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STYRETS ÅRSBERETNING 

ArcusGruppen er en 
ledende vin- og 
brennevinsaktør i 
Norden, som har sitt 
hovedkontor på 
Gjelleråsen i Nittedal 
kommune.

ArcusGruppen fortsetter å styrke sin posisjon i det nordiske markedet, med en 
omsetningsøkning på 4,7%. Eksternomsetningen for Vin økte med 8,5% i 2014, 
mens eksternomsetningen for Brennevin ble redusert med 1,7%.

Den gode omsetningsutviklingen for Vin skyldes først og fremst nye attraktive agenturer og 
nylanseringer. Den svake valutakursutviklingen for svenske og norske kroner har imidlertid bidratt 
til økte innkjøpskostnader i 2014, som ikke fullt ut har latt seg kompensere gjennom justerte 
salgspriser. Dette har presset lønnsomheten. Langsiktig reposisjonering av viktige merkevarer innen 
Brennevin har bidratt til noe redusert omsetning og lønnsomhet i det norske markedet i 2014. De 
danske varemerkene utvikler seg i tråd med forventning etter oppkjøpet i 2013. Produksjonsanlegget 
på Gjelleråsen viser en positiv produktivitetsutvikling i 2014.

ØKONOMISK UTVIKLING
Nærmere om resultatet
Konsernets driftsinntekter var 2 150 MNOK i 2014. Dette er en økning på 97 MNOK (4,7 %) i 
forhold til 2013. Økningen skyldes hovedsakelig vekst i forretningsområdet Vin, som økte sine 
eksterne driftsinntekter med 99 MNOK. Forretningsområdet Brennevin fikk redusert sine eksterne 
driftsinntekter med 14 MNOK.

Resultat før skatt, finansielle poster, avskrivinger og amortiseringer (EBITDA) var 311 MNOK som er 
M21NOK (-6,4%) lavere enn året før. EBITDA-marginen falt fra 16,2% til 14,4%.

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



Driftskostnadene økte med 115 MNOK (6,5%) i forhold til 2013. Varekostnadene økte med 126 
MNOK, som bl.a. skyldes svekkelse av den svenske og norske kronen. De indirekte kostnadene økte 
med 8 MNOK. Totale netto engangsinntekter i 2013 var 5 MNOK mot netto engangsinntekter på 8 
MNOK i 2014. Resultat før skatt, finansielle poster, avskrivinger og amortiseringer (EBITDA) var 311 
MNOK som er 21 MNOK (-6,4%) lavere enn året før. EBITDA-marginen falt fra 16,2% til 14,4%.

Konsernets driftsresultat (EBIT) i 2014 var 278 MNOK som er 20 MNOK (-6,8%) lavere enn i fjor. 
EBIT-marginen falt fra 14,5% til 12,9%.

Netto finansposter utgjorde -12 MNOK i 2014 mot -29 MNOK i 2013. Reduksjonen skyldes 
hovedsakelig lavere rentekostnader og verdiendringer på opsjoner til virkelig verdi. 
Konsernets valutakontrakter medførte en urealisert gevinst i 2014 på 3 MNOK. Konsernets 
resultat før skatt ble på 266 MNOK mot 269 MNOK i 2013.

Vectura ble til og med 30. september 2013 rapportert som resultat etter skatt fra ikke 
videreført virksomhet.

Årsresultatet for videreført virksomhet ble 203 MNOK mot 208 MNOK i 2013.

Resultat før skatt i morselskapet Arcus-Gruppen AS ble på 315 MNOK mot 63 MNOK året før. 
Resultatendringen skyldes økte resultatandeler fra datterselskap og nedskrivning av aksjene i Vectura 
til virkelig verdi før salg i 2013. Selskapet har mottatt resultatandeler fra døtre på 358 MNOK mot 208 
MNOK i 2013.

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

Finansielle forhold og kapitalstruktur

Konsernets balanse var 2 828 MNOK pr 31.12.14 mot 2 558 MNOK pr 31.12.13.

Konsernets egenkapital ved årets slutt var 1 745 MNOK, mot 539 MNOK ved utgangen av fjoråret. 
Økningen skyldes bl.a. konvertering av gjeld på 968 MNOK mot morselskapet Arcus-Gruppen 
Holding AS. Egenkapitalandelen per 31.12.2014 er 61,7 %.

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 28 MNOK mot 25 MNOK i 2013.

Konsernets langsiktige finansiering består hovedsakelig av et langsiktig mellomværende til 
morselskapet Arcus-Gruppen Holding AS på 40 MNOK, samt gjeld knyttet til finansiell leasing på 149 
MNOK.
Konsernet er utsatt for finansiell risiko knyttet til kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og 
valutarisiko. Styret vedtok oppdatert finanspolicy i 2014, hvor rammer og retningslinjer for styring av 
den finansielle risikoen er definert. For nærmere beskrivelse av den finansielle risikoen, se note 4 til 
konsernregnskapet. Styret vurderer konsernets soliditets- og likviditetssituasjon som tilfredsstillende.

http://arcusannualreport2014.com/kort-oppsumert/strategi/#mwb


ORGANISASJON, MILJØ 
OG SAMFUNNSANSVAR

Organisasjon

ArcusGruppen arbeider systematisk med utvikling av medarbeidere og organisasjon i henhold til 
selskapets forretningsstrategier.
Antall ansatte i konsernet er 258 pr 31.12.2014, som er uendret fra 31.12.2013.
Det samlede sykefraværet i konsernet er redusert fra 6,4 % i 2013 til 4,9 % i 2014.
I 2014 var det én skade som medførte fravær, sammenlignet med fem i 2013. Det er rapportert totalt 71 
uønskede hendelser og skader i 2014. I 2013 ble det rapport 65 uønsket hendelser og skader.
I ArcusGruppen er det 39 % kvinner og 61 % menn. Styret i ArcusGruppen består av 10 medlemmer, 
hvorav 7 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 funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og 
tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens fasiliteter kan benyttes av flest mulig.

Miljø

ArcusGruppen arbeider systematisk med å redusere belastningen virksomheten har på det ytre miljø.

I 2014 har det vært et særlig fokus på forbruk av vann og råvaresvinn i produksjonen. For begge områder 
har det vært gode resultater. Forbruket av vann har blitt redusert med 10 prosent, og svinnet av råvare har 
blitt nesten halvert.

Konsernets moderne produksjonsanlegg på Gjelleråsen er energieffektivt i drift, med ca. 70 
prosent av energibehovet til oppvarming 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, det inngår 
som en del av arbeidskontrakten. Konsernet har implementert en varslertelefon som ansatte kan 
benytte til å melde kritikkverdige forhold – åpent, eller under full anonymitet. Heller ikke i 2014 har 
det blitt registrert noen varsler.

ArcusGruppen har vært medlem av FNs Global Compact siden 2012, og rapporterer årlig på 
konsernets fremdrift og ambisjoner med samfunnsansvar. Dette omfatter menneskerettigheter, 
standarder for arbeidslivet, miljø, anti-korrupsjon og forholdet til alkohol.



ArcusGruppen følger de nordiske alkoholmonopolenes (NAM) Code of Conduct. Leverandørene til 
Vingruppen i Norge har bekreftet at de etterlever NAMs Code of Conduct, og Vinmonopolets 
stikkprøver har bekreftet dette. I Sverige og Finland gjør hhv Systembolaget og Alko sine 
kontroller uavhengig av importørene, og det er derfor ikke kjent hvilke produsenter og hvilke land 
som blir kontrollert. Det er ikke mottatt negative anmerkninger i Sverige eller Finland.

EIERSKAP OG LEDELSE

ArcusGruppen følger retningslinjene for god eierstyring og selskapsledelse («NUES») etter «følg 
eller forklar» prinsippet. En redegjørelse for konsernets tilnærming til enkeltpunktene i 
retningslinjene fra NUES finnes tidligere i årsrapporten.

RESULTATDISPONERING
RESULTATDISPONERING
Styret foreslår at årsresultatet i morselskapet Arcus-Gruppen AS på 317 725 TNOK blir 
disponert som følger:

Overført til annen 

egenkapital Sum overført 

317 725 TNOK 

317 725 TNOK

FREMTIDSUTSIKTER
ArcusGruppen har et godt utgangspunkt for lønnsom vekst i sine kjernemarkeder, med en godt 
posisjonert portefølje av sterke merkevarer innen vin og brennevin. Kontinuerlig fokus på 
lønnsom vekst for merkevarene vil ha høy prioritet også i 2015.

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. Konsolidering av konsernets produksjonsaktivitet til 
anlegget på Gjelleråsen vil i 2015 bidra til økt produktivitet og konkurransekraft.

Michael Holm 
Johansen Styrets leder

Hanne Refsholt Mikael Norlander

Eilif Due Leena Saarinen Leif Johansson



Stefan Elving Erik Hagen Arne Larsen

Caspar Foghsgaard Otto Drakenberg 
Konsernsjef
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16. året på rad med
omsetningsvekst

Konsernsjefen har ordet
Konsernsjef Otto Drakenberg:

I ArcusGruppen er vi lidenskapelig opptatt av å skape den gode opplevelsen. Det er denne 
lidenskapen som har skapt et nytt år med omsetningsvekst og god lønnsomhet.

Konsernets omsetning i 2014 ble 2.150 millioner kroner. Det er ny rekord og 97 millioner kroner 
høyere enn i fjor. Vi er særlig stolte av å vokse i et flatt marked.
Grunnlaget for vår omsetningsvekst ligger i vår intense fokus på merkevarer og markedet. Det 
preger alle oss i ArcusGruppen. Det er disse grunnleggende holdningene som er årsaken til de nye 
agenturene vi har fått i 2014, vår innovasjon og produktlanseringer for både Vin og Brennevin, på 
tvers av hele vårt nordiske marked.

Hvordan du og jeg nyter alkohol er i kontinuerlig endring. Dreiningen mot lyse viner som hvitvin, 
musserende og rosé er et eksempel på det, og for oss i ArcusGruppen gir det gode 
markedsmuligheter. Det nye og viktige Cava-agenturet i Norge er et eksempel, likeledes det nye og 
attraktive Prosecco-agenturet i Sverige. 

Forbrukernes etterspørsel av Mulderbosch Rosé i Sverige er enda et eksempel på hvordan trend-
endringer kan skape salgssuksesser. ArcusGruppens utvikling av viner med lavt innhold av 
garvestoff og histamin har vært en økonomisk suksess i Norge. Det er ekstra gledelig at dette 
konseptet også ble en fulltreffer i Sverige i 2014.

Forretningsområdet Brennevin har jobbet målrettet med premiumisering av merkevarene gjennom 
bedre design, nye premium-varianter og i noen grad høyere priser på populære varianter. Dette er 
strategisk viktig. På kort sikt har det medført noe redusert volum. For forretningsområdet Vin har 
svekket norsk og svensk krone mot Euro gitt høyere innkjøpspriser og presset lønnsomheten.
På slutten av året var det rekordhøy produksjon i Group Supply Chain. Årsaken er en kombinasjon 
av det høye salget ved jul og nyttår, og lageroppbygning: I januar og februar 2015 ble fabrikken 
bygget om for at også alle Aalborg-akevittene, Gammel Dansk og Malteserkreuz kan produseres i 
anlegget på Gjelleråsen. Det vil medføre store kostnadsbesparelser, bedre produksjonsflyt og høyere 
kvalitetssikring i alle ledd.
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av det høye salget ved jul og nyttår, og lageroppbygning: I januar og februar 2015 ble fabrikken 
bygget om for at også alle Aalborg-akevittene, Gammel Dansk og Malteserkreuz kan produseres i 
anlegget på Gjelleråsen. Det vil medføre store kostnadsbesparelser, bedre produksjonsflyt og høyere 
kvalitetssikring i alle ledd.

For Brennevin er det særlig inspirerende å se den gode utviklingen i Danmark, hvor innovasjon, 
produktutvikling og ikke minst en helt ny og modig prisstrategi, nå gir god uttelling. 
Revitaliseringen av den klassiske danske bitteren Gammel Dansk har fått mye oppmerksomhet og 
ikke minst har lanseringen av Gammel Dansk SHOT, tilegnet et urbant og yngre publikum, gitt 
synlige resultater.

Forretningsområdet Brennevin har jobbet målrettet med premiumisering av merkevarene gjennom 
bedre design, nye premium-varianter og i noen grad høyere priser på populære varianter. Dette er 
strategisk viktig. På kort sikt har det medført noe redusert volum. For forretningsområdet Vin har 
svekket norsk og svensk krone mot Euro gitt høyere innkjøpspriser og presset lønnsomheten.
På slutten av året var det rekordhøy produksjon i Group Supply Chain. Årsaken er en kombinasjon 
av det høye salget ved jul og nyttår, og lageroppbygning: I januar og februar 2015 ble fabrikken 
bygget om for at også alle Aalborg-akevittene, Gammel Dansk og Malteserkreuz kan produseres i 
anlegget på Gjelleråsen. Det vil medføre store kostnadsbesparelser, bedre produksjonsflyt og høyere 
kvalitetssikring i alle ledd.

