bokføring, klassifiseres i kategorien holdt til forfall. Eiendeler  
i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler dersom det forventes 
at de vil bli gjort opp innen 12 måneder, ellers klassifiseres de som  
anleggsmidler.

Konsernets måling av 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.

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 kunde-
fordringer 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.
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Måling av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg måles til virkelig verdi 
etter samme prinsipper som finansielle instrumenter til virkelig verdi.

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.

Finansielle forpliktelser ved innlån er regnskapsført til mottatt proveny 
netto etter transaksjonskostnader. Transaksjonskostnader (arrange-
mentsgebyr) aktiveres i balansen og avskrives over lånets løpetid.

Innlån i annen valuta enn funksjonell valuta blir omregnet til balanse-
dagens kurs.

Finansielle derivater og sikring
Konsernet benytter finansielle derivater for å redusere det økonomiske 
tapet ved ugunstige bevegelser i valutakurser eller renter. Derivater som 
ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, blir ved førstegangsinnregning 
regnskapsført som finansielle instrumenter til virkelig verdi og verdi-
endringer inngår i resultatet. Pr 31. desember er det ingen selskaper  
i konsernet som har finansielle instrumenter som regnskapsmessig  
behandles etter reglene om sikringsbokføring. Alle finansielle derivater 
balanseføres til virkelig verdi. Finansielle derivater balanseføres ved 
kontraktsinngåelse. Finansielle derivater føres ut av balansen når  
kontrakten utløper, eller når gevinst eller tap i all hovedsak er utført.  
På balansedagen beregnes virkelig verdi av valutasikringsinstrumenter 
på basis av markedskursene for kontrakter med liknende forfallsprofil.

Finansielle derivater klassifiseres som omløpsmidler eller kortsiktig 
gjeld i balansen.

leieavtaler
Leiekontrakter der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til 
eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leie-
avtaler. 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 kontroll, klassifiseres som finansiell leasing. Finansiell 
leasing balanseføres ved leieperiodens begynnelse til det laveste av 
virkelig verdi på leide driftsmidler og nåverdien av den samlede minimums-
leie. Hver leiebetaling allokeres mellom et avdragselement og et rente-
element på en slik måte at det oppnås en konstant rentekostnad på ute-
stående balanseført leieforpliktelse. Rentekostnaden resultatføres som 
finanskostnad. Leieforpliktelsen, med fradrag for rentekostnaden, klas-
sifiseres 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 kontantstrømoppstil-
lingen. Bankinnskudd, kontanter og lignende i balansen er definert som 
beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende i kontantstrømopp-
stillingen.

segmentinformasjon
Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapporte-
ring til konsernets ledelse. Konsernets forretningsområder består av 
Brennevin og Vin. Forretningsområdet Distribusjon har blitt solgt i løpet 
av 2013. Resultater fra dette forretningsområdet framgår ikke lenger av 
segmentrapporteringen, men er presentert i resultatoppstillingen som 
resultat fra ikke videreført virksomhet.

Forretningsområdet Brennevin består av selskapene Arcus AS, Arcus 
Denmark A/S, Arcus Sweden AB, Arcus Finland Oy, De Lysholmske  
Brenneri- og Destillasjonsfabrikker ANS, Siemers & Cos Destillasjon ANS, 
Løiten Brænderis Destillation ANS og Oplandske Spritfabrik ANS. 

Forretningsområdet Vin består av selskapene Vingruppen i Norden AB med 
datterselskaper, Arcus Wine Brands AS, Vinordia AS, Symposium Wines AS, 
Vinuniq AS og Excellars AS. 

I tillegg kommer øvrige konserninntekter og kostnader som består av Arcus-
Gruppen AS.

Definisjonen av konsernets segmentinndeling baseres på områdenes  
eksterne salg. Forretningsområdet Brennevin opererer også med innkjøp  
og videreforedling av konsernets egne merkevarer innenfor vin. Dette blir  
i sin helhet videresolgt til søsterselskapet Arcus Wine Brands AS som 
 markedsfører og selger ArcusGruppens egne vinmerker.

For ytterligere informasjon om konsernets driftssegmenter, se note 5.

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

nærstående parter
Konsernets nærstående parter, i tillegg til datterselskap, 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.
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Noter

NOTE 1 SELSKAP I KONSERNET      

konsernregnskapet for 2013 omfatter følgende datterselskaper og tilknyttede selskaper:     
      

Beløp i 1 000 (lokal valuta)
selskapsnavn

 
Forretningskontor

 
Valuta

pålydende  
aksjekapital

Konsernets eier- 
og stemmeandel

 Arcus-Gruppen AS (morselskap) Nittedal NOK 276 000
Datterselskaper *
 Arcus AS Nittedal NOK 62 100 100 %
 Arcus Denmark A/S Aalborg DKK 10 324 100 %
 Vingruppen i Norden AB Stockholm SEK 4 192 91 %
 Arcus Wine Brands AS Nittedal NOK 100 100 %
 Vinordia AS Nittedal NOK 968 97 %
 Symposium Wines AS Nittedal NOK 500 78 %
 Vingruppen AS Nittedal NOK 30 100 %
 Vinuniq AS (tidl. Vingruppen i Norge AS) Nittedal NOK 100 97 %
 Excellars AS Oslo NOK 181 51 %
aksjer eiet av arcus as
 Arcus Sweden AB Stockholm SEK 100 100 %
 Arcus Finland Oy Helsingfors EUR 311 100 %
 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 i norden aB
 Vinunic AB Stockholm SEK 145 91 %
 The WineAgency Sweden AB Stockholm SEK 100 73 %
 BonArome WineWorld AB Stockholm SEK 500 73 %
 Vinovum Sverige AB Stockholm SEK 100 59 %
 Kajsa Bergqvist Wines AB Stockholm SEK 100 63 %
 Your Wineclub Sweden AB Stockholm SEK 50 45 %
 Opentable AB Stockholm SEK 50 91 %
 Vinum Import Oy Åbo EUR 3 50 %

*  i tillegg var Vectura AS et 100% eid datterselskap fram til og med 30.9.2013.

tilknyttet selskap 
 Tiffon SA  Jarnac EUR 34 %
 Vinunic Oy  Espoo-Helsingfors EUR 30 %

Felleskontrollert virksomhet
 Det Danske Spiritus Kompagni A/S  København DKK  2 500 50 %
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Firma

 
Kostpris

Balanseført verdi 
31.12

egenkapital i følge 
siste årsregnskap

 
årsresultat 2013

 Arcus AS 275 705 275 104 209 273 46 208
 Arcus Denmark A/S 754 008 754 008 275 333 32 017
 Vingruppen i Norden AB (NOK) 265 312 265 312 217 111 100 587
 Arcus Wine Brands AS 125 125 4 442 17 661
 Vinordia AS 4 186 4 186 4 329 9 908
 Symposium Wines AS 1 000 1 000 4 145 2 008
 Vingruppen AS 55 55 30 0
 Vinuniq AS 132 132 103 214
 Excellars AS 74 239 74 239 20 368 16 993
aksjer eid av arcus as
 Arcus Sweden AB (NOK) 18 221 3 341 34 108 11 169
 Arcus Finland Oy (NOK) 4 861 500 7 998 1 132
 De Lysholmske Brenneri- og Destillasjonsfabrikker ANS 0 0 -118 23
 Siemers & Cos Destillasjon ANS 0 0 518 339
 Løiten Brænderis Destillation ANS 0 0 1 035 662
 Oplandske Spritfabrik ANS 0 0 1 248 863

Hovedtall for vesentlige selskap i konsernet      

 
arcus as

arcus  
denmark a/s

arcus Wine 
Brands as

 
Vinordia as

 
excellars as

Vingruppen i 
norden aB

Netto salgsinntekter 618 593 201 339 117 326 133 699 83 090 748 946
Andre inntekter 72 0 0 0 0 26 994
Driftskostnader ekskl. avskrivninger -525 732 -155 939 -92 229 -118 382 -58 055 -652 997
Avskrivninger -23 664 -3 273 -115 0 -473 -512
Driftsresultat 69 269 42 127 24 982 15 317 24 562 122 431
Finansnetto -4 788 86 -149 -1 379 -934 4 315
Skattekostnad -18 273 -10 196 -7 172 -4 030 -6 635 -26 159
årsresultat 46 208 32 017 17 661 9 908 16 993 100 587

Anleggsmidler 266 513 76 568 3 119 1 601 4 163 4 991
Omløpsmidler 404 687 271 194 66 464 52 449 49 167 408 436
eiendeler 671 200 347 762 69 583 54 050 53 330 413 427

Egenkapital 209 273 275 333 4 442 4 329 20 368 217 111
Gjeld 461 927 72 429 65 141 49 721 32 962 196 316
egenkapital og gjeld 671 200 347 762 69 583 54 050 53 330 413 427

      
Årsresultatet i Vinordia AS, Excellars AS og Vingruppen i Norden AB er før ikke-kontrollerende eierinteresser.    
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NOTE 2 INVESTERINGER I TILKNYTTET SELSKAP OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

2013 
 
Beløp i 1 000 NOK

 
selskaps-

type

 
eier-

andel

Balanseført 
verdi 

01.01.2013

 
Kjøp / salg 

/ emisjon

andel 
årets 

resultat

 
 

Utbytte

 
omregnings-

differanser

Balanseført 
verdi 

31.12.2013
 Tiffon SA *  TS 34 % 34 311 0 5 561 -1 573 0 38 299
 Vinunic Oy  TS 30 % 1 162 0 814 -393 143 1 726
 Det Danske Spiritus Kompagni A/S * *  FKV 50 % 970 2 031 4 358 0 285 7 644
Sum investeringer i tilknyttet selskap  
og felleskontrollert virksomhet

 
36 443

 
2 031

 
10 733

 
-1 966

 
428

 
47 669

2012 
 
Beløp i 1 000 NOK

 
eier-

andel

Balanseført 
verdi 

01.01.2012

 
Kjøp / salg 

/ emisjon

andel 
årets 

resultat

 
 

Utbytte

 
omregnings-

differanser

Balanseført 
verdi 

31.12.2012
 Tiffon SA *  TS 34 % 30 354 0 5 519 -1 562 0 34 311
 Vinunic Oy  TS 30 % 763 0 685 -277 -9 1 162
 Det Danske Spiritus Kompagni A/S **  FKV 50 % 0 1 241 -267 0 -4 970
Sum investeringer i tilknyttede selskap 31 117 1 241 5 937 -1 839 -13 36 443

* 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. 

**   Det Danske Spiritus Kompagni A/S ble etablert i 2012. Selskapet er etablert for å håndtere salg av ArcusGruppens produkter i Danmark, og eies i fellesskap med Flemming Karberg Familie-
holding ApS, som også eier Hans Just som er Arcus-Gruppens samarbeidspartner på distribusjon på det danske markedet. 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 de tilknyttede selskapene, basert på 100 prosent:

2013

 
Beløp i 1 000 NOK

sum eiendeler 
31.12.2013

sum gjeld 
31.12.2013

sum egenkapital 
31.12.2013

Driftsinntekter 
2013

resultat 2013

 Tiffon SA  264 273  146 386  117 888  120 186  16 355 
 Vinunic Oy  1 505  303  1 202  1 424  1 047 

2012

Beløp i 1 000 NOK
sum eiendeler 

31.12.2012
sum gjeld 

31.12.2012
sum egenkapital 

31.12.2012
Driftsinntekter 

2012
resultat 2012

 Tiffon SA  220 079  126 432  93 647  130 994  16 232 
 Vinunic Oy  2 514  555  1 958  1 429  1 370 
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Sammenfattet finansiell informasjon om felleskontrollerte virksomheter, basert på 100 prosent:

2013

Beløp i 1 000 NOK

sum  
omløpsmidler 

31.12.2013

sum  
anleggsmidler 

31.12.2013

sum  
kortsiktig gjeld 

31.12.2013

sum  
langsiktig gjeld 

31.12.2013

sum  
egenkapital 

31.12.2013

Drifts- 
inntekter  

2013

Drifts- 
inntekter  

2013

års-
resultat  

2013
Det Danske Spiritus  
Kompagni A/S  67 514  21  51 468 0 

 
16 067 

 
120 914  109 463  8 716 

2012

Beløp i 1 000 NOK

sum  
omløpsmidler 

31.12.2012

sum  
anleggsmidler 

31.12.2012

sum  
kortsiktig gjeld 

31.12.2012

sum  
langsiktig gjeld 

31.12.2012

sum  
egenkapital 

31.12.2012

Drifts- 
inntekter  

2012

Drifts- 
inntekter  

2012

års-
resultat 

2012
Det Danske Spiritus  
Kompagni A/S 2548 42 612 0  1 977 0 526 -395

NOTE 3 ANDRE INVESTERINGER I AKSJER       

 
Beløp i 1 000 NOK

Forretnings-   
kontor

 
eierandel

 
Valuta

Kostpris  
Valuta

Kostpris  
noK

Bokført verdi 
noK

 Atlungstad Brenneri AS Stange 18,2 % NOK 200 200 200
 Norwegian Ice-Water Company AS Olden 13,5 % NOK 440 440 0
 AS Vinunic Estland Tallinn 12,0 % SEK 125 109 27
andre investeringer i aksjer 749 227

Eiendommen Atlungstad Brenneri er et historisk brenneri på Stange i Hedmark. Eiendommen ble overtatt av det nystartede selskapet Atlungstad 
Brenneri AS i 2011, som skal drive anlegget som et museum og nasjonalt opplevelsessenter. Arcus-Gruppen konsernet eier 18 % av dette selskapet.

Norwegian Ice-Water Company er tidligere leverandør av brevann til produksjon av Vikingfjord.

Disse investeringene blir klassifisert som tilgjengelig for salg i kategorisering av finansielle eiendeler, se for øvrig note 4.

NOTE 4 STYRING AV FINANSIELL RISIKO

Finansiell risiko
Konsernet har en styrevedtatt finanspolicy, hvor strategi og retningslinjer for risikostyring er behandlet. Ansvar for administrasjon og gjennomføring 
av vedtatt finanspolicy ligger hos morselskapet, men gjennomføres i samarbeid med de enkelte forretningsområder. ArcusGruppens hovedinntektskilde 
er driftsresultatene fra kjernevirksomheten, og konsernets hovedstrategi i forhold til risiko er ikke å spekulere, men å minimere den økonomiske 
risikoen  som kjernevirksomheten skaper. 

De viktigste finansielle risikoer konsernet er utsatt for er knyttet til renterisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kredittrisiko.

For sikringsformål knyttet til rente- og valutarisiki, benytter konsernet seg til en viss grad av finansielle derivater. Konsernet oppfyller ikke de regn-
skapsmessige 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, ved gjennomgang av regnskaper og annen relevant og tilgjengelig informasjon, og det 
fastsettes  kredittid og kredittgrense. Når et kundeforhold er etablert, skal risiko vurderes fortløpende ift betalingshistorikk og kredittgrenser. 
Kredittgrenser  justeres i lys av ny finansiell informasjon og betalingshistorikk. 
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Utestående beløp følges fortløpende opp, i samarbeid mellom finansavdelingen og markedsavdelingene i den enkelte virksomhet.

Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe på grunn av likheter i 
kredittrisikoen.

oversikt over tap på krav og aldersfordeling kundefordringer      

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
Nominelle kundefordringer 503 882 892 997

Avsetning tap på kundefordringer per 31.12.2013 er TNOK 877 (2012: 2 191). Tap på kundefordringer er klassifisert som andre driftskostnader i  
resultatregnskapet. 

Endringen i avsetning for tap er som følger: 
      

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
iB -2 191 -2 839
Avsetning tap knyttet til ikke videreført virksomhet 1 500 0
Årets avsetning til tap -202 -18
Årets konstaterte tap 4 -652
Mottatt på tidligere avskrevne fordringer i perioden 20 0
Reversert tidligere avsetning 0 14
UB -877 -2 191

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

sum ikke forfalt 0-60 dager 61-365 dager mer enn 1 år
2013 503 882 375 886 124 805 3 282 -91
2012 892 997 824 306 37 942 30 348 401

Oversikten over forfalte kundefordringer er ikke direkte sammenlignbare mellom 2012 og 2013. Vectura AS (ikke videreført virksomhet) fakturerer 
på vegne av konsernselskapene til norske kunder, inkludert innkreving av merverdiavgift og alkoholavgifter. Ved utgangen av 2012 består utestående 
kundefordringer av eksterne kundefordringer mot blant annet Vinmonopolet og Horeca kunder i Norge, mens ved utgangen av 2013 er kundefordringene  
i stor grad mot Vectura, som ikke inkluderer merverdiavgift og alkoholavgifter, da selskapene fortsatt er i samme avgiftskonsern. Per 31.12.2013 var 
Vectura noen dager forsinket med oppgjør for konserninterne kundefordringer, som forklarer økningen i forfalte fordringer

renterisiko
Konsernet er eksponert for renterisiko gjennom plasseringer (bankinnskudd) og finansieringsaktiviteter (langsiktig intern lånefinansiering og finansiell 
leasinggjeld). Per 31. desember 2013 hadde konsernet flytende rente for sin kortsiktige finansiering gjennom bankinnskudd og kassekreditt, samt for 
langsiktige finansiering. Ved utgangen av 2013 er konsernets langsiktige finansiering hovedsakelig et langsiktig lån fra morselskapet,  Arcus-Gruppen 
Holding AS, samt ekstern finansiering knyttet til finansiell leasing i Nordea Finans. 

Den langsiktige finansieringen fra morselskapet renteberegnes med 3 måneders NIBOR + 3,5%. Som følge av endrede regler med begrenset skatte-
fradrag for netto interne rentekostnader i konsernet, har styret vedtatt at den langsiktige finansieringen til morselskapet skal konverteres til egen-
kapital i første kvartal 2014. Dette medfører at konsernets renterisiko vil bli betydelig redusert når dette er på plass.

Finansiell leasing til Nordea Finans har flytende rente med 3 måneders NIBOR + 1,85%.
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Beløp i 1 000 NOK Valuta effektiv rente Forfall 2013 2012
Kortsiktig rentebærende gjeld
1. års avdrag på langsiktig gjeld til selskap i samme konsern NOK NIBOR + 3,5% 2014 85 500 0
Forpliktelser knyttet til finansiell leasing NOK NIBOR + 1,85% 2014 10 034 12 726

langsiktig rentebærende gjeld
Pantelån til Nordea, flytende rente NOK NIBOR + 2% 2016 0 65 000
Pantelån til Nordea, fast rente NOK 6,26 % 2016 0 160 000
Langsiktig gjeld til morselskap NOK NIBOR + 3,5% 2017 882 794 0
Forpliktelser knyttet til finansiell leasing NOK NIBOR + 1,85% 2017 159 690 239 610

      
sensitivitetsanalyse

 
Beløp i 1 000 NOK

Økning / reduksjon 
i basis punkter

effekt på resultat 
før skatt

Lån i NOK 50 -5 690
Lån i NOK -50 -5 690

likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. ArcusGruppen 
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 kapitalbinding, og gjennom fortløpende 
vurdering av alternative finansieringskilder. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 18.

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.

2013 gjenværende periode
0-1 år 1-5 år mer enn 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner - leasing * 10 034 159 690 0
Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern 85 550 882 794 0
Forpliktelser til virkelig verdi 0 171 137 0
Andre avsetninger for forpliktelser 330 375 28
Leverandørgjeld 248 067 0 0
Kortsiktig gjeld 339 844 0 0
sum 598 275 1 299 496 28

* Les mer om forfallsprofilen til finansiell leasinggjeld i note 15 om leieavtaler. 

2012 gjenværende periode
0-1 år 1-5 år mer enn 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner - pantelån 0 225 000 0
Gjeld til kredittinstitusjoner - leasing * 12 726 239 610 0
Forpliktelser til virkelig verdi 0 171 831 0
Andre avsetninger for forpliktelser 1 318 2 450 429
Leverandørgjeld 456 557 0 0
Kortsiktig gjeld 1 067 014 0 0
sum 1 537 615 638 891 429

Valutarisiko
Konsernet er utsatt for valutarisiko da det har produksjon, kjøp og salg i flere forskjellige land. Konsernets valutaeksponering kan hovedsakelig deles  
i to grupper; kontantstrømrisiko og omregningsrisiko. Konsernets overordnede målsetting er å minimere effekten valutasvingninger har på selskapets 
resultater og konkuransseevne. ArcusGruppen har ulike måter å kompensere for negative valutabevegelser mot sine kunder og leverandører. 
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Konsernselskapenes inntekter er i stor grad i datterselskapenes funksjonelle valuta, men forekommer også i utenlandsk valuta. Innkjøp gjøres i stor 
grad i utenlandsk valuta, det vil si i valuta som ikke er de enkelte selskaps funksjonelle valuta. De vesentligste valutaene er EUR, GBP, USD og  AUD. 
Risikohorisonten, dvs. den tid det tar å kompensere for negative valutabevegelser, er i stor grad styrt av prisendringsmuligheter i Vinmonopolene.  
Prisene til ArcusGruppens kunder dekker en periode på ca. 3-4 måneder, i tillegg til tidsrommet mellom innkjøpsordren til produsent og forfall av 
kunde fordringer, som er mellom 6-8 måneder. På denne bakgrunn bør sikringshorisonten ikke være lenger enn 12 måneder.  Gjennom året sikres kjøp 
av varer i utenlandsk valuta og terminkursen som oppnås i markedet benyttes som transaksjonskurs (løpende transaksjoner i regnskapet bokføres til 
den oppnådde terminkursen i sikringsperioden). Som hovedregel avdekkes valutaeksponeringen i Norge 3 ganger i året med 4 måneders tidsperiode, 
mens det i Sverige avdekkes 2 ganger i året med 6 måneders tidsperiode.

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 31.12.2013 var netto omregningsdifferanse 
knyttet til majoritetens egenkapital positiv med 138,6 MNOK, noe som tilsvarer en positiv endring i 2013 på 143,6 MNOK (negativ med 5,0 MNOK  
ved utgangen av 2012).

I underliggende tabell framgår konsernets kjøp av ikke funksjonell valuta i 2013. 

Kjøp av valuta 2013
 
Beløp i 1 000 (i den aktuelle valuta)

 
spot

 
termin

 
totalt

andel sikret  
ved termin

EUR 61 493 64 295 125 788 51,1 %
USD 3 427 4 905 8 332 58,9 %
AUD 551 1 445 1 996 72,4 %
GBP 70 340 410 82,9 %
DKK 1 800 9 050 10 850 83,4 %
SEK 1 900 1 490 3 390 44,0 %

Kjøp av valuta 2012
 
Beløp i 1 000 (i den aktuelle valuta)

 
spot

 
termin

 
totalt

andel sikret  
ved termin

EUR 33 535 81 473 115 008 70,8 %
USD 5 272 4 130 9 402 43,9 %
AUD 462 1 765 2 227 79,3 %
GBP 548 354 902 39,2 %
DKK 6 925 700 7 625 9,2 %
SEK 3 025 350 3 375 10,4 %

Per 31.12.2013 hadde konsernet følgende terminkontrakter (sikring av kontantstrømmer) som sikret balanseposter og allerede inngåtte ordrer  
(firm commitments), som blir bokført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet:

 
Terminkontrakter (1 000 NOK)

 
Valuta

 
Valutabeløp

dagsverdi  
i noK

terminverdi  
i noK

Virkelig verdi 
i noK

 
Forfall

Kjøpskontrakter EUR  11 130 94 206 93 247 959 2014
Kjøpskontrakter USD  1 200 7 347 7 315 32 2014
Kjøpskontrakter AUD  295 1 600 1 670 -70 2014
Kjøpskontrakter GBP  90 905 882 23 2014
Kjøpskontrakter SEK  250 237 236 1 2014
Kjøpskontrakter DKK  6 800 7 643 7 483 160 2014
sum 1 105

Alle terminkontrakter regnskapsføres til virkelig verdi på balansedagen.
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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 31.12.2013 i utenlandsk 
valuta (ikke funksjonell valuta). Dette inkluderer sikringsderivater som blir bokført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

 Effekten på andre inntekter og kostnader (OCI) er beregnet som effekten av omregningsdifferanser knyttet til datterselskap i utenlandsk valuta pr 
31.12.2013.

 
 
 
Beløp i 1 000 NOK

 
 

endring i  
valutakurs

 
effekt på  

resultat  
før skatt

effekt på andre 
inntekter og  

kostnader før 
skatt (OCI)

EUR 5 % 3 120   400   
EUR -5 % -3 120   -400   
USD 5 % 810   0   
USD -5 % -810   0   
SEK 5 % 3 689   16 762   
SEK -5 % -3 689   -16 762   
DKK 5 % -670   47 152   
DKK -5 % 670   -47 152

   
      
Konsernets eksponering mot andre valutaer er uvesentlig pr 31.12.2013.      
      
kategorisering av finansielle eiendeler og forpliktelser:

 
 
 
 
Beløp i 1 000 NOK

Finansielle  
instrumenter til 

virkelig verdi med 
verdiendringer over 

resultat

 
 
 

Utlån og 
fordringer

 
 

eiendeler 
tilgjengelig 

for salg

 
 
 

Finansiell 
forpliktelse

 
sum  

balanseført 
verdi  

31.12.

 
 
 

Virkelig  
verdi

eiendeler
Andre investeringer i aksjer 0 0 227 0 227 227
Valutaderivater 3) 1 105 0 0 0 1 105 1 105
Kunder 0 503 005 0 0 503 005 503 005
Andre fordringer 1) 0 98 713 0 0 98 713 98 713
Bankinnskudd 0 245 961 0 0 245 961 245 961
Sum finansielle eiendeler 2013 1 105 847 679 227 0 849 011 849 009
Sum finansielle eiendeler 2012 0 1 379 304 225 0 1 379 529 1 379 529

gjeld  
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 169 724 169 724 169 724
Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern 0 0 0 968 294 968 294 968 294
Forpliktelser til virkelig verdi 3) 171 137 0 0 0 171 137 171 137
Leverandører 0 0 0 248 067 248 067 248 067
Annen kortsiktig gjeld 2) 0 0 0 35 292 35 292 35 292
Sum finansielle forpliktelser 2013 171 137 0 0 1 421 377 1 592 514 1 592 514
Sum finansielle forpliktelser 2012 186 321 0 0 948 087 1 134 408 1 134 408

1) Forskuddsbetalinger er utelatt fra oversikten, da disse ikke defineres som finansielle eiendeler etter IAS 39.
2) Påløpte kostnader og skyldige lovpålagte forpliktelser er utelatt fra oversikten, da disse ikke defineres som finansielle forpliktelser etter IAS 39.
3) Disse er alle øremerket til måling av virkelig verdi over resultat ved førstegangsinnregning.
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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 2013 hadde ArcusGruppen konsernet følgende finansielle forpliktelser til virkelig verdi i balansen:
      

2013  
nivå 1

 
nivå 2

 
nivå 3

Bokført verdi 
31.12.2013

Forpliktelser til virkelig verdi 0 0 171 137 171 137
Valutaderivater 0 -1 105 0 -1 105
sum forpliktelser 0 -1 105 171 137 170 032

2012  
nivå 1

 
nivå 2

 
nivå 3

Bokført verdi 
31.12.2012

Forpliktelser til virkelig verdi 0 0 171 831 171 831
Rentederivater  12 109 0 0 12 109
Valutaderivater 2 381 0 0 2 381
sum forpliktelser 14 490 0 171 831 186 321

      
Virkelig verdi av valutaderivater er omklassifisert fra Nivå 1 til Nivå 2 i perioden. Det har ikke være overføringer ut av nivå 3 i perioden.  
    
      
      
avstemming av forpliktelser (nivå 3):      

Balanseført 
31.12.2012

Benyttet 
2013

avsatt  
2013

Verdiendringer 
2013

resultatførte 
renter 2013

Balanseført 
31.12.2013

Forpliktelser til virkelig verdi 171 831 0 0 -3 380 2 686 171 137
sum 171 831 0 0 -3 380 2 686 171 137

      
Ytterligere informasjon om øremerkede forpliktelser målt til virkelig verdi over resultat framgår i note 21.    

Kapitalstyring
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 i stor 
grad gjennom en konsernkontoordning med en trekkfasilitet, som fra 2014 administreres av Arcus-Gruppen Holding AS.

Ved investeringsbehov benyttes egen likviditet så langt det er mulig, men ved større investeringer benyttes også intern langsiktig lånefinansiering  
fra morselskapet, som har fremmedfinansiering og trekkrettigheter. Konsernet har også avtaler om finansiell leasing for større investeringer i 
produksjons utstyr. 
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NOTE 5 SEGMENTINFORMASJON

2013      

Beløp i 1 000 NOK Brennevin Vin Øvrig elimineringer Konsern
Eksterne driftsinntekter 800 356 1 158 128 4 -90 1 958 398
Salg mellom segmentene 83 385 2 774 91 537 -177 696 0
Salg til andre selskap i samme konsern 3 757 16 244 74 931 0 94 932
Sum driftsinntekter 887 498 1 177 146 166 472 -177 786 2 053 330

Varekostnad -394 418 -816 277 0 83 582 -1 127 113
Lønnskostnad -116 820 -66 878 -60 602 0 -244 300
Avskrivninger -27 335 -1 100 -5 046 0 -33 481
Annen driftskostnad -219 880 -99 158 -141 279 94 204 -366 113
Andre inntekter og kostnader -2 498 -2 832 10 576 0 5 246
Sum driftskostnader -760 951 -986 245 -196 351 177 786 -1 765 761

Andel resultat fra TS og FKV 9 919 814 0 0 10 733
sum andel resultat fra ts og FKV 9 919 814 0 0 10 733

Driftsresultat 136 466 191 715 -29 879 0 298 302

Renteinntekt 5 233 1 255 826 -336 6 978
Annen finansinntekt 0 0 0 10 991 10 991
Rentekostnader -5 550 -603 -32 991 -2 350 -41 494
Annen finanskostnad -5 446 -3 439 -4 661 7 793 -5 753
Netto finansresultat -5 763 -2 787 -36 826 16 098 -29 278

resUltat FØr sKatt 130 703 188 928 -66 705 16 098 269 024
      

88 Årsrapport 2013   ArcusGruppenRegnskap og noter
ArcusGruppen 
Konsern



2012     

Beløp i 1 000 NOK Brennevin Vin Øvrig elimineringer Konsern
Eksterne driftsinntekter 547 117 1 095 012 70 167 1 642 366
Salg mellom segmentene 89 063 4 689 103 751 -197 503 0
Salg til andre selskap i samme konsern 10 942 28 984 67 919 0 107 845
Sum driftsinntekter 647 122 1 128 685 171 740 -197 336 1 750 211

Varekostnad -278 543 -784 592 0 90 609 -972 526
Lønnskostnad -108 584 -57 606 -37 426 0 -203 616
Avskrivninger -19 490 -1 395 -1 966 0 -22 851
Annen driftskostnad -170 424 -87 959 -159 822 106 727 -311 478
Andre inntekter og kostnader -47 320 -684 -57 435 0 -105 439
Sum driftskostnader -624 361 -932 236 -256 649 197 336 -1 615 910

Andel resultat fra TS og FKV 5 252 685 0 0 5 937
sum andel resultat fra ts og FKV 5 252 685 0 0 5 937

Driftsresultat 28 013 197 134 -84 909 0 140 238

Renteinntekt 1 111 1 576 4 329 -2 211 4 805
Annen finansinntekt 0 1 242 0 1 614 2 856
Rentekostnader -4 491 -871 -22 454 -775 -28 591
Annen finanskostnad -2 538 0 -3 524 -8 556 -14 618
Netto finansresultat -5 918 1 947 -21 649 -9 928 -35 548

resUltat FØr sKatt 22 095 199 081 -106 558 -9 928 104 690

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.

Netto salgsinntekter pr geografisk marked: 2013 2012
Norge 733 977 704 363
Sverige 836 901 764 897
Finland 27 734 22 516
Danmark 154 206 25 040
Tyskland 60 993 22 969
USA 26 937 21 891
Annet internasjonalt 109 283 97 220
Sum netto salgsinntekter 1 950 031 1 658 896

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 fra Vinmonopolet utgjør omlag 672 MNOK i 2013, hvorav 318 MNOK i Brennevin og 354 MNOK i Vin. I 2012 utgjorde tilsvarende 
omlag 605 MNOK, hvorav 280 MNOK i Brennevin og 325 MNOK i Vin.

Totale driftsinntekter fra Systembolaget utgjør omlag 744 MNOK i 2013, hvorav 51 MNOK i Brennevin og 693 MNOK i Vin. I 2013 utgjorde tilsvarende 
omlag 698 MNOK, hvorav 38 MNOK i Brennevin og 660 MNOK i Vin.
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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 2013 2012
Hoff SA Eier (10%) Råvarer 22 315 20 335
Tiffon SA Tilknyttet selskap (34%) Ferdigvarer 75 670 77 735
Det Danske Spiritus Kompagni A/S Felleskontrollert virksomhet (50%) Leie kontorplasser,  

lisenser
 

322
 

0
Steenberg & Plathe AS K. Frydenberg er styreleder i Arcus-Gruppen AS 

og Steenberg & Plathe AS
 

Konsulenttjenester
 

5
 

87
sum kjøp av varer og tjenester 98 312 98 157

salg av varer og tjenester:

Beløp i 1 000 NOK relasjon leveranse 2013 2012
Tiffon SA Tilknyttet selskap (34%) Markedsstøtte 3 140 5 120
Det Danske Spiritus Kompagni A/S Felleskontrollert virksomhet (50%) Salg av ferdigvarer 110 368 0
sum salg av varer og tjenester 113 508 5 120

Fordringer på nærstående parter pr 31.12.2013:

Beløp i 1 000 NOK relasjon 2013 2012
Tiffon SA Tilknyttet selskap (34%) 1 258 1 210
Hoff SA Eier (10%) 0 167
Det Danske Spiritus Kompagni A/S Felleskontrollert virksomhet (50%) 21 694 0
sum kortsiktige fordringer på nærstående parter pr 31.12.2013 22 952 1 377

Kortsiktig gjeld til nærstående parter pr 31.12.2013:

Beløp i 1 000 NOK relasjon 2013 2012
Hoff SA Eier (10%) 1 425 0
Tiffon SA Tilknyttet selskap (34%) 14 495 9 728
sum kortsiktig gjeld til nærstående parter pr 31.12.2013 15 920 9 728

Alle transaksjoner med nærstående parter skjer til markedsmessige betingelser.

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.
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NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER      

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
Salgs- og reklamekostnader -149 894 -112 528
Logistikkostnader -7 853 -6 539
Husleie -77 891 -101 177
Vedlikeholdskostnader -13 629 -9 939
Andre kostnader knyttet til lokaler -26 847 -29 659
Kontormateriell og administrasjonskostnader -7 304 -6 545
Reisekostnader -14 618 -10 763
Forsikring -3 798 -3 000
Konsulenter og ekstern outsourcing av tjenester -37 177 -101 339
Øvrige kostnader -22 746 -21 243
Sum andre driftskostnader -361 757 -402 732
Herav engangseffekter og restruktureringskostnader, som inngår i regnskapslinjen andre inntekter og 
kostnader

-4 356 91 254

Sum andre driftskostnader som presentert på regnskapslinjen andre driftskostnader -366 113 -311 478

andre inntekter og kostnader:
Andre inntekter og kostnader består av vesentlige postive og negative engangseffekter og restruktureringskostnader. Hovedhensikten med denne 
linjen er 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.

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
Personalpolitiske- og andre organisasjonsmessige tiltak -4 793 -19 753
Flyttekostnader 0 -31 561
Kostnader knyttet til dobbel drift 0 -43 923
Pensjonseffekter 0 3 100
Oppkjøpskostnader (M&A) -2 144 -12 722
Andre engangseffekter 12 183 -580
sum totale andre inntekter og kostnader 5 246 -105 439

Personalpolitiske- og andre organisasjonsmessige tiltak:
I forbindelse med flyttingen til Gjelleråsen, har det vært nødvendig med en organisasjons- og bemanningstilpasning, for å møte nye omgivelser, nye 
arbeidsprosesser og ny teknologi. I denne endringsprosessen har konsernet tilbudt en rekke personalpolitiske tiltak til de ansatte, for å kunne møte de 
nye rammevilkårene uten tvungen nedbemanning. I tillegg er det enkelte nøkkelpersoner i prosessen som har mottatt lojalitetsbonuser i sluttføringen 
av flytteprosjektet.

Flyttekostnader og kostnader knyttet til dobbel drift:
Dette knytter seg til kostnader direkte relatert til flyttingen fra Hasle til Gjelleråsen, samt kostnader for å drifte både Hasle og Gjelleråsen i en periode 
i forkant og etterkant av flyttingen, som for eksempel dobbel husleie, strøm, vann og andre driftskostnader.

Pensjonseffekter:
I 2012 hadde konsernet gevinster som følge av at konsernet har valgt å endre diskonteringsrente fra statsobligasjoner til OMF-rente i samsvar med 
rengskapsstiftelsens anbefalinger. 

Oppkjøpskostnader:
Konsernet har i 2012 og 2013 benyttet ressurser på kjøpet av De Danske Spritfabrikker og varemerkene Aalborg aqvavit, Maltezerkreutz og Gammel 
Dansk. Transaksjonen ble gjennomført 4. januar 2013. 
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Andre engangseffekter:
Andre engangseffekter i 2013 knytter seg til justering av salgspris for tomten på Gjelleråsen som ble solgt til Pareto i 2010, tilbakeføring av avsatte 
forpliktelser fra 2009 som knytter seg til en stevning som ble avvist av høyesterett i 2013, samt avskrivning av merverdi varelager ved oppkjøp av De 
Danske Spritfabrikker. I 2012 knyttet dette seg til kostnader i forbindelse med åpningsfest på Gjelleråsen.

NOTE 8 LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
Lønn inkludert feriepenger -173 217 -168 729
Arbeidsgiveravgift -31 031 -30 516
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift -18 705 -13 007
Andre personalkostnader -26 140 -14 824
sum lønn og personalkostnader -249 093 -227 076
Herav engangseffekter og restruktureringskostnader, presentert på regnskapslinjen andre inntekter og 
kostnader (se note 7)

4 793 23 460

Sum andre driftskostnader som presentert på regnskapslinjen lønnskostnader -244 300 -203 616

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i året* 397 450

* Basert på at Distribusjonsvirksomheten er inkludert de første 3 kvartalene av 2013.

Ytelser til ledende personer Konsernsjef
Øvrig  

konsernledelse styret
Lønn 2 597  12 517 1 514
Pensjonskostnader 776  662 
Annen godtgjørelse 12  1 192 

 
Konsernsjefen har i tillegg til lønn en bonusavtale som på visse vilkår vil gi utbetaling på inntil 5 månedslønninger. Konsernsjefen er medlem av svensk 
trygdesystem, slik at konsernet betaler svensk arbeidsgiveravgift knyttet til hans ytelser. Konsernsjefens pensjonsavtale er to-delt. 4/5 av pensjons-
grunnlaget er knyttet til en driftspensjonsordning i Norge, som kapitaliseres i konsernets balanse årlig, og hvor avkastningen baseres på avkastningen i 
pensjonsfondet Storebrand Balansert. Prinsippene for kapitaliseringen bygger på de samme opptjeningsprinsipper som  for tiden gjelder i den svenske 
pensjonsordningen for «kollektivavtalande pensionsförmåner gjennom ITP-planen. Han har også en svensk pensjonsavtale (1/5 av pensjonsgrunnla-
get) i henhold til «kollektivavtalande pensionsförmåner gjennom ITP-planen».

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til konsernsjef eller medlemmer av styret. 

Øvrig konsernledelse deltar i bonusordningen og har personlige avtaler som på visse vilkår vil kunne gi utbetalinger begrenset oppad til 4 månedsløn-
ner. 1 person i konsernledelsen har i tillegg ytterligere en personlig bonusavtale.

Det er for 6 ansatte i ledergruppen og en person i styret, inngått avtaler i et aksjeprogram i Arcus-Gruppen Holding AS. Konsernsjefen har 2 470 synte-
tiske aksjer og 22 230 syntetiske opsjoner i dette programmet. Verdiutviklingen av de syntetiske aksjene og opsjonene, følger samme verdiutvikling 
som de faktiske aksjene til morselskapet. De syntetiske aksjene vil ved oppgjør medføre en utbetaling tilsvarende virkelig verdi av de faktiske aksjene 
til morselskapet multiplisert med antall syntetiske aksjer. De syntetiske opsjonene verdsettes etter Black & Scholes, og vil ved oppgjør medføre en 
utbetaling som tilsvarer verdien etter Black & Scholes metoden multiplisert med antall syntetiske opsjoner.

Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Hovedprinsippet for konsernets lederlønnspolitikk er at lederlønningene skal være konkurransedyktige, motiverende og forståelige. Det ytes godtgjø-
relse i form av bonus, pensjon, etterlønninger og andre naturalytelser som er vanlige i lignende stillinger. 

Vilkårene for konsernsjefen blir fastsatt av styret. For andre medlemmer av konsernledelsen fastsettes vilkårene av konsernsjefen.
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godtgjørelse til revisor
Nedenfor er honorar til revisor spesifisert. Honoraret omfatter både konsernrevisor, EY, samt andre revisorer av datterselskap i konsernet.

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
Lovpålagt revisjon 1 878 1 528   
Annen finansiell revisjon 275   5   
Andre attestasjonstjenester 26   72   
Skatterådgivning 12   124   
Andre tjenester utenfor revisjon 1 767   1 067   
sum godtgjørelse til revisor 3 958   2 796

  
Alle beløp er eks mva.

Totalt honorar til revisor for konsernet omfatter honorar til andre enn konsernrevisor med TNOK 911 for 2013 og TNOK 623 for 2012.

NOTE 9 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER

Ytelsespensjon
ArcusGruppen 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 ArcusGruppen opp den kollektive pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse (SPK)  for hele konsernet, som medførte en engangsinntekt i 2009 på 
96,2 MNOK, og et endelig sluttoppgjør i 2010, noe som medførte en ytterligere inntektsføring på 3,0 MNOK.

Ved overgangen til ny pensjonsordning ble alle syke eller uføre liggende igjen i de respektive ytelsesordninger. Statens Pensjonskasse har bekreftet at 
ArcusGruppen 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 31.12.2013 er det knyttet en avsetning på 
5,3 MNOK til 3 personer i ytelsesordningen i Storebrand. Dette er den eneste av pensjonsforpliktelsene som er sikret med midler.

I tillegg har 2 personer, hvorav en ikke lenger er ansatt i selskapet, ytelsesordninger for lønnsinntekter over 12G. Denne ordningen er bokført med 
forpliktelse på tilsammen 4,7 MNOK ved utgangen av 2013. En tidligere leder valgte i 2012 å avslutte sin pensjonsavtale over 12G, som  medførte en 
settlement inntekt på 0,5 MNOK for konsernet. 

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 31.12.2013 
knytter denne gavepensjonen seg til 150 ansatte fordelt i den norske virksomheten, og total forpliktelse er bokført med 6,7 MNOK.

Konsernsjefen har en ytelsesbasert driftspensjon. Opptjeningen i denne driftspensjonsordningen er basert på de samme opptjeningsprinsippene som 
for tiden gjelder i den svenske pensjonsordningen for «kollektivavtalande pensionsförmåner gjennom ITP-planen». Denne forpliktelsen er bokført med 
2,1 MNOK pr 31.12.2013.

aFp pensjon
Fra og med 1.1.2011 ble det innført en ny AFP pensjonslov i Norge, som de norske selskapene i konsernet deltar i. Samtidig ble den gamle ordningen 
avviklet. Den gamle AFP ordningen var en LO/NHO-ordning som innebar at alle ansatte kunne velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år.  
Konsernet har en gjenværende avsetning som gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen.  
Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene 
dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for  
i regnskapet. 
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Som erstatning for den gamle AFP-ordningen ble det fra 1.1.2011 etablert en ny AFP-ordning. 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. Foreløpig 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 2012 var løpende premieinnbetalinger fastsatt til 1,75 % av samlede 
utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere, mens i 2013 har denne prosenten vært 2,0%. For 2014 er premieinnbetalingene 
besluttet  økt til 2,20 %. 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, 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 ArcusGruppen 
konsernet  var det 17 personer som ikke oppfylte dette ansiennitetskravet ved innføringen av den nye AFP ordningen. For disse personene søkte  
ArcusGruppen 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 ArcusGruppen betaler hele egenandelen utover statstilskuddet på 1/3 av AFP pensjonen. 
Dette medførte en kostnad for ArcusGruppen på 0,2 MNOK i 2012, mens kostnader i 2013 har vært 0,1 MNOK. I 2013 har 1 av disse personene gått 
av med AFP, som har medført en utbetaling på 0,5 MNOK. I 2012 gikk 6 av disse personene av med AFP, som medførte en utbetaling for konsernet på 
3,1 MNOK. Forpliktelsen pr 31.12.2013 utgjør 0,5 MNOK mot 6,3 MNOK pr 31.12.2012.

innskuddspensjon
ArcusGruppen konsernets generelle pensjonsordning for alle øvrige ansatte, er en innskuddsbasert pensjonsordning i Storebrand. Innskuddssatsene 
er på 5 % for lønn i intervallet 1-6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og 8 % for lønn i intervallet 6 til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Videre 
er det en privat uføreordning med 66 % ytelsesnivå, uten fripoliseopptjening. Barne- og forsørgertillegg til ArcusGruppens gruppelivsordning  
kommer som erstatning for den tidligere ektefelle- og barnepensjonen. 