HMS har vedvarende høy oppmerksomhet. Våre viktigste tiltak er opplæring, samt registrering av 
nesten-uhell, begge deler er viktige preventive tiltak. Resultatet av arbeidet er godt. I 2014 var det 
kun én skade som medførte fravær, sammenlignet med fem i 2013. Vår målsetning er at det i 
løpet av 2016 skal være null skader som medfører fravær. ArcusGruppen hadde i 2014 en 
reduksjon i sykefraværet på 1,5 prosentpoeng til 4,9 prosent.

I 2014 har vi iverksatt nye og viktige miljø-tiltak. Blant disse vil jeg fremheve at vannforbruket 
har blitt redusert med 10 prosent, og at svinnet av vin i tappeprosessen er nesten halvert. En viktig 
årsak er ansatte som nærmest kontinuerlig søker å utnytte anlegget på en best mulig måte.

ArcusGruppen skal definitivt forbli et selskap med lønnsom vekst. For å innfri denne overordnede 
målsetningen, er det utarbeidet 11 strategiske prioriteringer som i sum viser vår fremtidige 
retning. Grunnlaget ligger i vår sterke nordiske posisjon, vår kunnskap om monopolmarkeder, 
våre attraktive merkevarer, innovasjonskapasitet og markedsinnsikt – alt for å skape en lang rekke 
av gode opplevelser. Dette skal gi nye år med fortsatt omsetningsvekst og god lønnsomhet.

ArcusGruppens 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.

Otto Drakenberg, konsernsjef
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Høydepunkter 2014

2014 var et begivenhetsrikt år for ArcusGruppen. Her ser du noen av dem, 
og alle er direkte relatert til minst én av ArcusGruppens 11 strategiske 
fokusområder.

Ny posisjonering av Gammel Dansk

Gammel Dansks nye markedsposisjon lanseres. Slagordet er «Aldrig som 
andre», og har sterke danske personligheter som ambassadører; Lars Ulrich 
(trommeslager i Metallica) og Preben Elkjær (tidligere fotballspiller).

Nye i familien: Aalborg Grill og Gammel 
Dansk SHOT

De første innovasjonene etter oppkjøpet av Aalborg og Gammel Dansk ser 
dagens lys i Danmark. Aalborg Grill ble lansert 1. mai i det danske markedet, 
og Gammel Dansk SHOT ble lansert 1. juni. Dette markerer alvoret i å 
revitalisere stolte merkevarer.

Linie Award kårer Nordens beste kokk og 
bartender under 26 år

Linie Award er en prestisjefull konkurranse hvor en tung fagjury kårer 
Norden beste kokk og beste bartender, begge skal være under 26 år. I år ble 
Linie Award arrangert på et nordisk nivå, det er første gang. Linie Award 
samlet over 300 personer for å hylle innovasjon og nyskapning innen 
matlaging og miksologi.

Gammel Dansk fyller 50 år
Gammel Dansk som ble lansert i 1964, fylte 50 år i år. Det jubileet ble markert med et stort 
Gammel Dansk-arrangement i København der Lars Ulrich og Preben Elkjær delte ut årets «Aldrig 
som andre»-pris.

BRENNEVIN
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Snøhetta og Magne Furuholmen designer Braastad XO 
Contemporary

I år var det Snøhetta og Magne Furuholmen som designet Braastad XO Contemporary. Hvert år lar 
ArcusGruppen en kjent kunstner/designer få utforme flasken og gaveesken. På denne måten bidrar 
ArcusGruppen til fornyelse og spenning i cognac-kategorien.

Nytt design på Vikingfjord Vodka

Hele Vikingfjord-serien (Vodka, Ice Breaker, Ice Shot, Cocktails) ble i oktober 
relansert i helt ny drakt i det nordiske markedet. Det nye designet preges av det 
norske og unike med Vikingfjord, og med en spesialutviklet proprietær flaske. 
Dette er et viktig steg for denne premium vodkaen, laget av høykvalitets norsk 
potetsprit og isbrevann.

Gammel Opland med 5 single Casks.
I november ble det tappet 4.000 flasker helt spesiell Gammel Opland. Det er laget fem forskjellige 

varianter av denne populære akevitten, som alle er lagret på nøye utvalgte fat med svært høy kvalitet.



Mer Prosecco til svenske Vingruppen

Prosecco-viner er italienske og superpopulære. I desember overtok svenske 
Vingruppen et nytt attraktivt agentur, fra produsenten Astoria. I 2014 ble det 
solgt 450.000 liter vin fra Astoria i det svenske markedet.

Ruby Zin, en megasukess!

Ruby Zin, som ble lansert i januar, flyr ut av hyllene. Produktet som er en del 
av «lav på garvestoff og histamin» blir en umiddelbar suksess. Produktet slår 
alles forventninger og selger over 270.000 liter i løpet av 2014.

Nytt norsk Sancerre-agentur
Vingruppen i Norge overtar det største Sancerre-agenturet i Norge, Guy Saget. Sancerre er en høyt ansett 
hvitvin, og forbindes først og fremst med Sauvignon blanc druen. Den frembringer vin av høy renhet og 
eleganse.

Cavas nye hjem i Norge: Symposium Wines
1.september ble Symposium Wines Codornius nye importør i Norge. Hvert år selger den spanske
vinprodusenten 135.000 liter på Vinmonopolet, det aller meste av dette er den musserende vinen Cava. 
Cava er spansk musserende vin laget etter den tradisjonelle champagnemetoden, og det er en kategori 
som vokser.

Fast listeføring på Vinmonopolet for Arcus 
Wine Brands’ Ca’ Del Masso
Ca’ Del Masso, Norges første Barbera Appassimento på Bag in Box gjør 
knallsuksess i testutvalget og sikrer fast listeføring på Vinmonopolet. Dette er 
den mest suksessfulle testlanseringen i 2014.

VIN



Masi velger Vingruppen som sitt nye hjem i 
Sverige

I desember flyttes det attraktive italienske Masi-agenturet til Vingruppen. I 
2014 er det solgt over 1,3 millioner liter. Blandt Masis storselgere er 
klassiske Valpolicella-viner som Masi Costasera Amarone og Masi 
Campofiorin. I slutten av 2014 var den sistnevnte vinen den mestselgende 
vinen på Systembolaget for flasker over 100 kroner.

De norske vinselskapene samles under én paraply
Vingruppen AS etableres som våre vinselskapers spydspiss ut i markedet, med falles navn og logo. I 
Vingruppen er de norske vinselskapene Vinordia AS, Vinuniq AS, Arcus Wine Brands AS, Symposium 
Wines AS og Excellars AS. Vingruppen AS er et heleid datterselskap av Arcus Gruppen.

Arcus Wine Brands vinner fast listeføring 
på Vinmonopolet

Jean Pois-Lion – Bag in Box, lanseres i 230 utsalg, det sikrer viktige 
markedsandeler i Vinmonopolets største segment.

Wongraven-viner til norske Symposium Wines

Sigurd Wongraven og ArcusGruppens vinselskap Symposium Wines, innleder samarbeid. I mars tok 
Satyricon-frontmann Wongraven sin portefølje, solide vin-kunnskap og store vin-interesse til 
Symposium Wines. Wongraven utviklet sin lidenskapen for vin gjennom turnévirksomhet over hele 
verden gjennom de siste 15-20 årene.

Ny Excellars-sjef
Thomas E Jensen blir ny sjef i Norges 6. største vinselskap, Excellars. Jensen sikrer revitalisering med 
fokus på å videreutvikle en attraktiv portefølje.



Wanted Zin: Svensk Bag in Box-Vinner

Wanted Zin skulle vise seg å bli en Bag in Box-vinner: I 2014 ble det solgt 
mer enn 1 million liter av Wanted Zin i det svenske markedet. Wanted Zin 
passer like bra til sommergrill som til en god vintergryte.

Meget populære rosévin: Mulderbosch Rosé
I 2014 ble det i Sverige solgt mer enn 900.000 liter av Mulderbosch Rosé på 
Bag in Box. Den sydafrikanske rosévinen har hatt stor suksess, og ikke uten 
grunn: Den passer meget godt til salater, fisk, kylling, tapas, charkuterier 
eller lette pastaretter, og selvsagt også som aperitif eller picknick-vin.

Kvalitetsrekord i Group Supply Chain
Kvalitet og leveransepresisjon er viktig i Group Supply Chain. I mars var Perfect order 96 prosent, og 

Servicegrad 99,8 prosent.

Ny fabrikk i fabrikken
På tampen av året gjøres de siste forberedelsene for sen store ombyggingen 
av tappeanlegget på Gjelleråsen. Den moderne fabrikken utvides kraftig for 
også å kunne tappe Aalborg-produkter. Mye av innmaten fra fabrikken i 
Aalborg skal monteres på Gjelleråsen, i tillegg er det nødvendig med store 
ombygninger for å gjøre tilpasninger. Tappeanlegget vil være stengt i hele 
januar og februar.

GROUP SUPPLY CHAIN



Produktiviteten i Group Supply Chain vokser med 38 prosent
Antall tappede liter pr arbeidede time vokser ila 2014 til 155, mens planen var å nå 113. Den viktigste 
årsaken er økt produksjon ifm lageroppbyggingen før fabrikken stenges for ombygging i januar og 
februar 2015. Også økt effektivisering ved tapping bidrar til den gode utviklingen.

Halvert svinn av vin
Systematisk forbedringsarbeid i alle trinn fra bulk mottak, via filtrering til ferdigtappet vin er årsaken til 

de gode fremgangen. Bra for lønnsomheten, bra for miljøet.

Forbruket av vann reduseres med 10 prosent
Målet for 2014 var å redusere forbruket av vann med fire prosent. Etter årest 10 første måneder er 
konsumet redusert med 10 prosent. Fremgangen er oppnådd ved stadig bedre kunnskap om hvordan man 
kan utnytte anleggets muligheter. Bra for lønnsomheten, bra for miljøet.

STRATEGI OG FOKUSOMRÅDER 

Vår visjon:

SAMMEN SKAL VI BLI 
BEST PÅ VIN OG 
BRENNEVIN I NORDEN!
Vår visjon er vår overordnede veiviser og beskriver retningen for 
konsernet fram mot 2018. Den er knyttet til å levere på fire 
hovedområder: Gjennom kommersielt entreprenørskap skal vi 
skape kraftig vekst i konsernets EBIT, gjennom effektiv drift skal 
vi skape vekst i vår EBIT-margin, gjennom å bygge sterke 
merkevarer skal vi øke vår verdiandel i det nordiske markedet, og 
vi skal forbedre vårt medarbeiderengasjement slik 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.



Vår misjon handler om hva vi skal være for våre kunder, og hvordan vi skal opptre i den daglige 
forretningsvirksomheten i konsernet. Vi brenner for våre kunder og våre produkter, og vi vil skape de 
gode opplevelsene – enten det gjelder smak, nytelse og hygge eller presise leveranser og det gode 
kundemøtet. Vi er eksperter på nordisk brennevin, og gjennom vårt omfattende nettverk av 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 

STRATEGI 2018
I ArcusGruppen har vi vårt eget veikart som tydelig viser konsernets 
strategi, retning og prioriteringer frem til 2018. Veikartet består av 11 
enkle setninger som er våre 11 strategiske prioriteringer. For hver av 
disse er det etablert konkrete måltall. Både på kort og lang sikt. De 11 
strategiske prioriteringene skal gjøre ArcusGruppen til det beste 
selskapet på vin og brennevin i Norden.



VIN
2 Strategiske prioriteringer

Øke salg organisk innen Vin i Sverige, Norge og akselerere i Finland 

Styrke eierskap til hele vinporteføljen

BRENNEVIN

4 Strategiske prioriteringer

Skape ny vekst for akevitt i Norge, Danmark, Sverige og Nord-Tyskland

Lansere serie av reelle brennevinsinnovasjoner i «nye kategorier» mot massemarkedet 

Doble brennevins topplinje i Sverige og Finland

Etablere akevitt som kategori i sentrale markeder utenfor hjemmeområdet

GROUP SUPPLY CHAIN

3 Strategiske prioriteringer

Skape en slagkraftig organisering av innkjøp som sørger for bransjens beste betingelser

Levere vareflyt til laveste pris til gitt kvalitet og bli en foretrukken partner for kunden

Skape en konkurransekraftig supply chain organisasjon som kan og vil bli best

ALLE FORRETNINGSOMRÅDER OG 
STØTTEFUNKSJONER

2 Strategiske prioriteringer

Øke produktivitet og redusere risiko gjennom tydelig funksjonsansvar og definerte arbeidsprosesser 

Sikre en markedsfokusert, målrettet og samlet ArcusGruppen kultur



VÅRE SELSKAPER



Sverige er det desidert største vinmarkedet i Norden, både 
absolutt og i forhold til folketall. Gjennom datterselskapet 
Vingruppen i Norden AB hadde ArcusGruppen en posisjon 
som nest største aktør ved utløpet av 2014, med en 
markedsandel på knapt 11 prosent. 

Den vinrelaterte virksomheten i Sverige drives gjennom Vingruppen i Norden AB med datterselskaper. 
Posisjonen som markedsledende ble vunnet i 2012, og siden har Vingruppen i Norden vekslet mellom å 
være vært største eller nest største aktør i det svenske vinmarkedet. Produktutvikling, flere lanseringer av 
egne merkevarer, og systematisk arbeid med å utvikle eksisterende agenturer og å vinne nye har vært 
avgjørende for å oppnå den sterke posisjonen. Vingruppen i Norden samarbeider tett med utvalgte 
produsenter for å utvikle produkter spesielt tilpasset svenske forbrukere, basert på egen og 
datterselskapenes markedsinnsikt.

Arcus Sweden AB er i dag en av Sveriges ledende merkevareaktører innenfor brennevin. Selskapet 
representerer dels ArcusGruppens egne produkter og varemerker, dels flere av verdens største og mest 
velkjente brennevinsprodusenter. Selskapet har lyktes spesielt godt innenfor whisky. De danske merkene 
Aalborg Akvavit og Gammel Dansk har en særlig sterk stilling. Tidlig i 2015 kjøpte ArcusGruppen 
Snälleröds Ångbränneri sin portefølje av tradisjonsrike svenske akevitter, dette som et ledd i den 
overordnede strategien for å skape ny vekst for akevitt i Norge, Danmark, Sverige og Nord-Tyskland.

Selskapsstruktur
Arcus Sweden AB, etablert i 2002, er et heleid datterselskap av Arcus-Gruppen AS med ansvaret for salg 
og markedsføring av brennevin i det svenske markedet. De ni ansatte er i ferd med å forsterke 
organisasjonen ved hovedkontoret i Stockholm ytterligere.

Vingruppen i Norden AB er eid 91 % av Arcus-Gruppen AS, har 38 medarbeidere og er morselskap for 
ArcusGruppens svenske vinimportselskaper. De største av disse datterselskapene er Vinunic AB (100 
prosent eierandel), TheWineagency Sweden AB (80 prosent), Wineworld Sweden AB (80 prosent), 
Quaffable Wines Sweden AB (eies 80 prosent av Wineworld Sweden AB), Valid Wines AB (51 prosent), 
Opentable AB (100 prosent) og Your Wineclub Sweden AB 80 prosent). Oppgitte eierandeler 
representerer Vingruppen i Norden AB sine eierandeler.

ET NORDISK KONSERN

Sverige



ArcusGruppens hovedkontor ligger på Gjelleråsen utenfor Oslo, i et nytt bygningskompleks tatt i bruk i 
2012. Her er også kontorene for de norske datterselskapene, dessuten auditorier og andre fellesfunksjoner, 
og et eget opplevelsessenter med utstilling og smakerom. Samme kompleks rommer produksjonsanlegg 
med et avansert tapperi for vin og brennevin, et tilhørende akkreditert laboratorium, og fatlager med mer 
enn 8.000 fat for modning av akevitt og annet brennevin. Produksjonsanlegget er Nord-Europas mest 
moderne, samtidig som de tradisjonsrike fremstillingsmetodene for norsk akevitt holdes i hevd. 

ArcusGruppens norske virksomhet omfatter produksjon og tapping av egne merkevarer innenfor både 
vin og brennevin, og også en omfattende agenturvirksomhet for utenlandske produsenter på begge disse 
produktområdene. 2014 har vært preget av blant annet intens produktutvikling i akevittporteføljen, 
samtidig som flere nye og viktige agenturer er vunnet for både vin og brennevin.

Selskapsstruktur
Produksjon, produktutvikling, markedsføring og salg av brennevin i Norge skjer formelt i regi av Arcus 
AS, et heleid datterselskap av Arcus-Gruppen AS. Forretningsområde Brennevin ledes av Konserndirektør 
brennevin. Sterke team i Norge og i de øvrige nordiske landene arbeider med salg og markedsføring av 
egne merker og merkevarer representert gjennom agenturer. Produksjonsdelen av Arcus AS ledes av 
Konserndirektør Group Supply Chain.

Vinvirksomheten i Norge fikk i 2014 det nyetablerte selskapet Vingruppen AS som overbygning, også 
dette et heleid datterselskap av Arcus-Gruppen AS. Vingruppen er i tillegg til å være holdingselskap også 
en felles spydspiss ut i markedet for alle datterselskapene, og totalleverandør av hele porteføljen av 
forskjellige viner. Produsenter og leverandører vil fortsatt kunne forholde seg til de enkelte vinselskapene, 
der de største er Arcus Wine Brands AS (100 prosent eierandel), Vinordia AS (97,1 prosent), Symposium 
Wines AS (77,7 prosent), Excellars AS (51,0 prosent) og Vinuniq AS (97,1 prosent).

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

Norge

I Norge er ArcusGruppen ledende innenfor både vin og 
brennevin, med markedsandeler på henholdsvis 18,0 og 31,5 
prosent. ArcusGruppen har utspring og hovedkontor i Norge, 
men er i dag et nordisk selskap med Sverige, Norge, Danmark 
og Finland som hjemmemarked, og med datterselskap i alle 
fire land. Når det gjelder produksjonsvirksomheten vil alt bli 
samlet i anlegget på Gjelleråsen i løpet av 2015. 



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 så langt 
valgt å konsentrere virksomheten om brennevin, og er i dag 
Danmarks største aktør på området med mer enn 50 prosent 
markedsandel i flere kategorier. 

ArcusGruppens viktigste merkevarer i Danmark er Aalborg Akvavit og Gammel Dansk. Både disse 
merkene og Malteserkreuz, en dansk akevitt hovedsakelig solgt i Tyskland, ble overtatt sammen med 
produksjonsvirksomheten i Aalborg i januar 2013. ArcusGruppen fikk dermed posisjonen som verdens 
største akevittprodusent, med mer enn 40 egenproduserte akevitter i porteføljen. Det ble innledet en 
snuoperasjon allerede i 2013. Denne ble videreført i 2014, og begynte da å gi resultater, samtidig som en 
egen grillakevitt ble introdusert som første nye danske akevitt i ArcusGruppens regi. Gammel Dansk er 
på sin side et nasjonalt ikon i Danmark, og i særklasse landets mest kjøpte bitre dram. Merkevaren ble 
vesentlig styrket etter at ArcusGruppen i 2014 gjennomførte en omfattende revitalisering, blant annet 
med lansering av nyskapningen Gammel Dansk Shot. Merket har også har en solid posisjon i flere 
eksportmarkeder. 

Selskapsstruktur
Arcus Denmark A/S er 100 prosent eid av Arcus-Gruppen AS. Anlegget i Aalborg sto i 2014 for selve 
brennevinsproduksjonen, med tapping hos en ekstern samarbeidspartner. Begge disse funksjonene flyttes 
i løpet av 2015 til ArcusGruppens anlegg på Gjelleråsen utenfor Oslo.

Markedsføring, salg og distribusjon av ArcusGruppens brennevin ivaretas i Danmark av 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. I tillegg til å 
selge de danske merkene omsetter firmaet også betydelige volumer av Lysholm Linie Aquavit og 
Braastad cognac.



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 29,1 millioner liter i 2014. 
Vinsalget ligger derimot lavest i Norden. ArcusGruppens 
markedsandeler for både vin og brennevin er voksende i volum 
og verdi.

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

I Finland er det brennevin med kategoriene viina og vodka som er de største og mest populære. Begge 
kategoriene er meget prissensitive, og de domineres 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 
andeler av det finske brennevinsmarkedet.

ArcusGruppens salg av vin i Finland hadde en omsetningsvekst på 18 prosent 2014. Det relativt 
beskjedne vinforbruket indikerer også interessante muligheter for langsiktig vekst. Det er sannsynlig at 
Finland over tid vil nærme seg et mer europeisk forbruksmønster, 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 vinrelaterte virksomhet i Finland drives i regi av Vingruppen i Norden AB gjennom 
datterselskapet Vinum OY (50 prosent eierandel) og det tilknyttede selskapet Vinunic Finland OY (30 
prosent). Disse importerer og selger i hovedsak viner fra samme leverandører som de svenske selskapene 
i Vingruppen i Norden AB arbeider med.



Organisasjon og mennesker

ArcusGruppen er en organisasjon med 
suksess, og med ambisiøse mål. Sammen 
skal vi bli best på vin og brennevin i 
Norden, og vi har startet en reise frem til 
dette målet. Vi har vist jevn vekst i mange 
år og vi driver lønnsomt. Takket være god 
innsats fra våre medarbeidere har vi mye 
å være stolte av!

Kultur
De ansatte er nøkkelen til suksess, og dermed en av de viktigste ressursene. Engasjerte medarbeidere er 
en av konsernets fire strategiske fokusområder, og medarbeiderengasjement måles to ganger årlig.

Definerte verdier er grunnlaget for en sunn kultur. Våre tre verdier , markedsfokusert, målrettet og samlet

reflekterer det viktigste i den kulturen vi må ha i ArcusGruppen for å oppnå vår misjon og visjon. 
Disse tre verdiene er allerede en stor del av den innarbeidede kulturen vi har i konsernet.

De er ikke de eneste verdiene som betyr noe for oss, men de representerer den adferd vi absolutt ikke kan 
være uten når vi skal nå målet om å bli best i Norden på vin og brennevin.

ArcusGruppens strategiske fokusområder:
Sterke merkevarer. Kommersielt entreprenørskap. Effektiv 
drift. Engasjerte medarbeidere.

Høyt engasjement 
I ArcusGruppen er det mange eksempler på medarbeidere som etterlever 
verdiene. Det er mange avdem som viser pågangsmot og engasjement, 
og som er villige til å gå «the extra mile» for å sikre at vi tar de rette 
beslutningene. Høsten 2014 ble konsernets ledere utfordret til å nominere 
personer eller team som etterlever våre verdier på en spesielt god måte. 
De nominerte ble så presentert, og alle ansatte fikk være med å stemme. 
Dette resulterte i en «Upper Ten» liste som ble presentert på konsernets 
julebord i slutten av desember, og hvor vinnerne ble hedret. Sosiale 
medier og konsernets intranett er en viktig informasjonskanal for 
konsernet, og viktige verktøy i arbeidet med å bygge en ønsket kultur. 
ArcusGruppen benytter blant annet Facebook og LinkedIn som kanaler 
for å dele historier og aktiviteter. I 2014 ble konsernets nye intranett og 
elektroniske personalhåndbok lansert. Introduksjonsprogram for 
nyansatte er en viktig aktivitet for konsernet. Her får nyansatte en god 
introduksjon til den kommersielle kulturen, hva som er våre Must Win 
Battles og våre merkevarers styrker.



ArcusAcademy

En av de viktigste driverne for at ArcusGruppen skal nå sine ambisiøse mål, er at vi utviser lederskap av 
ypperste klasse. Det er bakgrunnen for storsatsingen ArcusAcademy, som er et bedriftsinternt 
lederprogram forankret i vår misjon, visjon og verdier. Programmet ble utformet i 2014, og starter i 
januar 2015. Det er 60 deltakere, og programmet spenner over to år.

Målsetningen med ArcusAcademy er å få endringer til å skje, vi skal inspirerer våre medarbeidere og 
team, og vi skal begeistre våre kunder. Programmet vil styrke ledernettverket i konsernet, og gjøre 
ArcusGruppen enda mer samlet. Deltakerne i ArcusAcademy skal bli kjent med og utnytte egne og 
medarbeidernes styrker, og de skal utfordres til oftere å være på sitt aller beste. Da skapes de beste 
resultatene!

Prestasjonsstyring

ArcusGruppen har verktøy og definerte prosesser for prestasjonsstyring. Hensikten er å definere tydelige 
mål for våre medarbeidere, og skape forståelse for hvordan disse henger sammen med konsernets 
overordnede mål og prioriteringer. Prestasjonsevaluering og karriereplanlegging er også et element i 
prestasjonsstyringsprosessen.

HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet er viktig, og er godt forankret i hele organisasjonen i ArcusGruppen. Det er helt 
nødvendig for en produksjonsbedrift som vår. Et av våre viktigste tiltak, som det er daglig fokus på, er 
registrering og behandling av nesten-uhell. Denne prosessen gjør det mulig å avdekke svakheter og 
iverksette tiltak før noen blir skadet. Resultatet av dette arbeidet er godt. I 2014 var det én skade som 
medførte fravær, sammenlignet med fem i 2013. Vår målsetning er at det i løpet av 2016 skal være null 
skader som medfører fravær.

Viktig opplæring

HMS-opplæring av egne ansatte, og spesielt nyansatte, bidrar til god bevisstgjøring og sikrer etterlevelse 
av våre rutiner. Også servicepersonell som skal være i ArcusGruppen i en midlertidig periode, får en 
grundig innføring i våre rutiner og sikkerhetsinstrukser før de får starte på oppdraget. På denne måten 
ivaretas sikkerheten både for våre egne ansatte og samarbeidspartnere.

Aktivt industrivern

For å være forberedt på en uforutsett og alvorlig hendelse, har ArcusGruppen etablert et aktivt 
industrivern. Det innebærer kurs og øvelser innen førstehjelp, brannslukking, hjertestarter og ordenog 
sikringstjeneste for alle industrivernets medlemmer. I tillegg trenes konsernledelsen på å administrere 
uforutsette hendelser samt profesjonell håndtering av media. Hvert år gjennomføres omfattende øvelser 
sammen med eksterne innsatsstyrker som Politi, Brannvesenet og Ambulansetjenesten. Felles debrifing 
etter øvelsene bidrar til et velfungerende planverk og godt samarbeid med redningsetatene.

ArcusGruppen er sin rolle bevisst også ift rusforebyggende arbeid og har et aktivt og synlig AKANutvalg. 
ArcusGruppen samarbeider også med en profesjonell bedriftshelsetjeneste for å sikre tilgang til tilstrekkelig 
fagkompetanse der det er nødvendig.



Redusert sykefravær

Konsernledelsen

ArcusGruppen oppnådde en reduksjon i sykefraværet i 2014 på 1,5 prosentpoeng, tilsvarende en 
reduksjon på 23 prosent, og endte på 4,9 prosent sykefravær. Konsernet har i mange år vært en IAbedrift 
(Inkluderende Arbeidsliv) og har et godt samarbeid med både bedriftshelsetjenesten og 
NAVarbeidslivssenter for å ivareta den enkeltes helse og sikre nødvendig oppfølging og tilrettelegging. 
Opplæring av ledere i sykefraværsoppfølging, er også viktig for å øke nærværet. Nærværsfaktoren skal 
styrkes ytterligere ved økt fokus på forebyggende aktiviteter som ergonomisk riktige arbeidsstasjoner og 
arbeidsmetodikk, trivsel og medvirkning.

Otto Drakenberg (1966) 
Konsernsjef Arcusgruppen

Erik Bern (1961) 
Konserndirektør Group Supply Chain, 
Innkjøp og Eiendom

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.

Ingeniør

Medlem av konsernledelsen siden 2012.Adm. dir 
Vectura AS, Fabrikksjef 2000–03,Teknisk direktør 
Ringnes 1999–08 og Salgssjefi Landteknikk 1986–
99.

Erlend Stefansson (1968) 

Konserndirektør Brennevin 
Siviløkonom

Thomas Patay (1967) 

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.

Medlem av konsernledelsen siden 2012. Direktør 
Salg Ringnes 2008–12, CEO Spits ASA2006–
08, CEO Virtual Garden/Staal 2003–06, i 
perioden 1993–03 flere roller innen 
salg,marketing og consulting (inkl. McKinsey 
1993–96).

Per Bjørkum (1964) 
Konserndirektør Kommunikasjon 
Siviløkonom, MBA

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..

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.

Ann-Christin Gussiås (1967) 
Konserndirektør HR 
Siviløkonom

Medlem av konsernledelsen siden 2012. HR-direktør 
Coor Service Management 2006–12, HR-manager 
Ringnes 1999–06

Rune Midtgaard (1963) 
Konserndirektør Finans og IT
Siviløkonom, og Autorisert Finansanalytiker



Styrets medlemmer

Michael Holm Johansen, 
styreleder

Stefan Elving, styremedlem Leena Saarinen, styremedlem

Leif Johansson, styremedlem Eilif Due, styremedlem Mikael Norlander, 
styremedlem

Hanne Refsholt, styremedlem Erik Hagen, styremedlem Caspar Foghsgaard, 
styremedlem



Arne Larsen, styremedlem

1.Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse

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

Styret i ArcusGruppen følger kravene til god eierstyring og selskapsledelse, med hensikt å 
etterleve «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» iht «følg eller forklar-prinsippet». 
Anbefalingen ble sist revidert 30. oktober 2014, og 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 utfører markedsføring, salg og produksjon av alkoholholdige drikkevarer. 
Konsernets visjon er Sammen skal vi bli best på vin og brennevin i Norden. Det er etablert en 
strategi for lønnsom vekst primært i konsernets hjemmemarked Norden, basert på egne varemerker 
og agenturmerker innenfor vin og brennevin. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på våre 
hjemmesider www.arcus.no.

ArcusGruppens misjon er 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.

3. Selskapskapital og utbytte

Konsernets egenkapital pr. 31.12.2014 var på 1.744,6 MNOK. ArcusGruppens eiere skal over tid 
oppnå en konkurransedyktig avkastning på sin investering. ArcusGruppen har en finansiell 
strategi som innebærer at fri kontantstrøm benyttes til verdiskapning gjennom nedbetaling av 
rentebærende gjeld. Styret har i tråd med dette foreslått at det ikke deles ut utbytte for 2014.



4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Arcus-Gruppen AS har én aksjeklasse og hver aksje gir én stemme. Arcus-Gruppen AS har p.t. én 
aksjeeier, Arcus-Gruppen Holding AS, som eies av Ratos AB, Hoff SA og nøkkelpersoner i 
ledelse og styre. Pålydende pr. aksje er 1.001 kroner. Dersom selskapet skulle få flere aksjeeiere, 
har styret til hensikt å likebehandle disse. Dersom styret i en situasjon med flere aksjeeiere skulle 
ønske å foreslå for generalforsamlingen at eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved 
kapitalutvidelse fravikes, vil et slikt forslag begrunnes ut fra selskapets og aksjeeiernes felles 
interesser, og begrunnelsen vil fremgå av innkallingen til generalforsamlingen. Selskapet har 
styreinstruks der det fremkommer at styremedlemmer og konsernsjef ikke må delta i behandling 
eller avgjørelse av spørsmål som har vesentlig betydning for vedkommende eller nærstående.

5.Fri omsettelighet

Arcus-Gruppen AS har én aksjeeier og det er ingen aktiv handel i aksjene. Det foreligger ingen 
særlige vedtektsfestede omsetningsbegrensninger.

6.Generalforsamling

Arcus-Gruppens AS har én aksjeeier, som er styrerepresentert. Det anses derfor ikke nødvendig å 
legge til rette for at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styre.

7.Valgkomite

Som et unotert selskap har Arcus-Gruppen AS besluttet at selskapet ikke skal ha valgkomité.

8.Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

Som et unotert selskap har Arcus-Gruppen AS besluttet å ikke ha bedriftsforsamling.

Funksjonstiden for aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer er to år. Styret er sammensatt 
med sikte på å 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. To av 
styrets medlemmer representerer selskapets hovedaksjeeier, mens ett av styrets medlemmer 
representerer nest største eier. Samtlige av styrets medlemmer defineres som uavhengige av 
selskapets ledelse eller vesentlige forretningsforbindelser, med unntak av ett styremedlem som 
representerer konsernets hovedleverandør av råsprit. 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 her gitt en mer utfyllende beskrivelse av det enkelte styremedlems 
bakgrunn, kvalifikasjoner, funksjonstid, uavhengighet, hvor lenge de har vært styremedlem i 
ArcusGruppen og eventuelle vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner. Konsernets 
ansatte har i henhold til norsk lov og gjeldende bedriftsdemokratiordning rett til å velge 3 
medlemmer av styret i ArcusGruppen. Det er redegjort for sammensetningen av selskapets 
styrende organer her.

9.Styrets arbeid

Kompensasjonsutvalg

Kompensasjonsutvalget ledes av styrets leder, Michael Holm Johansen, og har i tillegg Mikael 
Norlander og Hanne Refsholt som medlemmer. Utvalgets sammensetning oppfyller anbefalingens 
krav til uavhengighet, 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.

Revisjonsutvalget

Revisjonsutvalget ledes av styrets leder, Michael Holm Johansen, 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.

Hovedoppgaver er:

Forvisse seg om at intern og ekstern regnskapsrapportering er hensiktsmessig 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 gjennomføring 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 sikre at 
forretningsmessige muligheter utnyttes gjennom sikker og effektiv drift med pålitelig rapportering 
innenfor gjeldende lover og regler, inkludert krav til etikk og samfunnsansvar. Det er etablert et 
rammeverk for risikostyring ihht. COSO standarden, der konsernkritiske risikofaktorer kartlegges 
og følges opp systematisk på prosessnivå. Kritiske prosesser med instrukser og retningslinjer for 
risikostyring skal dokumenteres.

HMS

HMS er definert som et linjeansvar i ArcusGruppen, med faglig støtte fra HR. Ytterligere 
redegjørelse for HMS arbeidet finnes på ArcusGruppens hjemmesider.

Etikk og samfunnsansvar

Styret i ArcusGruppen har behandlet og godkjent en CSR-policy og et etisk regelverk. 
ArcusGruppen reviderte sin CSR-policy for konsernet i 2014. Konsernets etiske regelverk ble 
revidert i 2012. Det er etablert et varslingssystem for brudd på konsernets etiske regelverk
(«whistle-blowing»).

Regnskapsrapporteringsprosessen

ArcusGruppens regnskap blir avlagt etter gjeldende IFRS-regelverk.



11. Godtgjørelse til styret

Det er informert om alle godtgjørelser til styret i note 8 til regnskapet for ArcusGruppen. Enkelte 

styremedlemmer har aksje- og opsjonsprogram. Dette er redegjort 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. Selskapet utarbeider ikke lederlønnserklæring for behandling i 
generalforsamlingen, da selskapet ikke er allmennaksjeselskap og kun har èn aksjeeier.

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. Konsernet har etablert kommunikasjonspolicy.

14. Selskapsovertakelse

Som et unotert selskap med én aksjeeier har ArcusGruppen besluttet å ikke omtale dette punkt.

15. Revisor

Ekstern revisor fremlegger for revisjonsutvalget årlig sin plan for revisjonsarbeidet kommende år. 
Revisors vurdering av risiko, intern kontroll og kvalitet knyttet til finansiell rapportering 
gjennomgås fortløpende i møter med revisjonsutvalget. 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.

Risikostyring

ArcusGruppen er en aktør med 
betydelig internasjonal virksomhet, 
og er utsatt for forretningsrisiko, 
politisk risiko, finansiell risiko og 
operasjonell risiko. Risikostyrings- 
og internkontrollsystemet til 
ArcusGruppen består av;



Risikostyringsprosessen, som skal bidra til å tydeliggjøre sammenhengen mellom 
de målene ArcusGruppen styrer etter, risiki som kan true måloppnåelse og tiltak for 
å begrense identifiserte risiki. 

Styringssystemet, som består av policyer, prosesser og nøkkelkontroller, og som 
skal bidra til å sikre etterlevelse av etablerte prosesser og underbygge måloppnåelse 
i konsernet.

Ansvar for styring av risiko i konsernet er knyttet til funksjonsansvar, og konsernets helhetlige 
risikostyring er gjenstand for regelmessig gjennomgang og vurdering i ArcusGruppens styre.

FORRETNINGSRISIKO
ArcusGruppen er løpende utsatt for svingninger i etterspørselen etter konsernets produkter. Konsernet 
følger opp trender i markedet og utvikling i markedsandeler, 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 én leverandør. Det fokuseres på tilfredsstillende kvalitet i råvarene for å redusere 
risiko og å 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 egentappede produkter blir analysert for å sikre tilstrekkelig 
kvalitet.

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

POLITISK RISIKO
Endringer i nivået på alkoholavgifter i Norden samt i monopolordningene i Norge, Sverige og Finland vil 
påvirke konsernets utvikling. For å redusere risikoen er ArcusGruppen aktiv i bransjeorganisasjoner for å 
kunne fange opp og påvirke eventuelle endringer i en tidlig fase. Monopolordningenes stilling i Norden 
vurderes som sterk.