Kostnadene knyttet til innskuddspensjon, knytter seg til løpende premiefakturaer fra forsikringsselskapet ArcusGruppen har tegnet innskuddspensjons-
avtale 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. 
Dette har medført en kostnad på 0,1 MNOK i 2013, og balanseført forpliktelse utgjør 4,7 MNOK ved utgangen av 2013.

andre forhold
Konsernet valgte fra 2012 å endre diskonteringsrente for sine pensjonsforpliktelser fra statsobligasjonsrente til OMF-rente (Obligasjoner med  
fortrinnsrett). Dette er i tråd med regnskapsstiftelsens anbefalinger.

Oversikt over kontantstrømmer knyttet til pensjonsordninger 2013 2012
Premiebetalinger, balanseført gammel AFP ordning 353 481
Premiebetalinger, balanseført ytelsesordning i Storebrand 600 513
Premiebetalinger, ikke balanseført ny AFP ordning 1 424 1 362
Egenandeler, balanseført AFP forpliktelse knyttet til manglende ansiennitet i ny ordning 461 1 893
Premiebetalinger, gjenværende i SPK 176 251
Premiebetalinger, innskuddspensjon 15 299 13 110
sum 18 312 17 610

Alle tall er inkludert arbeidsgiveravgift.

Premiebetalinger knyttet til ordinær innskuddspensjon og ny AFP pensjon er de største utbetalingspostene knyttet til pensjon. Grunnlaget for premie-
betalingene til innskuddsordningen beregnes på bakgrunn av faktiske lønninger, og vil følge lønnsutviklingen i selskapet. 

Premiebetalinger til ny AFP ordning blir også beregnet basert på faktiske lønninger, i tillegg til at premiesatsen er forventet å øke i årene framover. 
Premiesatsen har vært 2,00% i 2013 og vil øke til 2,20% i 2014. 
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Beløp i 1 000 NOK
pensjonskostnader 2013 2012
 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 236 1 407
 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 938 754
 Avkastning på pensjonsmidler -395 -460
 Resultatført estimeringstap/(gevinst) 0 -2 541
 Periodisert arbeidsgiveravgift 259 237
 Ekstraordinære avsetninger 0 424
 Virkning av avkortning eller oppgjør 0 -552
 Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 2 038 -731

 innskuddsbasert pensjonsordning 
 Kostnadsført innskudd inkl arbeidsgiveravgift 16 666 13 738

 Netto pensjonsforpliktelser: 2013 2012
 Estimerte påløpte sikrede forpliktelser  -13 586  -12 993 
 Estimert verdi av pensjonsmidlene  8 333  10 811 
 Netto estimerte sikrede pensjonsforpliktelser (-) / -midler(+)  -5 253  -2 181 
 Estimerte påløpte usikrede forpliktelser  -19 322  -27 206 
 Netto estimerte pensjonsforpliktelser (-) / -midler(+)  -24 575  -29 387 
 Ikke resultatført estimatendringer og avvik  -    -107 
 Netto pensjonsmidler / (-forpliktelser) bokført i balansen  -24 575  -29 493 

 endringer i forpliktelsen: 
 Netto pensjonsforpliktelse 01.01 -29 493 -38 143
 IB pensjonsforpliktelse, avviklet virksomhet 9 956 0
 Pensjonskostnad, videreført virksomhet -2 038 731
 Pensjonskostnad, avviklet virksomhet 0 2 681
 Premieinnbetalinger inkl aga 1 471 5 238
 Estimatavvik bokført direkte mot egenkapital (IAS19R) -4 471 0
 Netto pensjonsforpliktelse 31.12. -24 575 -29 493

 sammenstilling av pensjonsmidler: 
 Aksjer og andre egenkapitalinstrumenter 8 333 10 811
 sum pensjonsmidler 31.12. 8 333 10 811

 Økonomiske forutsetninger: 
 Diskonteringsrente 4,10 % 3,90 %
 Forventet lønnsregulering 3,50 % 3,25 %
 Forventet pensjonsøkning 2,75 % 2,50 %
 Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 3,50 % 3,25 %
 Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10 % 3,90 %

 aktuarmessige og demografiske forutsetninger 
 Uttakshyppighet ved 62 år 50 % 50 %
 Uttakshyppighet ved 67 år 50 % 50 %
 Dødelighet K2013 K2005
 Uførhet K1963 K1963
 Frivillig avgang (under 50 år) 5 % 5 %
 Frivillig avgang (over 50 år) 0 % 0 %
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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.

Diskonteringsrente Lønnsvekst G-regulering
endring i prosentpoeng 1 % -1 % 1 % -1 % 1 % -1 %
Endring pensjonsforpliktelse  -3 192  4 022  1 485  -1 339  4 308  -3 599 
Endring utsatt skattefordel  -862  1 086  401  -361  1 163  -972 
Endring egenkapital  2 330  -2 936  -1 084  978  -3 145  2 627 
endring forpliktelse i prosent -13,3 % 16,7 % 6,2 % -5,6 % 17,9 % -15,0 %

NOTE 10 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
Finansinntekter
Eksterne renteinntekter 5 554 3 865
Renteinntekter fra selskap i samme konsern 1 424 940
sum renteinntekter 6 978 4 805

Verdiendring forpliktelser til virkelig verdi i balansen 3 380 0
Verdiendring valutaterminkontrakter til virkelig verdi i balansen 3 497 1 139
Andre agiogevinster 4 114 1 717
Sum andre finansinntekter 10 991 2 856
Sum finansinntekter 17 969 7 661

Finanskostnader
Rentekostnader til kredittinstitusjoner -25 056 -24 390
Rentekostnader til selskap i samme konsern -13 752 -1 215
Rentekostnader på forpliktelser til virkelig verdi i balansen -2 686 -2 986
sum rentekostnader -41 494 -28 591

Verdiendring forpliktelser til virkelig verdi i balansen 0 -5 309
Verdiendring renteswapavtaler til virkelig verdi i balansen 12 109 -2 498
Andre finanskostnader -17 862 -6 811
Sum andre finanskostnader -5 753 -14 618
Sum finanskostnader -47 247 -43 209

Netto finansresultat -29 278 -35 548
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NOTE 11 SKATT      

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
Betalbar skatt -54 012 -43 765
Endring i utsatt skatt -6 715 13 168
For lite avsatt tidligere år 4 2
Skattekostnad -60 723 -30 595

      

Skattekostnad fordelt etter land; 2013 2012
Skattekostnad til Norge -20 685 4 051
Skattekostnad til Sverige -29 444 -34 377
Skattekostnad til Danmark -10 196 0
Skattekostnad til Finland -398 -269
Sum skattekostnad -60 723 -30 595

avstemming fra nominell til faktisk skattesats: 2013 2012
Resultat før skatt 269 024 104 690
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28 %) -75 327 -29 313
Skatteeffekten av følgende poster:
Ikke fradragsberettigede kostnader -1 553 -6 651
Ikke skattepliktige inntekter 3 272 0
For lite avsatt tidligere år 4 2
Endring i ikke balanseført skattefordel 0 1 528
Endring i skattesats -105 0
Forskjeller i skattesats 9 627 2 336
Resultatandel tilknyttet selskap 2 375 1 152
Annet 984 351
Skattekostnad -60 723 -30 595

effektiv skattesats 23 % 29 %
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Betalbar skatt i balansen, pr land 2013 2012
Skatteforpliktelse til Norge 7 588 17 530
Skatteforpliktelse til Sverige 7 637 6 643
Skatteforpliktelse til Danmark 36 603 0
Skatteforpliktelse til Finland 377 22
Sum betalbar skatteforpliktelse 52 205 24 195

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:
      

2013 2012
Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse

Varige driftsmidler 3 220 -1 200 4 678 0
Immaterielle driftsmidler 0 98 060 0 0
Finansielle eiendeler -302 0 4 955 0
Varer 1 541 158 1 791 0
Kundefordringer 162 0 2 189 0
Pensjonsforpliktelser 6 539 0 8 058 0
Avsetning for forpliktelser 8 842 0 14 080 0
Gevinst og tapskonto og andre utenlandske  
skatteperiodiseringsfond

 
-1 147

 
0

 
-8 847

 
0

Underskudd til fremføring 22 904 0 68 520 0
Netto utsatt skatt i balansen 41 759 97 018 95 424 0

Ved utgangen av året har konsernet 22,9 MNOK i balanseført utsatt skattefordel som knytter seg til underskudd til framføring. Konsernets styre og 
ledelse jobber med strategiplaner for virksomheten, og på bakgrunn av disse planene legges det til grunn at skattefordelene kan utnyttes.

Netto utsatt skattefordel knytter 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.
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NOTE 12 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 1 626 530 254 110 348 5 708 647 936
Tilgang driftsmidler, videreført virksomhet 0 5 739 1 111 3 888 10 738
Tilgang driftsmidler, ikke videreført virksomhet 0 0 5 930 0 5 930
Tilgang driftsmidler via finansiell lease 0 6 583 0 0 6 583
Overført fra anlegg under utførelse 0 3 689 384 -9 396 -5 323
Kjøp av virksomhet 22 498 53 798 2 097 0 78 393
Reklassifiseringer 0 -235 -4 827 0 -5 062
Avgang kostpris (salg driftsmidler) 0 0 -186 0 -186
Avgang kostpris (salg virksomhet) 0 -183 431 -67 074 0 -250 505
Omregningsdifferanser 1 662 4 157 700 14 6 533
anskaffelseskost 31.12 25 786 420 554 48 483 214 495 037

Akkumulerte avskrivninger 01.01 0 -172 271 -71 446 0 -243 717
Kjøp av virksomhet -11 281 -49 990 -1 900 0 -63 171
Ordinære avskrivninger, videreført virksomhet -523 -26 392 -3 607 0 -30 522
Ordinære avskrivninger, ikke videreført virksomhet 0 -7 370 -2 323 0 -9 693
Avgang akkumulerte avskrivninger (salg driftsmidler) 0 0 186 0 186
Avgang akkumulerte avskrivninger (salg virksomhet) 0 79 409 56 263 135 672
Reklassifiseringer 0 0 1 746 0 1 746
Omregningsdifferanser -873 -3 990 -607 0 -5 470
akkumulerte avskrivninger 31.12 -12 677 -180 604 -21 688 0 -214 969

Balanseført verdi pr. 31.12 13 109 239 950 26 795 214 280 068

Herav bokført verdi av balanseførte leieavtaler 0 168 663 0 0 168 663
Årets ordinære avskrivninger av balanseførte leieavtaler 0 -16 416 0 0 -16 416
Bokført verdi av aktiverte rentekostnader 0 5 265 0 0 5 265

Årlig leiebeløp på ikke balanseførte driftsmidler 81 594 4 808 166 0 86 568

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
* Investering i leide lokaler 4 år

Det er ikke identifisert indikasjoner på verdifall eller behov for endring av utnyttbar levetid i perioden.
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NOTE 13 IMMATERIELLE EIENDELER      

Beløp i 1 000 NOK Varemerker          goodwill programvare  sum 
Anskaffelseskost 01.01 9 227 220 923 45 570 275 720
Tilgang immaterielle eiendeler 0 0 3 708 3 708
Overført fra anlegg under utførelse 0 0 5 323 5 323
Kjøp av virksomhet 341 008 324 730 0 665 738
Reklassifisering 0 0 5 062 5 062
Omregningsdifferanser 51 233 56 969 0 108 202
Anskaffelseskost 31.12 401 468 602 622 59 663 1 063 753

Akkumulerte avskrivninger 01.01 -440 0 -44 680 -45 120
Årets ordinære avskrivninger -440 0 -2 519 -2 959
Reklassifisering 0 0 -1 746 -1 746
Akkumulerte avskrivninger 31.12 -880 0 -48 945 -49 825

Balanseført verdi 31.12 400 588 602 622 10 718 1 013 928
Herav balanseført verdi eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid 397 068 602 622 0 999 690

Økonomisk levetid for immaterielle eiendeler med bestemt utnyttbar levetid 10 år 5-7 år
Avskrivningsplan  Lineær  Lineær 

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.  
Konsernets kontantgenererende enheter er definert til de operative selskapene i konsernet. Tilsvarende gjennomføres for varemerker med ubestemt 
utnyttbar levetid.

Tabellen nedenfor viser konsernets immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid (Goodwill og varemerker) per kontantgenererende enhet.

Beløp i 1 000 NOK segment Varemerker goodwill  sum 
Kontantgenererende enhet
Arcus AS Brennevin 4 827 0 4 827
Arcus Denmark A/S Brennevin 392 241 381 699 773 940
Vingruppen i Norden AB Vin 0 83 005 83 005
Excellars AS Vin 0 137 918 137 918
sum 397 068 602 622 999 690

Gjennvinnbart beløp for de kontantgenererende enhetene beregnes basert på nåverdiberegning av forventede kontantstrømmer før skatt. Kontant-
strømmene som legges til grunn for verdifallstesten er basert på forutsetninger om fremtidig salgsvolum, utsalgspriser, innkjøpspriser for innsatsfak-
torer, lønnsutvikling, samt andre direkte kostnader som er lagt til grunn i styrevedtatte budsjetter og langtidsplaner. Terminalverdien baseres på kon-
tantstrømmen i siste prognoseår (2018). hensyntatt årlig vekst på 2,0 prosent, som tilsvarer et mål på inflasjon. I terminalverdien er det lagt til grunn 
reinvesteringer som tilsvarer forventede avskrivninger på enhetenes driftsmidler. 
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Fastsatte kontantstrømmer neddiskonteres med diskonteringsrente. Diskonteringsrente benyttet på de fremtidige kontantstrømmene er basert på 
konsernets vektede gjennomsnittlige kapitalkostnad (WACC). Benyttet diskonteringsrente er 12,4 prosent før skatt, og reflekterer antatt risiko og 
kapitalkostnad for konsernet, basert på en kapitalstruktur ansett representativ for virksomheten Arcus-Gruppen konsernet driver.

På bakgrunn av gjennomførte verdifallstester er det ikke gjennomført nedskrivninger i 2013. 

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

NOTE 14 LEASINGAVTALER

operasjonell leasing
Pr 31. desember 2013 hadde konsernet følgende leieavtaler som er definert og bokført som operasjonelle leasingavtaler. Det var ingen vesentlige 
betingelser som dekker fremleie, kjøp, opptrapping eller restriksjoner i de operasjonelle leieavtalene per 31.desember 2013.

 
Beløp i nominelle 1000 NOK

 
årlig leiebeløp

 
Forfall innen 1 år

 
Forfall 2-5 år

Forfall etter  
mer enn 5 år

 
totalt

Leide lokaler 81 594 81 449 305 355 1 387 769 1 774 573
Biler 4 227 3 844 3 950 0 7 794
Maskiner og kontorutstyr 747 622 377 0 999
sum 86 568 85 915 309 682 1 387 769 1 783 366

Denne oversikten inkluderer inngått avtale med Gjelleråsen Prosjekt 1 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 73 578 TNOK.

Finansiell leasing
Pr 31. desember 2013 har konsernet inngått to kontrakter om leie av utstyr som benyttes på Gjelleråsen. Disse avtalene gjelder alle fra 1. juni 2012, 
og har en varighet 15 år. Dette utstyret er bokført i ArcusGruppen sin balanse pr 31.12.2013.

 
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 15 862 15 862 170 106 0 185 968
sum 22 890 22 890 245 830 0 268 720

Kontraktspartner for de finansielle leieavtalene er Nordea, og avtalene løper med flytende rente på 3 måneders NIBOR + en margin på 1,85%.  
Gjennomsnittlig rentebelastning i 2013 har vært 3,57%.

Leieavtalene er i prinsippet inngått med en 15 års profil, men hvor avtalene løper i 5 år om gangen. Avdrag og renter er basert på 15-års leieprofil de 4 
første årene i 5-års perioden, mens restbeløpet forfaller over 12 måneder i år 5.  Konsernet har rett til å forlenge avtalene med nye 5 år innen utgangen 
av 5-års perioden, slik at total forfallsprofil blir 15 år. Både konsernet og Nordea har intensjon om å forlenge avtalene til total forfallsprofil på 15 år.

Nåverdi av framtidige leiebetalinger er 240,8 MNOK pr 31.12.2013, basert på en diskonteringsrente lik den effektive renten på finansieringen i 2013.

Arcus-Gruppen AS har stilt 100% selvskyldnerkausjon for leide driftsmidler i ArcusGruppen Konsernet og for søsterselskapet Vectura sine leide 
driftsmidler. Selvskyldnerkausjon for søsterselskapet Vectura utgjør 75,5 MNOK, se note 25. Alle driftsmidlene inngår i pantsatte eiendeler som 
sikkerhet  for Arcus-Gruppen Holding konsernets langsiktige bankfinansiering.
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NOTE 15 ANDRE FORDRINGER      

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
langsiktige fordringer
Lånefordring på Arcus-Gruppen Holding AS 62 477 0
Fordringer på tilknyttet selskap 0 96
Andre langsiktige fordringer 166 166
sum andre langsiktige fordringer 62 643 262

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

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
Kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte kostnader 6 515 18 777
Virkelig verdi terminkontrakter 1 105 0
Andre kortsiktige fordringer 1 833 4 862
sum andre kortsiktige fordringer 9 453 23 639

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
andre fordringer på konsernselskap
Lånefordring på Arcus-Gruppen Holding AS 0 31 392
Rentefordring på Arcus-Gruppen Holding AS 1 530 940
Forskuddsbetalte kostnader for Arcus-Gruppen Holding AS 6 376 0
Fordring avtaletillegg mot Vectura AS 13 092 0
sum andre kortsiktige fordringer på selskap i samme konsern 20 998 32 332

NOTE 16 VARER

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
Lager av råvarer  21 007  15 390 
Varer under tilvirkning  69 478  55 924 
Ferdigvarer/handelsvarer  242 676  191 855 
Ukuransavsetning  (14 092)  (14 448)
sum varebeholdning  319 069  248 721

Varekostnad i resultatregnskapet består av inntakskost for ferdigvarer/ handelsvarer og produksjonsverdi til selvkost for egenprodukserte varer.
Den totale varekostnaden var 1 127 millioner kroner i 2013 (2012: 973 millioner kroner).

Konsernet har varelageret stilt som sikkerhet for forpliktelser, se note 25 pantstillelser og garantiansvar.
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NOTE 17 FORSKUDD TIL LEVERANDØRER      

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
Forskudd til leverandører 13 239 101 598
Avsatt til tap 0 -6 019
Balanseført forskudd til leverandører 13 239 95 579

Endringen i avsetning for tap er som følger:

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
avsatt til tap pr 1.1. -6 019 -5 819
Årets avsetning til tap 0 -200
Årets konstaterte tap 0 0
Avgang, avviklet virksomhet 6 019 0
avsatt til tap pr 31.12. 0 -6 019

NOTE 18 BETALINGSMIDLER      

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
Bankinnskudd i konsernets konsernkontoordning 97 785 171 822
Andre bankinnskudd 148 170 183 503
Kontantbeholdning 6 138
sum betalingsmidler 245 961 355 463

Trekkrettigheter 422 249 497 640
tilgjengelig likviditet 668 210 853 103

Bankinnskuddene pr 31.12.2013 inkluderer TNOK 1 220 (2012: TNOK 2 122) i bundne midler.

Konsernet har i 2013 byttet hovedbankforbindelse til Skandinaviska Enskildabanken (SEB). Konsernet har en konsernkontoordning som inkluderer de 
fleste av datterselskapene (Excellars AS og Vingruppen i Norden AB med datterselskaper inngår ikke i ordningen), og som også innkluderer morselska-
pet Arcus-Gruppen Holding AS og søsterselskapet Vectura AS. Denne konsernkontoordningen administreres ved utgangen av 2013 av datterselska-
pet Arcus AS, men administrasjonen av denne vil i løpet av 1. kvartal 2014 flyttes til morselskapet, Arcus-Gruppen Holding AS. 

Ved utgangen av 2013 framgår ArcusGruppens netto innestående på konsernkontoordningen på egen linje i balansen, presentert som bankinnskudd. 
Saldo på toppkontoen i ordningen er anderledes enn det som framgår av balanseoppstillingen, da morselskapet og søsterselskapet har netto trekk  
i ordningen. Avstemming av dette framgår i tabellen under.

Selskapene som inngår i ordningen er solidarisk ansvarlig for bankgjelden. Felles kassekreditlimit i konsernkontosystemet utgjør TNOK 400 000. 
Totalt innestående på konsernkontoordningen pr 31. desember 2013 utgjør TNOK -8 031 (2012: TNOK 171 822).

Konsernets eksponering mot renterisiko opplyses om i note 4.
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Oversikt over toppkonto i konsernkontoordningen:

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
Innestående i konsernkontoordningen i ArcusGruppen 97 785 171 822
Trekk i konsernkontoordningen i morselskap og søsterselskap -106 908 0
Netto konsernkontoordning 31.12. (toppkonto) -9 123 171 822

      
Oversikt over bankgarantier pr 31. desember 2013:      
      

Beløp i 1 000 NOK 2013 2012
Bankgarantier for skattetrekksmidler 19 893 23 900
Bankgarantier for toll- og avgiftskreditt 5 171 13 357
Andre bankgarantier 5 787 1 217
sum bankgarantier 30 851 38 474

NOTE 19 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:

 
Beløp i 1 000 NOK

 
antall

 
pålydende

Balanseført                
(i hele 1000)

Aksjer  276 000  1 000  276 000 
sum  276 000  1 000  276 000 

 
aksjeeier

 
nasjonalitet

 
antall aksjer

eier- og  
stemmeandel

Arcus-Gruppen Holding AS NOR  276 000 100 %

Utbytte og konsernbidrag
Styret har foreslått ingen utdeling av utbytte og konsernbidrag for 2013 (2012: ingen utdeling). 

resultat per aksje
Basisresultat per aksje
Basisresultat per aksje er basert på årsresultat henført til aksjonærene i selskapet og et veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer  
for året, redusert for ordinære aksjer kjøpt av selskapet og holdt som egne aksjer.

2013 2012
Årsresultat til eierne av morselskapet  154 772  -52 933
Antall utestående aksjer  276 000  276 000 
resultat per aksje (basis) i noK 555 -192

Det foreligger ingen instrumenter som ville dannet grunnlag for utvanning av gjennomsnittlig antall aksjer.
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NOTE 20 GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER

 
Beløp i 1 000 NOK

type  
finansiering

 
Valuta

 
Renteprofil

lånebeløp i 
valuta

lånebeløp i 
noK 2013

lånebeløp i 
noK 2012

Nordea  Pantelån NOK flytende  65 000 0 65 000
Nordea  Pantelån NOK fast  160 000 0 160 000
Nordea  Finansiell 

leasinggjeld
 

NOK
 

flytende
 

 252 336 
 

169 724
 

252 336
Sum gjeld til kredittinstitusjoner * 329 724 477 336

 
Forfallsstruktur

 
Forfall 2014

 
Forfall 2015

 
Forfall 2016

 
Forfall 2017

Forfall 2018 
eller senere

 
totalt

Nordea ** Finansiell 
leasinggjeld

 
10 034

 
10 395

 
77 086

 
72 209

 
0

 
169 724

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 10 034 10 395 77 086 232 209 0 329 724

* Herav er TNOK 10 034 presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner pr 31.12.2013 og TNOK 12 726 pr 31.12.2012.
**    Se note 15 om leieavtaler for informasjon om forfallsstruktur på årlig leiebeløp.

NOTE 21 FORPLIKTELSER TIL VIRKELIG VERDI OVER RESULTAT

Øremerkede forpliktelser, målt til virkelig verdi over resultat relaterer seg til 3 forhold:
1) estimert forpliktelse knyttet til utsatt kjøpesum for 28,19 % av aksjene i datterselskapet Vingruppen i Norden AB i 2011, med forfall i 2014.
2) estimert forpliktelse til å kjøpe ut minoritetsaksjonærer (9,34%) i datterselskapet Vingruppen i Norden AB, basert på ledelsens beste estimat på 

forventet forfallstidspunkt.
3) estimert forpliktelse til å kjøpe ut minoritetsaksjonærer (49%) i datterselskapet Excellars AS, basert på ledelsens beste estimat på forventet  

forfallstidspunkt.

Forpliktelsene er estimert på bakgrunn av prisingsmekanismer som ligger til grunn i kjøpsavtalen (1) og aksjonæravtalene (2 og 3), neddiskontert til 
balansedagen. De viktigste parametrene i prismekanismene er aksjenes verdiutvikling målt gjennom EBIT (driftsresultat) frem til estimert forfallstids-
punkt. Som grunnlag for EBIT er konsernets budsjetter og langtidsplaner frem mot forventet forfallstidspunkt benyttet.  Diskonteringsrente benyttet 
er NIBOR med tilsvarende løpetid som forventet forfallstidspunkt (1,73% pr 31.12.2013).

Verdiendringene i 2013 er hovedsakelig knyttet til endret diskonteringsrente, endrede budsjetter samt valutautvikling. Fremtidig verdiutvikling vil 
også være sensitiv for endringer i estimert forfallstidspunkt.
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avstemming av øremerkede forpliktelser, målt til virkelig verdi over resultatet:

 
 
 
Beløp i 1 000 (oppgitt valuta)

 
Utsatt kjøpesum, 

aksjer i Vingruppen 
i norden aB

opsjonsforpliktelse 
minoritetsaksjer i 

Vingruppen i  
norden aB

 
opsjonsforpliktelse 

minoritetsaksjer i 
excellars as

Valuta SEK SEK NOK
Nominell verdi av forpliktelse i valuta på innregningstidspunkt 82 511 76 900 83 900
Nominell verdi av forpliktelse i valuta pr 31.12 25 243 76 300 80 700

Beløp i 1 000 NOK totalt
Bokført verdi av forpliktelse 1.1. 21 530 69 540 80 761 171 831
Betalt i perioden 0 0 0 0
Verdiendringer i perioden 1 811 -1 190 -4 001 -3 380
Renter i perioden 344 1 123 1 219 2 686
Balanseført verdi av forpliktelse 31.12. 23 685 69 473 77 979 171 137

NOTE 22 ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER

Sluttvederlag (langsiktig)
Avsetninger for forpliktelser knytter seg til sluttvederlag ved avgang. Ordningen omfattet et utgangspunkt 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. I 2013 er forpliktelsen redusert som følge av at Vectura har blitt solgt ut fra konsernet, samt utbetalinger. Pr 31.12.2013 
knytter avsetningen seg til 8 gjenværende personer.

Sluttvederlag (kortsiktig)
I forbindelse med konsernets flytting fra Hasle i Oslo til Gjelleråsen i 2012, var det for konsernet nødvendig med en organisasjons- og bemannings-
tilpasning, for å møte nye omgivelser, nye arbeidsprosesser og ny teknologi. I denne endringsprosessen tilbudte konsernet en rekke personalpolitiske 
tiltak til de ansatte, for å kunne møte de nye rammevilkårene uten tvungen nedbemanning. Forpliktelsene knyttet til disse personalpolitiske tiltakene 
ble estimert til 30,6 MNOK, hvorav 18,0 MNOK ble kostnadsført i 2011 og 12,6 MNOK ble kostnadsført i 2012. Forpliktelsen er totalt redusert med 
14,9 MNOK i 2013, hvorav 7,9 MNOK utbetalt i 2013 og tilbakeført, mens 7,0 MNOK knytter seg til solgt virksomhet. Pr 31.12.2013 er bokført  
forpliktelse 10,1 MNOK.

I tillegg er det 1 person som tidligere var i ledergruppen som sluttet i 2013, og som fikk sin sluttutbetaling på 1,3 MNOK i løpet av 2013. Ved utgangen 
av 2013 er det ingen ytterligere forpliktelser i konsernet knyttet til dette.

Forpliktelser knyttet til forurensning på solgt eiendom på Hamar (kortsiktig)
Inntil 2006 eide ArcusGruppen konsernet en eiendom på Hamar. I 2012 ble det kjent at det var funnet miljøforurensning på tomten. I følge salgsavtalen 
som ble inngått i 2006, var ArcusGruppen ansvarlig for deler av denne oppryddingen. I 2012 ble det etter grundige miljøtekniske undersøkelser av 
grunnen på tomten funnet miljøforurensning, og gitt anbefalte tiltak for utbedring vurdert i forhold til hvordan det enkelte tomteområdet var regulert. 
På bakgrunn av dette ble 7,0 MNOK estimert som forpliktelse og kostnadsført i 2012. I 2013 ble de endelig kostnadene beregnet til  7,5 MNOK, slik at 
ytterligere 0,5 MNOK ble kostnadsført i 2013. Hele beløpet ble utbetalt i mars 2013, slik at konsernet har ikke lenger noen forpliktelse knyttet til dette.

erstatninger fra Vectura (kortsiktig)
Konsernet flyttet i slutten av første kvartal 2012 fra Hasle i Oslo til Gjelleråsen. Til tross for omfattende testing før flytting,  fikk selskapet i andre 
kvartal  problemer med logistikken i anlegget, som medførte leveranseproblemer. Som følge av dette hadde Vectura et erstatningsansvar overfor sine 
kunder. Alle erstatningskrav ble gjennomgått og vurdert av ArcusGruppens ledelse i samarbeid med konsernets advokatforbindelse. Alle erstatningene 
har blitt avsluttet og utbetalt i 2013.