FINANSIELL RISIKO
Konsernet har etablert en styregodkjent finanspolicy, som gir rammer og retningslinjer for konsernets 
operative styring av risiki knyttet til valuta, renter, likviditet og kreditt på prosessnivå. Etterlevelse av 
prosesser følges opp gjennom nøkkelkontroller. Prinsippene for finansiell risikostyring er gjengitt i note 4 
til regnskapet. 



OPERASJONELL RISIKO
Kritiske operasjonelle prosesser dokumenteres, for å sikre effektiv implementering av strategi og redusert 
personavhengighet. Etterlevelse av prosesser følges opp gjennom nøkkelkontroller.

ArcusGruppen har i sin 
portefølje noen av vår 
verdensdels sterkeste og mest 
kjære merkevarer innen 
Brennevin. Gammel Opland, 
Løiten, Gilde, Lysholm, 
Gammel Dansk, Aalborg, 
Braastad og flere andre sterke 
merkenavn gir gode og varme 
følelser hos mange forbrukere. 

Vår viktigste oppgave er å videreutvikle disse klenodiene til 
beste for våre kunder, forbrukere og for ArcusGruppen.

ArcusGruppens strategi er å videreutvikle sterke merkevarer til beste for kunder og forbrukere. De siste 
årene har det vært gjennomført en rekke tiltak for å øke merkevarenes verdi. Et viktig tiltak er 
premiumisering gjennom nye varianter og i noen tilfeller gjennom økte priser på sterke merkevarer.

STRATEGISKE PRIORITERINGER

Skape ny vekst for akevitt i Norge, Danmark, Sverige og Nord-Tyskland

Lansere reelle brennevinsinnovasjoner i «nye kategorier» mot massemarkedet

Doble Brennevins topplinje i Sverige og Finland

Etablere akevitt som kategori i sentrale markeder utenfor hjemmeområdet

FORRETNINGSOMRÅDE BRENNEVIN 



Forretningsområde Brennevin frem mot 2018
I Brennevins strategiplan frem til 2018 er et av de prioriterte områdene å sikre en fortsatt sterk posisjon 
for akevitt i hjemmemarkedet; Norden og Nord-Tyskland. Videreføring og kontinuerlig tilpasning av 
strategien med sterke merkevarer er sentral i dette arbeidet.

I langtidsperioden vil det arbeides målrettet for å øke veksten i Sverige og Finland. Det vil i hovedsak 
drives av agenturvekst, men vekst for egne merkevarer er også viktig. Oppkjøp vil vurderes fortløpende.

I Norden er det stort potensial for ArcusGruppen i nye kategorier og konsepter som for eksempel 
ferdigdrinker og lavalkohol. Innovasjon er, og vil fortsatt være, sentralt for forretningsområdet Brennevin.

En langsiktig og attraktiv mulighet er å etablere akevitt som kategori i det internasjonale markedet. Slik 
satsing er til vurdering, og vil kunne gi ArcusGruppen et betydelig løft.

Det nordiske markedet
Brennevinsmarkedet i Norden er sammensatt og til dels svært ulikt fra land til land. Det er store 
variasjoner i struktur, reguleringer, reklamemuligheter og prismekanismer. Sverige, Finland og Norge 
preges av de tre store statseide detaljmonopolene Systembolaget, Alko og Vinmonopolet.

Arcus AS i Norge, Arcus Sweden AB og Arcus Finland Oy har alle mangeårig erfaring i å selge gjennom 
detaljmonopolene i de respektive landene, og har inngående kjennskap til hvordan disse arbeider. Dette er 
et meget viktig konkurransefortrinn i forhold til de fleste andre markedsaktører, både på produsent- og 
agentursiden.

Grovt sett selges 80–90 prosent av det totale brennevinsvolumet i det nordiske markedet off-trade i 
butikker, og 10–20 prosent on-trade til hoteller, restauranter, cafeer og cateringvirksomheter (horeca-
markedet).



I Danmark selges brennevin til forbruker gjennom butikkjedene, 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. Markedsføring og 
salg av ArcusGruppens brennevinsprodukter i Danmark ivaretas av Det Danske Spiritus Kompagni A/S 
(DDSK), et selskap etablert i 2012 med Arcus-Gruppen AS og Flemming Karberg Familieholding ApS 
som likeverdige eiere og samarbeidspartnere. Distribusjonen i Danmark ivaretas av Arcus Danmark i 
samarbeid med Altia. De 12 ansatte er erfarne og har høy markedskompetanse. DDSK har et godt 
kontaktnett og har meget god innsikt i det danske markedet.

Det finnes mindre nisjeprodusenter av brennevin i alle de nordiske landene. Disse leverer i hovedsak 
vodka, akevitt og whisky, med calvados-lignende eplebasert brennevin som en voksende kategori. Det 
avtegner seg en økning i antall mikrodestillerier, med lokalproduksjon av brennevin som trend i 
forlengelse av bølgen av mikrobryggerier, økende interesse for lokale mattradisjoner, kortreist mat, samt 
voksende interesse for mixology, det vil si kunsten eller vitenskapen bak cocktailmixing. Dette er en 
utvikling som vil komme ArcusGruppens brede utvalg av regionale akevitter og andre 
brennevinsprodukter til gode.

Det nordiske brennevinsmarkedet viste i 2014 fallende totalvolum i alle de nordiske landene, men vekst 
for Duty Free Travel Retail og horeca. Nedgangen er påvirket av de senere årenes avgiftsøkning i Norge 
og Finland, økt Duty Free handel i Norge og økt grensehandel i hele Norden, og en dreining mot mer 
alkoholsvake alternativer. I 2015 ventes et fortsatt svakt fallende brennevinsmarked. Euromonitor anslår 
at det nordiske markedet først blir stabilisert i 2016–2017.

Premiumisering

Arcus ønsker å øke verdien av sine merkevarer, både på kort og lang sikt. For mange av våre sterkeste 
merkevarer vil premiumisering være et viktig element for økt verdi.

ArcusGruppens premiumisering-tilnærming er omfattende. I de siste årene har prisposisjon for 
viktige merkevarer blitt grundig og nærmest kontinuerlig vurdert – og tilpasset. Det har skjedd 
samtidig med at andre viktige parametere har blitt vurdert og forandret: Endret etikett, ny 
flaskeform, eksklusivitet i distribusjonen, innovasjon, lansering av premium-varianter og 
produksjon av begrensede serier.

ArcusGruppen har de absolutt sterkeste merkevarene i akevittkategorien i både Danmark og 
Norge. Designendringene på enkelte av de mest attraktive merkevarene er særlig tydelig på 
Lysholm Linie, Gammel Opland og Gilde.

Med de gjennomførte endringene er oppfatningen av produktfordelene økt, og det har blitt knyttet 
sterkere bånd mellom merkevarene og konsumenten, både rasjonelt og emosjonelt. De endringene 
ArcusGruppen har gjennomført har dannet et godt grunnlag for prisøkninger. På kort sikt 
medfører endringene som oftest noe lavere markedsandel, men høyere lønnsomhet over tid.

Konsumenter har alltid hatt et ønske om å omgi seg med produkter som er anerkjente for sin høye 
kvalitet, merkevarer hvor produktfordelene oppleves å være så betydelige at de kan forsvare en 
høyere pris. Mennesker har et grunnleggende ønske om å bli assosiert med sterke merkevarer; det 
stryker ens eget omdømme, og er en viktig årsak til suksess for premiumisering.



Organisering og arbeidsområder
Virksomheten i Forretningsområde Brennevin deles i to: Det ene omfatter utvikling, markedsføring 
og salg av ArcusGruppens egne merkevarer i Norden og utvalgte eksportmarkeder. Det andre 
omfatter nasjonale eller nordiske agenturer for internasjonale merkevarer. 

Egne merkevarer

Av egenproduserte merkevarer utgjør norsk og dansk akevitt den klart største andelen, men også 
kategorier som vodka og bitter produseres i betydelige volumer, med Vikingfjord og Gammel Dansk som 
de største merkene.

Fysisk produksjon, lagring og tapping skjer i regi av forretningsområdet Group Supply Chain, som har et 
av Europas mest moderne anlegg i tilknytning til ArcusGruppens hovedkontor på Gjelleråsen.

Mange av de egne merkevarene er nærmere omtalt nedenfor i avsnittet Produktkategorier.

Agenturer

Forretningsområde Brennevins omsetning utenom egne merkevarer 
kommer gjennom agenturer for produsenter i en rekke land, med USA, 
Storbritannia, Frankrike og Italia som de største. Agenturvirksomheten 
har et betydelig vekstpotensial i store deler av ArcusGruppens 
kjerneområde;

Norden. Sverige er det klart mest utviklede markedet, med alle de store 
internasjonale aktørene representert, mens det finnes langt flere 
agenturer ivaretatt av små aktører i Norge og Finland som er 
interessante for ArcusGruppen.

For ArcusGruppen er den inngående kunnskapen til hvordan man skal 
arbeide med alkoholmonopolene i Sverige, Norge og Finland et svært 
viktig konkurransefortrinn. Konkurransemessig er det også viktig at 
selskapet, som en av få aktører i bransjen, kan operere på nordisk basis. 
Dette gjør det mulig å fremstå med et betydelig kundegrunnlag ved å 
samle tre, i internasjonal målestokk, små markeder. Dette er verdifullt i en 
tid der store produsenter ønsker å forholde seg til færre agenter, mens det 
for ArcusGruppen er synergieffekter forbundet med å representere et 
merke i alle de tre landene. Det finnes imidlertid fortsatt store produsenter 
som av historiske eller andre årsaker ønsker separate agenter for ett eller 
flere land, og strukturen i ArcusGruppen gir full fleksibilitet for dette.

Agenturer er en sterkt relasjonspreget bransje, men vel så viktig er de suksessene man kan vise til. 
ArcusGruppen har de siste årene kunnet vise til flere vellykkede håndteringer av agenturer, noe som har 
fått internasjonal oppmerksomhet. Den spektakulære veksten for Fireball-agenturet er blant de fremste 
eksemplene. Blant Arcus Swedens største brennevinsagenturer er Fireball, den attraktive shooteren, 
utviklet av Sazerac. Et annet viktig agentur er det skotske whiskyhuset Whyte & Mackay, som i tillegg 
til whisky under eget navn står bak kjente merker som The Dalmore, Stewart’s og Isle of Jura. Arcus 
Finland vant i 2014 agenturet for skotske Inver House Destillers’ whiskymerker, og vil dermed også få 
en betydelig økt andel av det finske whisky-markedet.



Produktkategorier
Akevitt

ArcusGruppen er verdens største produsent av akevitt regnet både i volum og verdi, med en omsetning på 
totalt MNOK 366,1 i 2014. Totalt ble det i løpet av året solgt 5,3 millioner liter. Kategorien er en sentral 
lønnsomhetsdriver for konsernet. Det er et hovedmål for ArcusGruppen å skape ny vekst for akevitt i 
Norge, Danmark, Sverige og Tyskland, i hovedsak Nord-Tyskland. Markedsandelen i de skandinaviske 
landene var for hele 2014 henholdsvis 82,8 prosent for Norge, 56,6 prosent i Danmark og 18,6 prosent i 
Sverige.

Det er mer å hente ved å videreutvikle totalmarkedet for akevitt gjennom å fremme nye bruksområder, og 
ved å etablere akevitt som kategori i sentrale markeder utenfor hjemmeområdet. Forretningsområdet 
arbeider systematisk med å utvikle nye spesialakevitter tilpasset årstider og matretter som tradisjonelt ikke 
har vært forbundet med akevitt. Samtidig utnyttes den generelt stadig større interessen for nye smaker, 
lokale spesialiteter og eksklusive nisjeprodukter til å lage nye regionale akevitter, og ikke minst avec-
varianter av de klassiske merkene. Det arbeides aktivt med å kapitalisere på den voksende interessen for 
whisky, og også ved å promotere akevitt som viktig innhold i drinker/cocktails. I nært samarbeid med 
ambisiøse barmestere skaper ArcusGruppens akevitteksperter nye cocktail-kombinasjoner, og lager 
fristende varianter av tradisjonelle drinker.

Bitter

Gammel Dansk bitter er høyt respektert, og et nasjonalt ikon i Danmark. 
Undersøkelser viser at det har vært underinvestert i varemerket, og det ble 
derfor i 2014 gjort en omfattende innsats for å revitalisere merkevaren. Et 
hovedgrep var å lansere en ny variant kalt Gammel Dansk Shot, med chili i 
tillegg til de tradisjonelle ingrediensene, som samtidig fikk en noe annen 
balanse.