Alle de kortsiktige forpliktelsene er bokført i balansen på linjen annen kortsiktig gjeld.
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Beløp i 1000 NOK

Balanseført pr 
31.12.2012

ikke videreført 
virksomhet 2013

 
Benyttet 2013

 
avsatt 2013

Balanseført pr 
31.12.2013

Sluttvederlag 4 197 -2 579 -885 0 733
langsiktige avsetninger for forpliktelser 4 197 -2 579 -885 0 733

Sluttvederlag 25 091 -7 041 -9 261 1 336 10 125
Forpliktelser knyttet til forurensning på 
solgt eiendom på Hamar

 
7 000

 
0

 
-7 500

 
500

 
0

Erstatninger fra Vectura 15 949 -15 949 0 0 0
annen kortsiktig gjeld 48 040 -22 990 -16 761 1 836 10 125

NOTE 23 KORTSIKTIG GJELD

Beløp i 1000 NOK 2013 2012
Skyldig offentlige avgifter
Særavgifter, alkohol 94 691 507 336
Merverdiavgift 36 693 276 445
Andre offentlige avgifter 14 509 25 063
Sum skyldig offentlige avgifter 145 893 808 844

Den store nedgangen i skyldige offentlige avgifter skyldes at det er Vectura som fakturerer til sluttkunde og krever inn særavgifter og merverdiavgift 
for den norske virksomheten. Vectura har i 2013 blitt solgt ut av konsernet, og deres balanse er ikke lenger del av ArcusGruppens balanse pr 
31.12.2013.

Beløp i 1000 NOK 2013 2012
annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern
Påløpte renter, langsiktig lån fra Arcus-Gruppen Holding AS 12 929 227
Påløpte kostnader, Vectura 19 083 0
sum annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 32 012 227

Beløp i 1000 NOK 2013 2012
annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig rentebærende gjeld 267 260
Kortsiktig ikke rentebærende gjeld 2 966 10 508
Forskudd fra kunder 55 67
Renteswap derivater 0 12 109
Valutatermin derivater 0 2 381
Påløpte rentekostnader, pantelån 0 3 132
Avsetning for forpliktelser, se note 22 10 125 48 040
Andre påløpte kostnader 96 321 157 251
sum annen kortsiktig gjeld 109 734 233 748

Alle kortsiktige forpliktelser har forfallstidspunkt innen 12 måneder.
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NOTE 24 STORE ENKELTTRANSAKSJONER

oppkjøp de danske spritfabrikker
I juli 2012 tegnet ArcusGruppens morselskap, Arcus-Gruppen Holding AS,  avtale om kjøp av De Danske Spritfabrikker gjennom kjøp av 100% av aksjene 
Pernod Ricard Danmark A/S. Gjennom dette oppkjøpet fikk morselskapet eierrettighetene til akevitt merkevarene Aalborg og Malteserkreuz aquavit, 
Gammel Dansk som er en bitter, samt produksjonsanlegget i Aalborg. Oppkjøpet hadde en totalverdi på omlag 754 MNOK, og ble  gjennomført pr  
4. januar 2013.  Oppkjøpet framkom ikke av konsernets balanse pr 31.12.2012. Pernod Ricard Danmark A/S skiftet 4. januar 2013 navn til Arcus 
Denmark A/S.

På oppkjøpstidspunktet var det allerede klart at eiendommen i Aalborg ikke skulle være en del av ArcusGruppens drift. Eiendommen ble derfor i løpet 
av noen måneder i 2013 solgt videre til et nyopprettet eiendomsselskap i Aalborg. Som en del av denne avtalen har ArcusGruppen en leierett til eien-
dommen som varer ut 2016.

I etterkant av oppkjøpet, godkjente ikke konkurransemyndighetene i Danmark at ArcusGruppen fikk lov til å eie merkevaret Brøndums, slik at dette ble 
solgt igjen i løpet av sommeren 2013. 

Arcus-Gruppen Holding AS beholdt det formelle eieransvaret for Arcus Denmark A/S fram til varemerket Brøndums og eiendommen i Aalborg var 
solgt. Med virkning fra 1.10.2013 ble aksjene formelt flyttet fra Arcus-Gruppen Holding AS til Arcus-Gruppen AS, og denne omorganiseringen ble 
gjennomført basert på de samme prisvurderinger som opprinnelig lå til grunn for oppkjøpet. Flyttingen av det formelle eierskapet er å anse som en 
intern omorganisering, slik at den overtatte virksomheten er tatt inn i ArcusGruppens konsernregnskap fra og med 4.1.2013.

observerbare eiendeler og gjeld i oppkjøpt virksomhet pr 4. januar 2013

 
Beløp i 1000 NOK

Balanseført verdi i 
oppkjøpt virksomhet

observerbare  
merverdier 

Virkelig verdi av  
oppkjøpt virksomhet

Varemerker 0   382 046   382 046   
Varige driftsmidler 86 671   824   87 495   
Varelager 26 842   8 978   35 820   
Bankinnskudd, kontanter o.l. 73 541   0   73 541   
Utsatt skatteforpliktelse -2 607   -96 201   -98 808   
Skyldige offentlige avgifter -20 862   0   -20 862   
Annen kortsiktig gjeld -15 388   -7 044   -22 432   
Betalbar skatt -7 522   0   -7 522   
Virkelig verdi observerbare netto eiendeler 140 675   288 603   429 278   
Oppkjøpsverdi 754 008   
goodwill 324 730  

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 inntjeningsvekst i framtiden. Se forøvrig 
også note 13 og avsnittet om viktige regnskapsestimat og immaterielle eiendeler under konsernets regnskapsprinsipper. Ved utgangen av 2013 er 
oppkjøpsanalysen endelig.
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Netto kontantutlegg knyttet til oppkjøpet:

Beløp i 1000 NOK 2013 2012
Oppkjøpsverdi -754 008   0   
- Bankinnskudd, kontanter etc. i oppkjøpt virksomhet 73 541   0
Netto kontantutlegg ved oppkjøpet -680 467   0
- oppkjøpskostnader -2   -13
Netto kontantutlegg inklusiv resultatførte oppkjøpskostnader -680 469 -13

Oppkjøpskostnadene på 2,1 MNOK i 2013 og 12,7 MNOK i 2012 inngår på linjen «andre inntekter og kostnader» i resultatoppstillingen. Ytterligere 
kommentarer til disse framgår av note 7.

påvirkning på årets resultat av oppkjøpt virksomhet:

Beløp i 1000 NOK 2013 2012
Salgsinntekter 201 339 0
Sum driftsinntekter 201 339 0

Varekostnad -118 138 0
Lønnskostnad -11 566 0
Avskrivninger -3 273 0
Annen driftskostnad -26 235 0
Sum driftskostnader -159 212 0

Driftsresultat 42 127 0

salg av forretningsområde distribusjon
I august 2013 vedtok styret i ArcusGruppen å skille ut forretningsområdet Distribusjon, ved å selge datterselskapet Vectura AS til morselskapet Ar-
cus-Gruppen Holding AS for 2,1 MNOK. Dette medførte en gevinst på 16,2 MNOK på salgstidspunktet 30.9.2013.

Bokført verdi av eiendeler og gjeld på salgstidspunktet:

 
Beløp i 1000 NOK

Balanse Vectura 
på salgstidspunkt

Bokført verdi av 
solgt virksomhet

Varige driftsmidler 114 833   114 833   
Langsiktige fordringer 24 676   24 676   
Utsatt skattefordel 67 508   67 508   
Kortsiktige fordringer 616 666   616 666   
Bankinnskudd, kontanter o.l. 77 526   77 526   
Pensjonsforpliktelser -11 787   -11 787   
Gjeld til kredittinstitusjoner -75 903 -75 903   
Andre avsetninger for forpliktelser -1 942   -1 942   
Annen kortsiktig gjeld -825 688   -825 688   
Bokført verdi av eiendeler og gjeld -14 111   -14 111   
Salgsverdi 2 100   
gevinst ved salg av virksomhet 16 211   
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Spesifikasjon av resultat fra ikke videreført virksomhet:      

Beløp i 1000 NOK
1.1.2013 –

30.09.2013
1.1.2012 –

31.12.2012
Salgsinntekter 187 384 279 459
Andre driftsinntekter 22 521 27 699
Sum driftsinntekter 209 905 307 158

Lønnskostnad -122 110 -173 625
Avskrivninger -9 715 -11 163
Annen driftskostnad -133 571 -191 478
Andre inntekter og kostnader -3 125 -65 290
Sum driftskostnader -268 521 -441 556

Driftsresultat -58 616 -134 398

Renteinntekt 3 481 3 405
Rentekostnader -2 182 -1 047
Annen finanskostnad -3 143 -1 587
Netto finansresultat -1 844 771
resUltat FØr sKatt -60 460 -133 627

Skattekostnad 16 699 37 301
resultat fra ikke videreført virksomhet, før konsernposter -43 761 -96 326
Gevinst i konsern fra salg av virksomhet 16 211 0
årsresultat fra avviklet virksomhet -27 550 -96 326

Netto kontantstrømmer i ikke videreført virksomhet:

Beløp i 1000 NOK 2013 2012
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -329 866 12 807
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -5 956 -23 724
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 8 878 -1 515
Sum netto kontantstrøm i ikke videreført virksomhet -326 944 -12 432

Netto kontanteffekt knyttet til salg av virksomhet:

Beløp i 1000 NOK
kontanteffekt  

av salg
Salgsverdi 2 100   
- Bankinnskudd, kontanter etc. i solgt virksomhet på salgstidspunktet -77 526   
Netto kontantutlegg ved oppkjøpet -75 426
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NOTE 25 PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

Nedenstående pantsatte eiendeler står som sikkerhet både for langsiktig lån som morselskapet Arcus-Gruppen Holding AS har i SEB.

Beløp i 1000 NOK 2013 2012
Pantsatte eiendeler:
Pant i aksjer 777 241 515 604
Driftsmidler 290 786 366 178
Kundefordringer 503 005 747 862
Varelager 319 069 162 209
sum 1 890 101 1 791 853

selvskyldnerkausjon
Morselskapet i konsernet, Arcus-Gruppen AS, har stilt selvskyldnerkausjon på vegne av leide driftsmidler (finansiell leasing) i Nordea Finans. Ved 
utgangen  av 2013 utgjør selvskyldnerkausjonen TNOK 169.724 på vegne av konsernets egne leide driftsmidler, samt TNOK 75.553 på vegne av 
søsterselskapet  Vectura AS sine leide driftsmidler. Se også note 14 om leasingavtaler.

NOTE 26 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Kapitalforhøyelse
For å styrke konsernets egenkapital, har konsernets langsiktige lån til morselskapet Arcus-Gruppen Holding AS blitt konvertert til egenkapital. 808 MNOK 
ble konvertert i februar 2014, mens ytterligere 160 MNOK vil bli konvertert i løpet av første kvartal 2014.

annet 
Utover nenvte forhold, har det ikke inntruffet vesentlige hendelser mellom balansedagen og tidspunktet ArcusGruppens konsernregnskap og selskaps-
regnskap 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 13. mars 2014.
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Resultatregnskap 01.01. – 31.12.

Beløp i 1000 NOK note 2013 2012

driFtsinnteKter og driFtsKostnader
Andre driftsinntekter 4 89
Andre driftsinntekter fra konsernselskap 6 166 469 171 670
Netto gevinst ved salg av driftsmidler 15 0 37
Sum driftsinntekter 166 473 171 796

Lønnskostnad 2 -62 564 -48 990
Avskrivninger 3,4 -5 046 -1 966
Annen driftskostnad -142 812 -205 786
Sum driftskostnader -210 422 -256 742

Driftsresultat -43 949 -84 946

FinansinnteKter og FinansKostnader
Renteinntekt 826 1 682
Renteinntekt fra selskap i samme konsern 0 2 647
Annen finansinntekt 19 372 238
Mottatt utbytte/konsernbidrag fra selskap i samme konsern 10 208 179 81 038
Rentekostnader -19 239 -21 240
Rentekostnad til selskap i samme konsern -13 751 -1 214
Nedskrivning av finansielle eiendeler -76 959 0
Annen finanskostnad -11 538 -5 287
Netto finansresultat 106 890 57 864

resUltat FØr sKatt 62 941 -27 082

Skattekostnad 11 -7 155 21 020

årsresUltat 55 786 -6 062

Overført fra/til annen egenkapital 55 786 -6 062
Foreslått konsernbidrag etter skatt 0 0
sum overføringer 55 786 -6 062

SELSKApSREGNSKAp FOR MORSELSKAp

113



Balanse pr 31. desember

Beløp i 1 000 NOK note 2013 2012

eiendeler
anleggsmidler
immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 11 23 870 31 025
Programvare 4 10 718 890
sum immaterielle eiendeler 34 588 31 915

Varige driftsmidler
Tomter og annen fast eiendom 1 626 1 626
Maskiner og anlegg 3 13 244 12 226
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3 13 096 17 849
Anlegg under utførelse 3 0 5 323
Sum varige driftsmidler 27 966 37 024

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 5 1 374 161 693 839
Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 5 7 665 5 633
Sum finansielle anleggsmidler 1 381 826 699 472

sum anleggsmidler 1 444 380 768 411

omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 2 525 15
Kundefordringer på selskap i samme konsern 10 68 023 18 035
Konsernbidrag/Utbytte fra datterselskap 10 103 105 23 500
Andre fordringer på selskap i samme konsern 10 6 604 84 690
Andre fordringer 2 609 6 310
sum fordringer 182 866 132 550

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 0 173 170
 
sum omløpsmidler 182 866 305 720

sUm eiendeler 1 627 246 1 074 131
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Balanse pr 31. desember

Beløp i 1 000 NOK noter 2013 2012

egenKapital og gJeld
egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 12 276 000 276 000
Overkurs 23 545 23 545
Sum innskutt egenkapital 299 545 299 545

opptjent egenkapital
Annen egenkapital 12 76 228 21 094
sum opptjent egenkapital 76 228 21 094

sum egenkapital 375 773 320 639

gjeld
avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 13 7 563 6 198
Andre avsetninger for forpliktelser 14 264 384
sum avsetning for forpliktelser 7 827 6 582

annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 9 10 082 234 205
Gjeld til selskap i samme konsern 10 968 294 24 676
sum annen langsiktig gjeld 978 376 258 881

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 9 181 14 984
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 10 227 262
Betalbar skatt 11 0 0
Skyldige offentlige avgifter 3 299 2 494
Trekk i konsernkontoordningen 218 381 436 536
Annen kortsiktig gjeld til konsernselskap 10 14 248 1 674
Annen kortsiktig gjeld 19 934 32 079
sum kortsiktig gjeld 265 270 488 029

sum gjeld 1 251 473 753 492

sUm egenKapital og gJeld 1 627 246 1 074 131

Nittedal 13. mars 2014

Kaare Frydenberg
Styrets leder

Hanne Refsholt Mikael Norlander Eilif Due Leena Saarinen Leif Johansson Stefan Elving

Michael Holm 
Johansen

Erik Hagen Bjørn Gunnar Nilsen Arne Larsen Knut Røe Otto Drakenberg
Konsernsjef

115



Kontantstrømoppstilling 01.01. – 31.12.

Beløp i 1000 NOK 2013 2012

KontantstrØmmer Fra operasJonelle aKtiViteter
Ordinært resultat før skattekostnad 62 941 -27 082
Ordinære avskrivninger 5 046 1 966
Inntektsført avsatt utbytte/konsernbidrag -103 105 -23 500
Inntektsført utbytte uten kontanteffekt -5 318 0
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 76 959 0
Pensjonskostnader uten kontanteffekt 713 669
Endring andre avsetninger uten kontanteffekt -120 -346
Betalbar skatt 0 0
Tap/gevinst ved salg av aksjer / anleggsmidler 0 -37
Endring i kundefordringer -52 498 -2 523
Endring i leverandørgjeld -5 838 303
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 82 966 2 010
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 61 746 -48 540

KontantstrØmmer Fra inVesteringsaKtiViteter
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -4 376 -30 304
Utbetaling ved kjøp av datterselskap -754 008 -52 480
Innbetaling ved salg av datterselskap 2 100 0
Utbetaling ved kjøp av tilknyttet selskap -2 031 -1 241
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -758 315 -84 025

KontantstrØmmer Fra FinansieringsaKtiViteter
Opptak av langsiktig gjeld til konsernselskap 968 294 0
Nedbetaling av gjeld til konsernselskap -24 676 0
Opptak av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 0 54 000
Nedbetaling av gammel langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner -225 000 0
Avdrag leasinggjeld -565 -118
Kostnadsførte låneomkostninger, uten resultateffekt 0 4 971
Endring mellomværende konsernkontoordning -218 155 -66 350
Innbetaling av utbytte/konsernbidrag 23 500 72 701
Utbetalinger av utbytte/konsernbidrag 0 -15 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 523 399 50 204

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -173 170 -82 361
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 173 170 255 531
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 0 173 170
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Noter

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk.

inntektsføringsprinsipper
Salgsinntekter er presentert netto etter fradrag for eventuell merverdiavgift. Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester.

Valuta
Fordringer og gjeld, samt pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. 

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, mens fordringer som har tilbakebetalingstid mer enn et år er klassifisert som anleggs-
midler.  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 planmessig.  

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etablerings tidspunktet. 

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

aksjer i datterselskap
Aksjer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden. Aksjene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Utbytte og 
andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, 
representerer  den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

andre aksjer
Andre aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom 
verdifallet ikke er forbigående.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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

Datterselskapet, Arcus AS, administrerer konsernets konsernkontoordning. Innestående eller trekk i ordningen presenteres som mellomværende med 
selskap i samme konsern. Selskapene i konsernet er solidarisk ansvarlig for bankgjelden.

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter som ikke er benyttet til sikring bokføres på balansedagen til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Finansielle 
instrumenter som benyttes i en sikringsstrategi bokføres i resultatet i samme periode som effektene av objektene som blir sikret reflekteres i resultatet.

pensjoner
Netto pensjonskostnader for ytelsesplaner omfatter periodens pensjonsopptjening, inkludert fremtidig lønnsvekst og rentekostnad på den beregnede 
forpliktelsen, fratrukket innskudd og 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 resultatregnskapet. 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.
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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.

Opsjoner til ansatte
Opsjoner til ansatte beregnes til virkelig verdi på tildelingstidspunktet og periodiseres lineært over opptjeningstiden frem til første utøvelse av opsjonen. 
Arbeidsgiveravgift knyttet til opptjente opsjoner periodiseres tilsvarende over opsjonens levetid.

restrukturering
Avsetning til restrukturering kostnadsføres når programmet er besluttet og bekjentgjort og kostnaden er identifiserbar, kvantifiserbar og ikke dekkes 
av tilhørende inntekter. Avsetning knyttet til restrukturering er medtatt som andre avsetninger for forpliktelser beregnet til nåverdi. Avtaler som sikrer 
fremtidig arbeidsinnsats kostnadsføres over den perioden som arbeidsinnsatsen opparbeides. 

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. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Kun skattefordeler som kan sannsynliggjøres utnyttet gjennom fremtidig skatte-
pliktig inntekt er balanseført.

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.

NOTE 2 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM.

Beløp i 1 000 kroner 2013 2012

Lønninger -45 218 -38 006
Arbeidsgiveravgift -5 720 -5 672
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift -3 496 -1 921
Andre ytelser -8 130 -3 391
sum -62 564 -48 990

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt 35   31   
     
     

Ytelser til ledende personer Konsernsjef styret
Lønn 2 597 1 514
Pensjonskostnader 776
Annen godtgjørelse 12

    
Konsernsjefen har i tillegg til lønn en bonusavtale som på visse vilkår vil gi utbetaling på inntil 5 månedslønninger. Konsernsjefen er medlem av svensk 
trygdesystem, slik at konsernet betaler svensk arbeidsgiveravgift knyttet til hans ytelser. Konsernsjefens pensjonsavtale er to-delt. 4/5 av pensjons-
grunnlaget er knyttet til en driftspensjonsordning i Norge, som kapitaliseres i konsernets balanse årlig, og hvor avkastningen baseres på avkastningen  
i pensjonsfondet Storebrand Balansert. Prinsippene for kapitaliseringen bygger på de samme opptjeningsprinsipper som  for tiden gjelder i den svenske 
pensjonsordningen for «kollektivavtalande pensionsförmåner gjennom ITP-planen». Han har også en svensk pensjonsavtale (1/5 av pensjonsgrunnlaget)  
i henhold til «kollektivavtalande pensionsförmåner gjennom ITP-planen».

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til konsernsjef eller medlemmer av styret. 
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Øvrig konsernledelse deltar i bonusordningen og har personlige avtaler som på visse vilkår vil kunne gi utbetalinger begrenset oppad til 4 månedslønner.  
1 person i konsernledelsen har i tillegg en personlig bonusavtale.

Det er for 6 ansatte i ledergruppen og en person i styret, inngått avtaler i et aksjeprogram i Arcus-Gruppen Holding AS. Konsernsjefen har 2 470 syntetiske 
aksjer og 22 230 syntetiske opsjoner i dette programmet. Verdiutviklingen av de syntetiske aksjene og opsjonene, følger samme verdiutvikling som  
de faktiske aksjene til morselskapet. De syntetiske aksjene vil ved oppgjør medføre en utbetaling tilsvarende virkelig verdi av de faktiske aksjene til 
morselskapet  multiplisert med antall syntetiske aksjer. De syntetiske opsjonene verdsettes etter Black & Scholes, og vil ved oppgjør medføre en 
utbetaling  som tilsvarer verdien etter Black & Scholes metoden multiplisert med antall syntetiske opsjoner.

Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Hovedprinsippet for konsernets lederlønnspolitikk er at lederlønningene skal være konkurransedyktige, motiverende og forståelige. Det ytes godtgjørelse  
i form av bonus, pensjon, etterlønninger og andre naturalytelser som er vanlige i lignende stillinger. 

Vilkårene for konsernsjefen blir fastsatt av styret. For andre medlemmer av konsernledelsen fastsettes vilkårene av konsernsjefen.

godtgjørelse til revisor
Nedenfor er honorar til revisor spesifisert:

Beløp i 1 000 kroner 2013 2012

Lovpålagt revisjon 323   260   
Annen finansiell revisjon 126   5   
Skatterådgivning 12   124   
Andre tjenester utenfor revisjon 1 666   1 067   
sum godgjørelse til revisor 2 127   1 456   

     
Alle beløp eks mva.
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NOTE 3 VARIGE DRIFTSMIDLER

Beløp i 1 000 kroner

tomter og 
annen fast 

eiendom

 
anlegg under 

utførelse 

 
maskiner 
og anlegg 

 Driftsløsøre, 
inventar, og 

kontormaskiner 

 
sum varige 

driftsmidler 
anskaffelseskost pr 01.01 1 626 5 323 12 813 19 300 39 062
Tilgang kjøpte driftsmidler 0 0 544 124 668
Tilgang finansiell leasing 0 0 1 440 0 1 440
Overført fra anlegg under utførelse 0 -5 323 0 0 -5 323
Reklassifisering 0 0 0 -5 062 -5 062
Avgang solgte driftsmidler 0 0 0 -171 -171
anskaffelseskost 31.12 1 626 0 14 797 14 191 30 614

Akkumulerte avskrivninger 01.01 0 0 -587 -1 451 -2 038
Årets ordinære avskrivninger 0 0 -966 -1 561 -2 527
Reklassifisering 0 0 0 1 746 1 746
Akkumulerte avskrivninger solgte driftsmidler 0 0 0 171 171
akkumulerte avskrivninger 31.12 0 0 -1 553 -1 095 -2 648

Balanseført verdi pr. 31.12 1 626 0 13 244 13 096 27 966

Herav bokført verdi av balanseførte leieavtaler 0 0 9 765 0 9 765
Årets ordinære avskrivning av balanseførte leieavtaler 0 0 -727 0 -727
Bokført verdi av aktiverte rentekostnader 0 0 85 0 85

Årlig leiebeløp på ikke balanseførte driftsmidler 73 578 0 561 426 74 565
     
Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.      
     
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:     
• Maskiner og anlegg 3-15 år    
• Driftsløsøre, inventar og kontormaskiner 4-10 år
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NOTE 4 IMMATERIELLE EIENDELER

Beløp i 1 000 kroner
 

programvare 
 sum immaterielle 

eiendeler 
anskaffelseskost 01.01 45 571 45 571
Tilgang immaterielle eiendeler 3 708 3 708
Overført fra anlegg under utførelse 5 323 5 323
Reklassifisering 5 062 5 062
Avgang til kostpris 0 0
anskaffelseskost 31.12 59 664 59 664

Akkumulerte avskrivninger 01.01 -44 681 -44 681
Årets ordinære avskrivninger -2 519 -2 519
Reklassifisering -1 746 -1 746
Avgang akkumulerte avskrivninger 0 0
akkumulerte avskrivninger -48 946 -48 946

Balanseført verdi 31.12 10 718 10 718

Økonomisk levetid  5 år  5 år 
Avskrivningsplan  Lineær  Lineær

NOTE 5 DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTET SELSKAP

Beløp i 1 000 (lokal valuta)
Forretnings-    

kontor Valuta
pålydende  

aksjekapital
eier- og  

stemmeandel
Datterselskaper
Arcus AS Nittedal NOK  63 563 100 %
Arcus Denmark A/S Aalborg DKK  10 324 100 %
Vingruppen i Norden AB Stockholm SEK  4 192 91 %
Arcus Wine Brands AS Nittedal NOK  100 100 %
 Excellars AS Oslo NOK  181 51 %
Vinordia AS Nittedal NOK 968 97 %
Symposium Wines AS Nittedal NOK 500 78 %
Vingruppen AS Nittedal NOK 30 100 %
Vinuniq AS (tidl. Vingruppen i Norge AS) Nittedal NOK 100 97 %

tilknyttet selskap
Tiffon SA  Jarnac EUR  1 131 34 %

Felleskontrollert virksomhet
Det Danske Spiritus Kompagni A/S  København DKK  2 500 50 %
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Firma Kostpris
Balanseført verdi 

31.12
egenkapital i følge 
siste årsregnskap årsresultat 2013

 Arcus AS 275 705 275 104 209 273 46 208
 Arcus Denmark A/S (NOK) 754 008 754 008 275 333 32 017
 Vingruppen i Norden AB (NOK) 265 311 265 312 217 111 100 230
 Arcus Wine Brands AS 125 125 4 442 17 661
 Vinordia AS 4 186 4 186 4 329 9 908
 Symposium Wines AS 1 000 1 000 4 145 2 008
 Vingruppen AS 55 55 30 0
 Vinuniq AS 132 132 103 214
 Excellars AS 74 239 74 239 20 368 16 993
 sum  1 374 761 1 374 161 731 135 298 936

     
 Arcus-Gruppen AS har i 2013 kjøpt 100% av aksjene i Arcus Denmark A/S fra morselskapet Arcus-Gruppen Holding AS for MNOK 754. I tillegg har 
Arcus-Gruppen AS solgt 100% av aksjene i datterselskapet, Vectura AS, til morselskapet Arcus-Gruppen Holding AS. Salget av Vectura ble gjennom-
ført pr 30. september 2013, mens kjøpet av Arcus Denmark A/S ble gjennomført 1. oktober 2013. For ytterligere informasjon knyttet til dette, se  
note 24 til konsernregnskapet. 

NOTE 6 ANDRE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER/NÆRSTÅENDE PARTER

Andre driftskostnader består i hovedsak av markedsføring, frakt- og transportkostnader, reparasjon- og vedlikeholdskostnader og felleskostnader 
konsern.     
     
Mellom selskapene i konsernet faktureres husleie og interne tjenester basert på inngåtte og signerte avtaler mellom selskapene. I hovedsak gjelder 
dette rene vedlikeholds- og serviceoppgaver, samt fellesfunksjoner som IT, lønn og konsernadministrasjon. Tjenestene er rapportert under henholdsvis 
andre driftsinntekter og andre driftskostnader.     
     

Fra til 2013 2012
Arcus-Gruppen AS Arcus Gruppen Holding AS 600 600
Arcus-Gruppen AS Arcus AS 79 570 94 294
Arcus-Gruppen AS Vectura AS 74 331 67 319
Arcus-Gruppen AS Vinordia AS 2 368 2 654
Arcus-Gruppen AS Arcus Wine Brands AS 5 873 5 938
Arcus-Gruppen AS Arcus Finland Oy 87 143
Arcus-Gruppen AS Arcus Sweden AB 134 217
Arcus-Gruppen AS Symposium Wines AS 1 175 503
Arcus-Gruppen AS Arcus Denmark A/S 2 060 0
Arcus-Gruppen AS Excellars AS 270 0
Arcus AS Arcus-Gruppen AS 0 31
Vectura AS Arcus-Gruppen AS 318 260
Arcus Sweden AB Arcus-Gruppen AS 1 125 1 358

     
Ratos AB eier Arcus-Gruppen Holding AS med 83,5 %, Hoff SA eier 9,9 %, mens styret og ledelsen i Arcus-Gruppen AS og Arcus-Gruppen Holding AS 
har en eierandel på 6,6 %. Arcus-Gruppen Holding AS eier Arcus-Gruppen AS 100 %.     
     
Alle kjøp og salg av varer og tjenester mellom selskapene skjer til markedsmessige betingelser og er eliminert i konsernregnskapet.
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NOTE 7 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

aksjekapitalen består av: antall pålydende Balanseført tnoK
Aksjer 276 000 1 000 276 000
sum 276 000 1 000 276 000

aksjonærer pr 31.12: aksjer eierandel stemmeandel
Arcus-Gruppen Holding AS 276 000 100,0 % 100,0 %

NOTE 8 BANKINNSKUDD

Arcus-Gruppen AS har en bankgaranti for skattetrekksmidler og andre garantiforpliktelser på inntil TNOK 4.000.

Konsernet har i 2013 byttet hovedbankforbindelse til Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Konsernet har en konsernkontoordning som inkluderer de 
fleste av datterselskapene (Excellars AS og Vingruppen i Norden AB med datterselskaper inngår ikke i ordningen), og som også innkluderer morselskapet 
Arcus-Gruppen Holding AS og søsterselskapet Vectura AS. Denne konsernkontoordningen administreres ved utgangen av 2013 av datterselskapet 
Arcus AS, men administrasjonen av denne vil i løpet av 1. kvartal 2014 flyttes til morselskapet, Arcus-Gruppen Holding AS. 