Dette gir smaken bredere appell. Et annet hovedgrep var en omprofilering 
med vekt på mer aktuelle verdier, samt reklame- og PR-kampanjer som 
styrker både den nye shot-varianten og hovedbrandet Gammel Dansk. 
Resultatet har vært en økt rekruttering av yngre forbrukere, og en salgsøkning 
på 2,0 prosent i volum i 2014, med forventninger om ytterligere vekst i 2015. 
Klikk for mer informasjon om revitaliseringen av Gammel Dansk og om 
Gammel Dansk Shot.

Vodka

Vodka er uten sammenligning verdens mestselgende brennevinskategori. 
ArcusGruppen har seks egne merker, med Vikingfjord som det største, 
etterfulgt av Kalinka. Vikingfjord ble i 2014 relansert i Norge, med ny flaske 
og nytt design. Vikingfjord fremstår nå som langt mer moderne, bedre tilpasset 
sin målgruppe, og med et design og uttrykk som befester produktets kvaliteter. 
Attraktiviteten ved norsk isbrevann har vært et bærende element da den nye 
moderne posisjoneringen ble valgt. 



Cognac og druebrennevin

Kategoriene cognac og druebrennevin hadde også i 2014 salgsnedgang i de nordiske markedene, selv om 
Norge fortsatt er et av landene i verden med høyest konsum per capita. De typiske avec-situasjonene – en 
god cognac til kaffen – er i tilbakegang, og møter i økende grad konkurranse fra andre 
brennevinskategorier. ArcusGruppen arbeider aktivt med å posisjonere cognac og druebrennevin for nye 
brukssituasjoner, først og fremst som ingrediens i cocktails.

Braastad cognac produseres av det franske cognachuset Tiffon SA, der ArcusGruppen har en eierandel på 
34 prosent. Merket er representert i alle de nordiske landene og Tyskland, og er en av markedslederne i 
Norge. Merket har også en sterk posisjon i Duty Free-markedet. ArcusGruppen og Tiffon samarbeider 
kontinuerlig om videreutvikling og perfeksjonering av smak og emballasjedesign, og nye varianter ble 
lansert i 2014. Serien Braastad Contemporary ble videreført i 2014, og billedkunstner Magne Furuholmen 
og arkitektkontoret Snøhetta har stått for årets design og eske.

ArcusGruppen leverer også andre typer druebrennevin, med brandyene Concorde, Eau de Vie og Brandy 
Special som de største merkene.

Whisky

Salget av whisky har vært relativt stabilt i 2014. Arcus Sweden fikk en betydelig styrket posisjon i 
kategorien etter året før å ha overtatt det svenske agenturet for whiskyhuset Whyte & Mackay, mens 
Arcus Finland i 2014 vant agenturet for skotske Inver House Destillers’ whiskymerker, og dermed en økt 
andel av det finske whisky-markedet.

I Norge er ArcusGruppens Upper Ten et populært og vel ansett whiskymerke. Små prøvepartier av 
Gjoleid, ArcusGruppens første helt egenproduserte whisky, ble lagt ut for salg i både 2013 og 2014. Dette 
vakte bred interesse, og det knytter seg store forventninger til merkevaren. Det ble derfor i fjor destillert et 
betydelig kvantum ny whisky. 



De Nordiske Landene
Norge
I Norge var det i 2014 et totalsalg av brennevin på 
Vinmonopolet på 11,3 millioner liter, et fall i volum på 
1,4 prosent. Dette var i stor grad drevet av cognac og 
annet druebrennevin, som stod for nær 70 prosent av 
nedgangen. 

ArcusGruppens salg av brennevin i Norge var MNOK 
325 og 3,7 millioner liter. Det tilsvarer en nedgang på 
henholdsvis – 5,7 og – 9,1 prosent sammenlignet med 
2013.

I 2014 ble satsingen på horeca-markedet intensivert, 
blant annet gjennom at Forretningsområde Brennevin 
fikk sin egen salgsstab. Tidligere har samme selgere 
arbeidet med både med brennevin og vin. Endringen har 
bidratt til mer målrettet horeca-salg, økt inntjening og 
bedre eksponering av ArcusGruppens merkevarer.

Danmark
I Danmark, der brennevin er fri handelsvare, opplevde markedet en positiv utvikling i 2014. Totalsalget 

var 13,2 millioner liter, en økning på 0,6 prosent.

ArcusGruppens salg av brennevin i Danmark var MNOK 113 og 2,5 millioner liter. Det tilsvarer 
en endring på henholdsvis 1,0 og – 9,0 prosent sammenlignet med 2013. De største kategoriene i 
Danmark er akevitt, vodka og whisky.

ArcusGruppens markedsføring og salg i Danmark ivaretas av Det Danske Spiritus Kompagni A/S, som 
ble etablert i 2012 i likeverdig partnerskap mellom Arcus-Gruppen AS og Flemming Karberg 
Familieholding ApS. Distribusjonen i Danmark ivaretas av Arcus Danmark i samarbeid med Altia.

Aalborg Akvavit er markedsledende i Danmark med en verdiandel på ca. 46,1 prosent. I 
tillegg kommer Lysholm Linie med en verdiandel på ca. 10,4 prosent, som totalt gir 
ArcusGruppen 56,5 prosent av det danske akevittmarkedet. 2014 var det første hele året 
hvor ArcusGruppen har hatt full kontroll på porteføljen. Det har blitt nedlagt betydelig 
innsats i å utvikle strategier og kampanjer for å styrke Aalborg-akevittenes 
markedsposisjon, etter en svakt fallende trend gjennom noen år. Resultatene er gode, og 
har vist seg gjennom økende salg til bedre priser, det siste blant annet som et resultat av 
at man i stor grad har unngått å delta i lavpriskampanjer i regi av butikkjedene. Gammel 
Dansk er i særklasse Danmarks mest kjøpte bitter, men på grunn av langsiktig fallende 
tendens ble det i 2014 gjennomført en omfattende revitalisering av varemerket, med 
lansering av nyskapningen Gammel Dansk Shot og en omfattende omprofilering av 
Gammel Dansk. Resultatet var en stø økning i salget, hvilket best vises i desember med 
en økning på 5,9 prosent. Samlet i desember gikk markedsandelen frem fra 28,8 til 29,1 
prosent.
Markedsandelen for Braastad Cognac i 2014 falt med 0,4 prosentpoeng, til en andel på 
17,2 prosent av det danske cognac-markedet.



Sverige

Det totale brennevinssalget gjennom Systembolaget falt med 2,0 prosent i 
2014. Samlet salg i det svenske markedet var 18,3 millioner liter. De to 
største kategoriene er gin og whisky. Her økte gin med 4,6 prosent, mens 
whisky falt med 2,3 prosent i 2014.

ArcusGruppens salg av brennevin i Sverige var MNOK 96 og 1,4 millioner 
liter. Det tilsvarer en endring på henholdsvis 5 og – 5 prosent 
sammenlignet med 2013.

Hovedproduktene i Sverige er Fireball, Gammel Dansk, The Dalmore 
whisky og i noen grad Aalborg Akvavit. Whisky blir stadig viktigere, og 
ArcusGruppen har en bred portefølje som er bygget aktivt ut gjennom 
agenturet for Whyte & Mackay. Gin har stor betydning for totalvolumet, 
men kategorien er prissensitiv.

Et kursfall for svenske kroner mot euro gjennom året har gitt svakere 
marginer for importerte produkter, i og med at brennevinsmarkedet er 
meget prisfølsomt og prisøkninger gir volumtap. Utslaget merkes godt i 
Sverige, der produktporteføljen i hovedsak er importert. For produkter 
importert fra Norge forholder dette seg annerledes, i og med at norske 
kroner falt i forhold til svenske mot slutten av 2014.

Finland

Finland har det høyeste forbruket av brennevin av de nordiske landene, 
med et totalsalg på 29,1 millioner liter i 2014. Dette er en nedgang på 3,1 
prosent i forhold til 2013. Verdien utgjorde EUR 201,046 millioner i 2014, 
opp 0,2 prosent i forhold til 2013.

ArcusGruppens salg av brennevin i Finland var MNOK 30,8 og 0,3 
millioner liter. Det tilsvarer en endring på henholdsvis 9 og – 9 prosent 
sammenlignet med 2013.

Nedgangen i volum rammer alle kategorier. De finske forbrukerne har 
imidlertid fortsatt en forkjærlighet for vodka og viina, som er de to største 
brennevinskategoriene i landet. Lokale merker har en sterk posisjon, og 
markedet er preget av sterkt prispress. Da det økonomiske klimaet 
fremdeles er presset og avgiftene har økt, ser man et stigende antall finner 
som reiser til Estland for å handle billigere produkter. Avgiftsøkningene de 
siste årene har ført til en signifikant svekkelse av salget av brennevin, en 
trend som fortsatte i 2014.

ArcusGruppen er en liten aktør i det store finske brennevinsmarkedet. Markedsandelen var i 2014 på 2,1 
prosent, opp fra 2,04 prosent året før, mens den totale brennevinsomsetningen økte til MNOK 30,8 fra 
MNOK 28,0 i 2013. Den relativt store økningen i markedsandel og omsetning skyldes dels nye og gode 
agenturer, dels forsterket innsats for å nå et oppsatt mål om å fordoble forretningsområdet Brennevins 
topplinje i Finland.



Duty Free Norden

ArcusGruppen er sterkt til stede i det nordiske Duty Free-markedet, med en spesielt sterk stilling på 
utsalgssteder i Norge. Økende reisevirksomhet og den nye muligheten til å kjøpe vin istedenfor 
tobakksvarer har økt den generelle interessen for Duty Free-handel blant nordmenn. Det er imidlertid god 
vekst også utenfor Norge, med et spesielt sterkt utslag 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 som har en sterk utvikling. 
ArcusGruppens totale omsetning innenfor Duty Free i Norden var i 2014 på MNOK 105.

ArcusGruppen utenfor Norden 

Tyskland

Volumet av ArcusGruppens omsetning av brennevinsprodukter i Tyskland falt med – 13 prosent i 2014, 
mens økningen i verdi var hele 8 prosent. Det siste er delvis resultat av bedre priser. Total omsetning for 
ArcusGruppen i Tyskland var i 2014 på MNOK 69.

Lysholm Linie akevitt var sterkeste driver i et marked under press. Andre merker med god vekst er 
Aalborg Jubilæum Akvavit og Malteserkreuz, en akevitt produsert i Danmark, men som i all hovedsak 
selges i Tyskland. Økningen for de danske akevittmerkene er resultat av et målbevisst arbeid for å høyne 
profil og markedsposisjon, og som også har åpnet for høyere priser. Det ble solgt noe mindre kvanta 
Vikingfjord Vodka og Braastad Cognac.

 Forretningsområde Vin fortsatte den gode 
omsetningsutviklingen også i 2014, med en salgsvekst på ni 
prosent. Fremgangen er utelukkende organisk vekst, og skjer 
på tross av moderat vekst i både det norske og svenske 
vinmarkedet, og nedgang i det finske.
I Sverige er veksten drevet av nye lanseringer som har truffet markedet meget godt, alt basert på grundig 
forståelse om hva som foretrekkes i de ulike konsumentsegmentene. I tillegg til å vinne nye attraktive 
vinagenturer har ArcusGruppen lykkes med en rekke nye listeføringer på Systembolaget, også med egne 
merkevarer. Det har gitt et godt salgsløft. På tampen av året fikk Vingruppen i Norden to nye store 
italienske agenturer ; populære rødviner fra Masi, og minst like populære Prosecco-viner fra Astoria.

Også den norske vinvirksomheten har hatt omsetningsvekst gjennom både nye agenturer og egne 
merkevarer. Agenturet for Masi-viner, som norske Symposium Wines overtok november 2013, har gitt et 
betydelig løft. En rekke andre nye agenturer har også bidratt til å komplementere en allerede bred 
portefølje, særlig på de områdene hvor veksten er størst; lyse og hvite viner. Viktige eksempler her er 
Sancerre-agenturet Guy Saget, det største i Norge, og den spanske cava-produsenten Codorniu. Arcus 
Wine Brands, vinselskapet som utelukkende satser på egne merkevarer, har hatt spesielt god fremgang i 
2014. Selskapet har for alvor kapitalisert på sine langsiktige investeringer i å tilegne seg god 
markedsinnsikt.

FORRETNINGSOMRÅDE VIN 



Parallelt med den sterke omsetningsveksten har både den svenske og den norske kronen svekket seg 
betydelig mot euro i 2014. Dette er hovedårsaken til årets reduserte lønnsomhet. Det er gjennomført 
omfattende kostnadsreduserende tiltak i løpet av året, og prisene er økt i den utstrekning dette er vurdert 
som hensiktsmessig ut fra konkurransemessige hensyn. Disse tiltakene har likevel ikke vært tilstrekkelig 
for å innfri den vedvarende ambisjonen om økt lønnsomhet.

STRATEGISKE PRIORITERINGER

Øke produktivitet og redusere risiko gjennom tydelig funksjonsansvar og 
definerte arbeidsprosesser
Sikre en markedsfokusert, målrettet og samlet ArcusGruppen kultur

Forretningsområde Vin frem mot 2018
Både den svenske og den norske vinvirksomheten har resultatmarginer 
som er de beste i sine respektive land. Hensyntatt den krevende 
valutasituasjonen, vil økt lønnsomhet komme gjennom økt omsetning. I 
begge land jobbes det systematisk med å tiltrekke nye agenturer og øke 
salget i den eksisterende porteføljen. Oppkjøp i Sverige, og også Finland, 
vil bli vurdert fortløpende. 
Med sine respektive vinselskaper preges Forretningsområde Vins 
virksomhet i både Sverige og Norge av å være meget tett på markedet. 
Dette gjelder ikke bare det vedvarende skarpe fokuset på konsumentenes 
behov, men også den nærheten til leverandørene som vinselskapene har 
oppnådd gjennom blant annet å vise høy vinfaglig kompetanse. 
Omfattende nettverk i det internasjonale vinmarkedet har gitt suksess, og 
vil også være en nøkkel til fremtidig lønnsom vekst.

Videreutkling av den suksessen Arcus Wine Brands har oppnådd med vinkonseptet «Lav på garvestoff 
og histamin», er en viktig del ArcusGruppens strategiplan. Dette vil være en sterk drivkraft ikke bare i 
Norge, men også Sverige og Finland.



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 tilgjengelighet, 
priser og forsvarlige omsetningsforhold. Utenom monopolene kan 
importører og produsenter selge direkte til hoteller, restauranter og 
cafeer, gjerne kalt horeca-markedet, og til Duty Free-butikker. Grovt 
sett selges rundt 90 prosent av volumet off-trade, det vil si gjennom 
monopolene, og 10 prosent on-trade (horeca og Duty Free-butikker).

ArcusGruppen er nest største aktør i Sverige og største i Norge med 
markedsandeler på henholdsvis knapt 11 prosent (uendret fra 2013) 
og 18,0 prosent (ned fra 18,1 prosent i 2013).

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

Samarbeid med monopolene
ArcusGruppens vinselskaper i Norge, Sverige og Finland har alle mangeårig erfaring med å forholde seg 
til detaljmonopolene i de respektive landene, og har inngående kjennskap til hvordan disse arbeider. Dette 
gir et konkurransefortrinn i forhold til de fleste andre markedsaktørene, både på produsent- og 
agentursiden. Samarbeidet foregår i stor utstrekning ved at monopolene innhenter anbud der vinområde, 
druetype, lagringstid og prisnivå er spesifisert. Blindsmakning i monopolets regi blir så avgjørende for 
hvilket eller hvilke anbud som blir akseptert. Dette innebærer at tilbydernes vinfaglige kompetanse, 
innsikt i kundegruppenes smakspreferanser, og et godt kontaktnett på produsentsiden er avgjørende. 
Anbudene er den viktigste døråpneren til markedet. Forretningsområde Vin legger derfor stor vekt på å 
utnytte mulighetene som åpner seg, og følger monopolenes markedsplaner tett for å kunne være godt 
forberedt før anbudsinnbydelser. Resultatet er at ArcusGruppens vinselskaper har en høy suksessrate i 
denne typen prosesser.

I tillegg kan vinselskapene på eget initiativ og ut fra egne vurderinger av markedspotensial lansere viner 
gjennom monopolenes bestillingsutvalg. Monopolene står på sin side fritt til å avvise produkter, men 
dette skjer sjelden for ArcusGruppens vinselskaper. Salgstallene avgjør om et produkt etter hvert blir 
listeført som lagervare i monopolenes butikker, og i hvor mange, avhengig av de enkelte butikkens 
størrelse og kundegrunnlag.



Nyhetsformidling og markedsføring
Vinmarkedet er nyhetsfokusert, og høy endringshastighet preger alle de tre landene. Vinmerker har 
kortere livssyklus enn brennevinsmerker, og forbrukerinnsikt, innovasjonsevne 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.

Reklameforbud for alkohol i Norge og restriksjoner i Sverige og Finland gjør at det nødvendig med 
spesiell innsikt i virkemidlene når produkter skal ut på markedet. Pressen er en svært viktig kanal, og alle 
nyheter blir presentert for vinjournalister og -skribenter. ArcusGruppens vinselskaper har også gjort en 
betydelig innsats for å formidle kunnskap og heve kompetansenivået i disse gruppene, noe som samtidig 
har bidradd til å bygge gjensidig tillit. 

Nasjonale ulikheter
De nasjonale smakspreferansene i Sverige, Norge og Finland er ulike. Dette gjelder druetyper og vinland 
såvel som vinmerker. I Norge dominerer tradisjonelle europeiske vinland som Italia, Frankrike, Spania og 
Tyskland. Den nye verden og Sør-Afrika har en relativt sett sterkere posisjon i Sverige og Finland, men er 
sammen med Spania i tilbakegang til fordel for Frankrike og Italia. Italiensk vin er på fremmarsj i 
samtlige tre land, og har gjennom flere år vært største vinland i både Sverige og Norge. En generell 
tendens i retning av lettere og lysere vintyper er felles for hele det nordiske markedet, selv om rødvin 
fortsatt har den klart største markedsandelen i alle de tre landene. Innenfor dette segmentet går trenden i 
Sverige dessuten mot mer kraftfulle, alkoholsterke viner med høy sukkergehalt.

ArcusGruppen ser Norden som hjemmemarked, og arbeider med å overføre suksessrike konsepter fra ett 
land til et annet. I tråd med dette ble nyskapningen Ruby Zin i januar 2014 lansert som en svensk 
videreføring av ArcusGruppens konsept ”Lav på garvestoff og histamin”, som har vært en stor suksess i 
Norge. Ruby Zin fikk tilsvarende sterk og rask salgsvekst i Sverige. I fjor høst ble vinen introdusert i 
Norge, og har siden klatret raskt oppover også på Vinmonopolets salgsstatistikk. Tidligere har ingen 
vinmerker vært bestselgere på tvers av landegrensene, men nå er Ruby Zin i ferd med å endre dette.

Egne merkevarer og agenturer
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 er en 
stor aktør i bulkmarkedet. I Norge er konsernet alene om å ha store tappeanlegg og et avansert, akkreditert 
laboratorium som kan sikre kvaliteten. 



Grensehandel og 
Duty Free
Detaljhandel over landegrensene er en faktor som 
påvirker markedet i alle de nordiske landene, men 
i særlig grad Norge og Finland, hvor 
avgiftspolitikken gir vesentlig høyere priser enn i 
nabolandene. Omfanget er usikkert, men 
salgsvolumet av vin og brennevin i 
Systembolagets såkalte «norgesbutikker» nær 
grensen hadde i 2012 et salgsvolum tilsvarende 
nærmere 20 prosent av Vinmonopolets 
totalvolum. 

Salg til nordmenn utgjorde ca. 2/3 av dette. Utslagene for både norske og svenske salgstall var med andre 
ord betydelige i 2012, og Statistisk sentralbyrå har anslått at den norske grensehandelen økte med 
ytterligere 6 prosent i 2013.

Svenske forbrukere handler på sin side store volumer i Tyskland og i noen grad Danmark. 
Avgiftsøkninger i Sverige ga økende grensehandel i 2014, og en ytterligere avgiftsøkning på 9 prosent i 
2015 vil trolig forsterke tendensen. Den finske grensehandelen skjer særlig i Estland. Avgiftsøkninger har 
gitt et finsk prisnivå nær fire ganger så høyt som det estiske, og en Duty Free kvote på 100 liter vin per 
person innenfor EU åpner for grensehandel av svært stort omfang.

SVERIGE
Markedsutvikling
Det svenske vinmarkedet vokste med ca. 2 prosent i 2014, 
mot 5 prosent året før. Salg til hoteller, restauranter og 
cafeer (horeca-markedet) vokste marginalt mer enn 
Systembolagets salg, som i 2014 utgjorde ca. 91 prosent av 
totalmarkedet mot 8 prosent for horeca og 1 prosent for 
taxfree-salg.

Økningen var særlig sterk for rosé, musserende vin og champagne. Rødvin er generelt i tilbakegang, 
samtidig som trenden i retning av kraftfulle rødviner med høyt innhold av alkohol og sukker fortsetter, på 
bekostning av mer tradisjonelle viner med mindre sukker og alkohol. Italia er det største vinlandet totalt 
sett, og vokste videre til en markedsandel på 29,0 prosent fra 26,0 prosent i 2013. På annen plass ligger 
Frankrike med en markedsandel på 19,0 prosent, opp fra 17,0 prosent i 2013. Det ble også i 2014 nedgang 
for Sør-Afrika, som fikk en markedsandel på 8,0 prosent mot 12,0 prosent i 2013. Tilsvarende utvikling 
gjelder for Australia og Spania, som begge falt rundt ett prosentpoeng til 8,0 prosent.

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 prosent markedsandel, mens de 30 største har en samlet markedsandel på 
over 88 prosent.



ArcusGruppen i det svenske vinmarkedet

ArcusGruppen er nest største aktør i det svenske vinmarkedet gjennom Vingruppen i Norden AB med 
datterselskaper. Samlet omsetning var i 2014 MSEK 868, tilsvarende MNOK 797, opp fra MSEK 830, 
tilsvarende MNOK 749, i 2013. Dette er en økning som tilsvarer den generelle markedsutviklingen for 
vin i Sverige, og markedsandelen på knapt 11 prosent er dermed tilnærmet uendret fra 2013. 
Virksomheten har vokst hvert år siden oppstarten i 1992, og posisjonen som nest største aktør er sterk. 
Vingruppen i Norden har som hovedstrategi å vokse organisk i sine eksisterende virksomheter, ved å 
starte nye bedrifter, og gjennom oppkjøp.

ArcusGruppens svenske vinselskaper

I 2014 besto Vingruppen i Norden av de svenske 
selskapene Vinunic AB, The Wineagency Sweden AB, 
Wineworld Sweden AB, Vinovum AB, Quaffable 
Wines Sweden AB, Valid Wines AB, Opentable AB og 
Your Wineclub Sweden AB, dessuten det finske 
datterselskapet Vinum Import Oy. I løpet av året skiftet 
Kajsa Wines navn til Valid Wines Sweden AB, og gikk 
samtidig fra å være datterselskap av Vinovum til å bli et 
selskap direkte eid av Vingruppen i Norden, mens øvrig 
virksomhet i Vinovum ble solgt og selskapet endret 
navn til Quaffable Wines Sweden AB. 

Mot slutten av året ble det etablert nye selskaper innenfor Vingruppen i Norden med tanke på 
ytterligere ekspansjon i 2015. Quaffable Wines Sweden AB ble pr 1 des 2014 datterselskap til 
Wineworld Sweden AB. I tillegg til å være morselskap ivaretar Vingruppen i Norden funksjoner som 
økonomi, IT, HR og logistikk for samtlige selskaper i gruppen.

Vinunic AB ble etablert i 1992 og er det største selskapet i Vingruppen Norden. Viktige leverandører er 
Masi, Cline Cellars, Mulderbosch, Guigal og Louis Jadot. I tillegg til disse arbeider Vinunic med noen av 
vinverdenens 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 Norden i 2007, og har raskt etablert seg som en 
av Sveriges største vingrossister. The Wineagencys største leverandører er Francois Lurton, Allegrini og 
JM Fonseca.

WineWorld Sweden AB ble etablert i 2002. Selskapet selger og markedsfører både importerte merker og 
egne merkevarer som Que Pasa og Goder Aftonglögg. I importporteføljen inngår Sveriges bestselgende 
champagne, André Clouet Grande Reserve. Den største av WineWorlds leverandører er Orion Wines, 
andre av stor betydning er Barone Ricasoli, Vina Falernia, Cantine Paolo Leo og Orion Wines. Wineworld 
er også hovedeier i datterselskapet Quaffable Wines Sweden AB.

Valid Wines Sweden AB , tidligere kjent som Kajsa Bergqvist Wines AB, ble startet i 2010. Selskapet 
har sine viktigste leverandører i Sør-Afrika, men leverer også vin fra italienske, franske og 
newzealandske produsenter.