Ved utgangen av 2013 framgår Arcus-Gruppen AS netto trekk på konsernkontoordningen på egen linje i balansen, presentert som trekk i konsernkonto-
ordningen. Dette er mellomværende mot datterselskapet Arcus AS.

Selskapene som inngår i ordningen er solidarisk ansvarlig for bankgjelden. Felles kassekreditlimit i konsernkontosystemet utgjør TNOK 400 000. 
Totalt innestående på konsernkontoordningen pr 31. desember 2013 utgjør TNOK -9 123 (2012: TNOK 171 822).
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NOTE 9 GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER, PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V.

For nåværende og fremtidige forpliktelser som konsernet Arcus-Gruppen Holding får/har til vår bankforbindelse SEB, forutsettes at samtlige selskaper 
i konsernet stiller sikkerhet overfor SEB.

langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2013 2012

Beløp i 1 000 kroner Valuta effektiv rente
lånebeløp 

i valuta
lånebeløp 

i noK
lånebeløp 

i noK
Nordea Finans NOK Nibor + 1,85%  10 082 10 082
Nordea Bank NOK Nibor + 2%  65 000 0 65 000
Nordea Bank NOK 6,26 %  106 000 0 160 000
Balanseført verdi 31.12 10 082 225 000

Selskapet har ingen langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år.     
     

Bokført verdi av pantsatte eiendeler

Beløp i 1 000 kroner 2013 2012
Pant i aksjer 1 374 161 693 839
sum 1 374 161 693 839

     
Arcus-Gruppen AS’ aksjer i datterselskap er pantsatt som sikkerhet for det langsiktige lånet i SEB, samt som sikkerhet for det langsiktige lånet som er 
tatt opp i morselskapet Arcus-Gruppen Holding AS. 

I tillegg er kundefordringer, varelager og driftstilbehør i datterselskapene pantsatt som sikkerhet for lånene. Total bokført verdi av pantsatte eiendeler 
i andre konsernselskap er:
     

Beløp i 1 000 kroner 2013 2012
Driftsmidler 290 786 366 178
Kundefordringer 503 005 747 862
Varelager 319 069 162 209
sum 1 112 860 1 276 249
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NOTE 10 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

Fordringer

Beløp i 1 000 kroner 2013 2012
Kundefordringer på selskap i samme konsern 68 023 18 035
Konsernbidrag fra Arcus AS 58 793 5 000
Konsernbidrag fra Arcus Wine Brands AS 29 035 18 500
Konsernbidrag fra Vinordia AS 14 990 0
Konsernbidrag fra Vinuniq AS 287 0
Lån til Arcus-Gruppen Holding AS 0 31 392
Andre fordringer på selskap i samme konsern 6 604 53 298
sum 177 732 126 225

gjeld

Beløp i 1 000 kroner 2013 2012
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 227 262
Mellomværende i konsernkontoordningen 218 381 436 535
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 14 248 1 675
Annen langsiktig gjeld til selskap i samme konsern 808 294 24 676
sum 1 041 150 463 148

808 MNOK av det langsiktige lånet til morselskapet, ble konvertert til egenkapital i februar 2014. Ytterligere 160 MNOK vil bli konvertert i løpet av  
1. kvartal. Utover dette har ikke selskapet gjeld til nærstående som forfaller senere enn 12 måneder etter regnskapsårets slutt.

NOTE 11 SKATT

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2013 2012
Betalbar skatt 0 0
Endring i utsatt skattefordel 7 155 -21 020
Skattekostnad 7 155 -21 020

     

avstemming fra nominell til faktisk skattesats: 2013 2012
Resultat før skatt 62 941 -27 082
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28%) 17 623 -7 583
Skatteeffekten av følgende poster:
Ikke fradragsberettigede kostnader 518 3 033
Mottatt utbytte -33 242 -15 627
Mottatt konsernbidrag uten skatteeffekt 0 -845
Andel resultat fra ANS 5 2
Endring som følge av estimatavvik bokført mot egenkapital (IAS19R) -182 0
Endring som følge av endret skattesats 884 0
Regnskapsmessig tap/nedskrivning på aksjer 21 549 0
Skattekostnad 7 155 -21 020

Effektiv skattesats 11 % 78 %
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Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:     
     

2013 2012
arcus-gruppen as Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse
Varige driftsmidler 0 3 133 0 769
Varige driftsmidler - finansiell leasing 0 9 679 0 8 966
Forpliktelse - finansiell leasing 10 082 0 9 205 0
Pensjonsmidler 0 56 0 4
Pensjonsforpliktelser 7 563 0 6 198 0
Andre avsetninger for forpliktelser 8 592 0 15 081 0
Gevinst og tapskonto 0 9 793 0 12 241
Underskudd til fremføring 84 833 0 102 301 0
sum 111 070 22 661 132 785 21 980

Brutto utsatt skatt/skattefordel 29 989 6 118 37 180 6 154
Ikke balanseført utsatt skattefordel 0 0 0 0
Netto utsatt skatt/skattefordel i balansen 23 870 31 025

     
Utsatt skattefordel som følge av underskudd til fremføring, er regnskapsført på bakgrunn av forventninger om fremtidige overskudd.

NOTE 12  EGENKAPITAL

aksjekapital overkursfond
annen  

egenkapital
sum

egenkapital
egenkapital pr 01.01 276 000 23 545 21 094 320 639
Årets resultat 0 0 55 786 55 786
Estimatavvik bokført mot egenkapital (IAS 19R) 0 0 -652 -652
egenkapital pr 31.12 276 000 23 545 76 228 375 773
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NOTE 13 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som oppfyller kravene etter 
denne loven. 

Ytelsespensjon
ArcusGruppen 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 ArcusGruppen opp den kollektive pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse (SPK)  for hele konsernet, som medførte en engangsinntekt i 2009 på 
94,8 MNOK, og et endelig sluttoppgjør i 2010 som medførte en inntektsføring på 3,0 MNOK. I 2012 mottok Arcus-Gruppen AS ytterligere en avregning 
på sluttoppgjøret, som har medførte en inntekt på 0,35 MNOK.

Ved overgangen til ny pensjonsordning ble alle syke eller uføre liggende igjen i de respektive ytelsesordninger. I pensjonsforpliktelsen til selskapet  
pr 31.12.2013 er det knyttet en avsetning på 1,3 MNOK til 2 personer i ytelsesordningen i Storebrand.

I tillegg har 1 person som ikke lenger er ansatt i selskapet, ytelsesordning for lønnsinntekter over 12G. Denne ordningen er bokført med forpliktelse på 
tilsammen 1,1 MNOK ved utgangen av 2013. En tidligere leder valgte i 2012 å avslutte sin pensjonsavtale over 12G, som medførte en settlement 
inntekt på 0,5 MNOK for selskapet. 

Konsernsjefen har en ytelsesbasert driftspensjon. Opptjeningen i denne driftspensjonsordningen er basert på de samme opptjeningsprinsippene som 
for tiden gjelder i den svenske pensjonsordningen for «kollektivavtalande pensionsförmåner gjennom ITP-planen». Denne forpliktelsen er bokført med 
2,1 MNOK pr 31.12.2013.

aFp pensjon
Fra og med 1.1.2011 ble det innført en ny AFP pensjonslov i Norge, som de norske selskapene i konsernet deltar i. Samtidig ble den gamle ordningen 
avviklet. Den gamle AFP ordningen var en LO/NHO-ordning som innebar at alle ansatte kunne velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. 
Konsernet  har en gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen 
av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp 
gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. 

Som erstatning for den gamle AFP-ordningen ble det fra 1.1.2011 etablert en ny AFP-ordning. 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. Foreløpig 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 2012 var løpende premieinnbetalinger  fastsatt til 1,75 % av samlede 
utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere, mens i 2013 har denne prosenten vært 2,00%. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen 
og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

innskuddspensjon
ArcusGruppen konsernets generelle pensjonsordning for alle øvrige ansatte, er en innskuddsbasert pensjonsordning i Storebrand. Innskuddssatsene 
er på 5 % for lønn i intervallet 2-6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og 8 % for lønn i intervallet 6 til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). 
Videre  er det en privat uføreordning med 66 % ytelsesnivå, uten fripoliseopptjening. Barne- og forsørgertillegg til ArcusGruppens gruppelivsordning 
kommer som erstatning for den tidligere ektefelle- og barnepensjonen.

Kostnadene knyttet til innskuddspensjon, knytter seg til løpende premiefakturaer fra forsikringsselskapet ArcusGruppen har tegnet innskudds-
pensjonsavtale 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. 

generelle forutsetninger
Bokførte pensjonsforpliktelser er basert på økonomiske forutsetninger, som i hovedsak er i samsvar med det regnskapsstiftelsen har anbefalt. 
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pensjonskostnader 2013 2012
 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 753 684
 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 267 237
 Avkastning på pensjonsmidler -162 -190
 Resultatført estimeringstap/(gevinst) 0 42
 Periodisert arbeidsgiveravgift 174 12
 Virkning av evt. avkortning eller oppgjør 0 -552
 Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 1 032 233
 Inntekt (-)/ kostnad(+) ved overgang til ny pensjonsordning 0 -353

 innskuddsbasert pensjonsordning 
 kostnadsført innskudd inkl arbeidsgiveravgift 2 464 2 041

 Netto pensjonsforpliktelser: 
 Estimerte påløpte sikrede forpliktelser -5 661 -5 146
 Estimert verdi av pensjonsmidlene 4 336 4 144
 Netto estimerte sikrede pensjonsforpliktelser (-) / -midler(+) -1 325 -1 002
 Estimerte påløpte usikrede forpliktelser -6 238 -3 660
 Netto estimerte pensjonsforpliktelser (-) / -midler(+) -7 563 -4 662
 Ikke resultatført estimatendringer og avvik 0 -1 536
 Netto pensjonsforpliktelser bokført i balansen -7 563 -6 198

 endringer i forpliktelsen
 Netto pensjonsforpliktelse 01.01 -6 198 -5 529
 Pensjonskostnad -1 032 -233
 Premieinnbetalinger inkl aga 319 266
 Estimatavvik bokført mot egenkapital (IAS 19R) -652 0
 Reklassifisering fra tidligere år 0 -702
 Netto pensjonsforpliktelse 31.12. -7 563 -6 198

 Økonomiske forutsetninger
 Diskonteringsrente 4,10 % 3,90 %
 Forventet lønnsregulering 3,50 % 3,25 %
 Forventet pensjonsøkning 2,75 % 2,50 %
 Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 3,50 % 3,25 %
 Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 3,90 %

 aktuarmessige forutsetninger 
 Uttakshyppighet ved 62 år 50 % 50 %
 Uttakshyppighet ved 67 år 50 % 50 %
 Dødelighet K2013 K2005
 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.
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NOTE 14 ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER

Sluttvederlag (langsiktig)
Avsetninger for forpliktelser knytter seg til sluttvederlag ved avgang i forbindelse med restruktureringer av selskapet. Ordningen omfatter 1 ansatt  
pr 31.12.2013, og utbetales månedlig frem til 2019. Forpliktelsene 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.

Sluttvederlag (kortsiktig)
I forbindelse med konsernets flytting fra Hasle i Oslo til Gjelleråsen i 2012, var det for konsernet nødvendig med en organisasjons- og bemannings-
tilpasning, for å møte nye omgivelser, nye arbeidsprosesser og ny teknologi. I denne endringsprosessen tilbudte konsernet en rekke personalpolitiske 
tiltak til de ansatte, for å kunne møte de nye rammevilkårene uten tvungen nedbemanning. Forpliktelsene knyttet til disse personalpolitiske tiltakene 
ble estimert til 30,6 MNOK, hvorav 0,9 MNOK ble kostnadsført i 2011 og 7,5 MNOK ble kostnadsført i 2012. Forpliktelsen er totalt redusert med 
14,9 MNOK i 2013, hvorav 7,9 MNOK utbetalt i 2013 og tilbakeført, mens 7,0 MNOK knytter seg til solgt virksomhet. Pr 31.12.2013 er bokført 
forpliktelse  10,1 MNOK.

I tillegg er det 1 person som tidligere var i ledergruppen som sluttet i 2013, og som fikk sin sluttutbetaling på 1,3 MNOK  løpet av 2013. Ved utgangen 
av 2013 er det ingen ytterligere forpliktelser i konsernet knyttet til dette.

Forpliktelser knyttet til forurensning på solgt eiendom på Hamar (kortsiktig)
Inntil 2006 eide ArcusGruppen konsernet en eiendom på Hamar. I 2012 har det blitt kjent at det er funnet miljøforurensning på tomten. I følge salgs-
avtalen som ble inngått i 2006, var ArcusGruppen ansvarlig for deler av denne oppryddingen. I 2012 ble det etter grundige miljøtekniske undersøkelser av 
grunnen på tomten funnet miljøforurensning, og gitt anbefalte tiltak for utbedring vurdert i forhold til hvordan det enkelte tomteområdet var regulert. På 
bakgrunn av dette ble 7,0 MNOK estimert som forpliktelse og kostnadsført i 2012. I 2013 ble de endelig kostnadene beregnet til  7,5 MNOK, slik  
at ytterligere 0,5 MNOK ble kostnadsført i 2013. Hele beløpet ble utbetalt i mars 2013.

Forpliktelsene er bokført som annen kortsiktig gjeld.
     

Balanseført Balanseført 
Beløp i 1000 kroner pr 31.12.2012 Benyttet 2013 avsatt 2013 pr 31.12.2013
Sluttvederlag 384 -120 0 264
langsiktige avsetninger for forpliktelser 384 -120 0 264

Sluttvederlag 7 697 -2 517 -500 4 680
Forpliktelser knyttet til forurensning på solgt eiendom  
på Hamar

 
7 000

 
-7 500

 
500

 
0

annen kortsiktig gjeld 14 697 -10 017 0 4 680
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REVISORS BERETNING  

Uttalelse om årsregnskapet 
Vi har revidert årsregnskapet for Arcus-Gruppen AS, som består av selskapsregnskap og 
konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Konsernregnskapet består av oppstilling 
over balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, totalresultat, oppstilling over endringer i 
egenkapitalen og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en 
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger 

Styrets og konsernsjefens ansvar for årsregnskapet 
Styret og konsernsjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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, 
og for slik intern kontroll som styret og konsernsjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen 
av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
feil. 

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og 
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder 
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes 
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er 
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk 
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering 
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet 
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon om selskapsregnskapet og vår konklusjon om konsernregnskapet.  
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Konklusjon om selskapsregnskapet 
Etter vår mening er selskapsregnskapet for Arcus-Gruppen AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2013 og av dets resultater 
og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Konklusjon om konsernregnskapet 
Etter vår mening er konsernregnskapet for Arcus-Gruppen AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 2013 og av dets resultater 
og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med International 
Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. 

Uttalelse om øvrige forhold  

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av 
resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at styret og konsernsjefen 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, 14. mars 2014 
ERNST & YOUNG AS 
 
 
 
Jan Wellum Svensen 
statsautorisert revisor 
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