NORGE

Markedsutvikling

Veksten i det norske vinmarkedet i 2014 var relativt beskjeden. Vinmonopolet hadde en økning på 0,5 
prosent i salg til konsument sammenlignet med 1,1 prosent året før. Det er grunn til å tro at den store og 
fortsatt økende grensehandelen er en viktig årsak til den lave markedsveksten. Salg til hoteller, 
restauranter og cafeer (horeca-markedet) gikk ned med – 2,4 prosent av totalmarkedet i 2014, etter en 
marginal økning i 2013. Duty-Free-salg av vin i Norge utgjør ca. ## prosent av totalmarkedet, en økning 
på ## prosent etter at regjeringen i 2014 innførte en ny ordning der frikvoten for tobakk kan byttes ut med 
avgiftsfri vin. Dette har imidlertid bidradd til nedgangen i Vinmonopolets salg.

Det desidert største vinlandet på Vinmonopolet var også i 2014 Italia med en markedsandel på 33 prosent,
(+ 1,2 prosent). På de neste plassene kom Frankrike med 17,7 prosent (- 0,2 prosent), Spania med
10,6 prosent (- 0,2 prosent), Tyskland med 8,4 prosent (uendret) og Chile med 7,5 prosent (uendret).

Rødvin viste en nedgang fra 64,5 prosent av totalomsetningen i 2013 til 62,5 prosent i liter i 2014. Tross 
dette vokste italiensk rødvin med 1,7 prosent i liter, og utgjorde hele 42,5 prosent av Vinmonopolets 
rødvinssalg 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 markedsandeler til hvite og rosé. 
Hvitvinskategorien vokste i 2014 med 1 prosent, og utgjør nå nærmere 27,4 prosent av svakvinsalget. 
Tyskland og Frankrike er fortsatt største hvitvinsland med henholdsvis 8,3 prosent og 7,7 prosent. 
Veksten på 0,5 prosent i rosévinkategorien var drevet av produkter fra Frankrike og USA, som kunne vise 
til en vekst på henholdsvis 30,4 og 13,2 prosent. Også musserende vin viser med 0,7 prosent en sterk 
utvikling, med Italia, Spania og Frankrike som største land. I 2014 har særlig italiensk musserende vin 
hatt en kraftig økning.

ArcusGruppen i det norske vinmarkedet

ArcusGruppens selskaper hadde en volumøkning på 0,9 millioner liter vin i 2014, til totalt 13,2 millioner 
liter. En forskyvning i salget i retning av dyrere produkter bidro ytterligere til en vekst på topplinjen fra 
MNOK 401,2 til MNOK 460,5 , mens markedsandel målt i verdi økte til 18,7 prosent fra 18,1 prosent i 
2013. 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.

Regelendringen som i 2014 åpnet adgang til å erstatte den avgiftsfrie tobakkskvoten med vin ga begrenset 
salgsøkning for ArcusGruppen, i og med at Duty Free-butikker på flyplasser og ferger i hovedsak kjøper 
inn direkte fra produsent.

ArcusGruppens vinselskaper sikret seg flere viktige horeca-avtaler i 2014, og er en av de ledende 
aktørene i Norge også på dette området. Horeca-markedet utgjør ca. 10 prosent av forretningsområdets 
totalomsetning, og er særlig viktig i Norge som en av få kanaler for å introdusere produkter for markedet.

Et særtrekk ved det norske markedet er at en svært stor del av omsetningen er Bag in Box, også innenfor 
premiumsegmentet. Det kan i enkelte tilfeller være krevende å overbevise produsenter av kvalitetsvin om 
at dette er tilfelle, og nyttig å kunne vise til forretningsområdets forbrukerinnsikt og dokumenterte 
resultater for å få gjennomslag for at produktene leveres i denne emballasjeformen.



ArcusGruppens norske vinselskaper

Forretningsområde Vin omfatter de norske selskapene Vingruppen AS, Arcus Wine Brands AS, Vinordia 
AS, Symposium Wines AS, Excellars AS og Vinuniq AS. Vingruppen AS er heleid av Arcus-Gruppen 
AS, mens de øvrige selskap er helt eller delvis eid av Vingruppen AS, etter at disse aksjene ble overført 
fra Arcus-Gruppen AS til Vingruppen AS i en intern omstrukturering i første kvartal 2014. 
Minoritetsandelene i de enkelte selskap er opprettholdt uavhengig av dette, men endringen innebærer at 
det blir samsvar mellom juridisk struktur og faktisk organisering. Interne funksjoner som økonomi, IT og 
HR ligger fortsatt i Arcus-Gruppen AS.

Vingruppen AS er i prinsippet et holdingselskap, men skal i praksis først og fremst være en felles 
spydspiss ut i markedet for alle datterselskapene, og totalleverandør av hele porteføljen av forskjellige 
viner. Det er i hovedsak ArcusGruppens kunder som vil møte Vingruppen, som fremstår med en samlet 
og høyt motivert organisasjon med stor faglig kompetanse. Salgsmedarbeiderne mot horeca-markedet vil 
utelukkende arbeide med vin, og det er et krav at alle skal ha sommelierutdannelse og gode forutsetninger 
for å være rådgivere for kundene. Sammen med solid markedsforståelse er dette avgjørende for å lykkes i 
et sterkt fragmentert marked hvor merkevarelojaliteten er lav.

Produsenter og leverandører vil fortsatt kunne forholde seg til de enkelte vinselskapene slik de har gjort 
tidligere. Dette gir flere fordeler: Bransjen er preget av personlige kontakter og kulturelle relasjoner 
mellom produsent og agent, og strukturen med flere mindre selskaper bidrar dessuten til å legge til rette 
for fortsatt gründertankegang såvel som for å videreutvikle eksisterende virksomhet.

Vingruppen har som hovedstrategi å vokse organisk i eksisterende virksomheter, gjennom tilvekst av nye 
agenturer, ved 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. Arcus Wine Brands satser utelukkende på egne merkevarer. 
Selskapet har hatt god vekst, særlig med konseptet «Lav på garvestoff og histamin». 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 kvalitetsimportører. 
Selskapets grunnlegger Sebastian Bredal er én av rundt 300 Masters of Wine i verden, og den eneste med 
den høythengende graden som arbeider i et norsk importselskap. Kombinert med stor formidlingsevne gir 
graden sterkt gjennomslag både i norske og internasjonale vinmiljøer, og særlig hos viktige 
kvalitetsprodusenter, som ofte legger stor vekt på at deres samarbeidspartnere representerer høy vinfaglig 
kompetanse. Symposium Wines representerer ansette produsenter som Masi Agricola, Grand Chais de 
France, Codorniu, Wongraven Wines og Von Winning. Selskapet representerer også ikonprodusenter 
som Mascarello og Valentini og er blant de beste 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 blant Norges aller mest solgte.

Produktutvikling og lanseringer

Vingruppen med datterselskaper nedla i 2014 som i 
tidligere år et betydelig arbeid i produktutvikling, og i å 
optimalisere produktporteføljen for endringer og trender i 
det norske markedet. Av lanseringer av egne merkevarer 
nevnes spesielt Ruby Zin, en rødvin etter ”Lav på 
histamin og garvestoff” som opprinnelig ble utviklet for 
Sverige, og som etter stor suksess der nå også beveger seg 
raskt oppover på Vinmonopolets salgsstatistikk. 

En annen suksess er Jean Pois-Lion Côtes du Rhône Villages, et eget varemerke produsert i Rhône-
distriktet etter Arcus Wine Brands’ spesifikasjoner, og tappet i Bag in Box på Gjelleråsen. Vinen finnes i 
Vinmonopolets basisutvalg, og har hatt en sterk salgsutvikling etter lanseringen tidlig i 2014.



FINLAND
Markedsutvikling

Det finske vinmarkedet hadde en svak utvikling også i 2014, først og fremst som følge av nye 
avgiftsøkninger og kraftig vekst i Duty Free og grensehandel, særlig mot Estland, der nær 35 prosent av 
all vin som drikkes i Finland kjøpes. Alkos totale salg av vin falt med 1,3 prosent til 56,4 millioner liter. 
Det finske horecamarkedet er relativt lite, og utgjør bare mellom 5 og 6 prosent av den totale omsetningen 
i landet. Det er vekst i horeca-omsetningen i Helsingfors, mens utviklingen i resten av landet er svak.

Markedsandelen for rødvin gikk opp fra 47,3 til 47,6 prosent, og også i Finland er den langsiktige trenden 
at røde viner er i tilbakegang til fordel for hvite. I 2014 hadde imidlertid hvitvin bare en mindre 
volumendring med – 0,6 prosents nedgang i markedsandelen, som ble 38,3 prosent.

ArcusGruppen i det finske vinmarkedet

ArcusGruppens finske vinselskaper oppnådde i 2014 en omsetningsvekst på 18 prosent i et ellers fallende 
marked, og fikk dermed en markedsandel på 1,8 prosent. Den vinrelaterte virksomheten drives av Vingruppen 
i Norden AB gjennom datterselskapene Vinum Oy (50 prosent eierandel) og det tilknyttede selskapet Vinunic 
Finland Oy (30 prosent). Selskapene importerer og selger i hovedsak viner fra de samme leverandørene som 
de svenske selskapene. Vingruppen i Norden har også i Finland som hovedstrategi å vokse organisk i sine 
eksisterende virksomheter, ved å starte nye bedrifter, og gjennom oppkjøp. Finland vil være et 
satsningsområde for konsernets vinforretning også i 2015.



I 2014 har Group Supply hatt økt produksjon og god 
effektivitetsvekst. Årsaken er både økt salg til ArcusGruppens 
egne vinselskap, økt leietapping og ikke minst viktig 
lageroppbygging i slutten av året. 

Det siste er knyttet til den omfattende fabrikksombyggingen i 
januar og februar 2015 som forberedelse til at all produksjon 
av de danske merkevarene skal skje på Gjelleråsen. Den økte 
produksjonen i årets siste måneder bekrefter det store 
potensialet i Group Supply Chain: Det er fullt mulig å 
produsere store volumer på en kostnadseffektiv måte.

STRATEGISKE PRIORITERINGER

Skape en slagkraftig organisering av innkjøp som sørger for bransjens beste betingelser

Levere vareflyt til laveste pris til gitt kvalitet og bli en foretrukken partner for kunden

Skape en konkurransekraftig supply chain organisasjon som kan og vil bli best

Forretningsområde Group Supply Chain 
frem mot 2018
I 2015 blir hele produksjonen fra Aalborg i Danmark flyttet til Gjelleråsen. Dette vil, sammen med 
fortsatt høyt fokus på lønnsomhet og økte leietappingvolumer, gi ytterligere forbedringer i 
kapasitetsutnyttelsen.

Group Supply Chain er i økonomisk perspektiv definert som et costsenter. Ved ekstern rapportering er 
Group Supply Chain rapportert sammen med forretningsområdet Brennevin, som er den største brukeren.

FORRETNINGSOMRÅDE 
GROUP SUPPLY CHAIN 



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, basert på 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 kunder. 
Forretningsområdet blir dermed over tid eneste kontaktpunkt mot Vectura og andre distributører for 
ferdigvarer, og også mot leverandører av innsatsvarer.

Struktur og ansvarsområder

Blant forretningsområdets oppgaver er drift og vedlikehold av råvarelager, fatlager og produksjonsanlegg 
for brennevin samt tapperi for vin og brennevin på Gjelleråsen, produksjon på Atlungstad Brenneri på 
Stange, samt produksjonen i Aalborg frem til denne blir avviklet i første halvår 2015. Ferdigvarelager og 
distribusjon hører også inn under forretningsområdets ansvar. I Norge er disse funksjonene outsourcet til 
Vectura, som distribuerer direkte til kunder som Vinmonopolet og serveringsbedrifter i Norge, og via 
samarbeidspartnere og grossister i andre land. I Danmark fraktes ferdig danskprodusert brennevin i bulk 
til et eksternt tapperi i Svendborg, men også denne funksjonen flyttes til Gjelleråsen i løpet av 2015.

Arcus Denmark A/S, et heleid datterselskap av Arcus-Gruppen AS, står for lagerhold, mens 
markedsføring, salg og distribusjon i Danmark er overlatt til Det Danske Spiritus Kompagni A/S. Dette 
selskapet ble etablert i 2012 med Arcus-Gruppen AS og Fleming Karberg Familieholding ApS som 
likeverdige eiere og samarbeidspartnere.

Forretningsområde Group Supply Chain er også ansvarlig på konsernbasis for innkjøp og 
eiendomsdrift/facility management. Innkjøp er et viktig fokusområde i 2015, og beskrevet i eget avsnitt 
nedenfor.

Leietapping som styrker konkurransekraft

Den tredje november ble Goder Aftonglögg lansert på 
Systembolaget, en serie på fire økologiske gløgger 
utviklet for det svenske markedet. «Att göra Goder 
Aftonglöggarna ekologiska var ett självklart och 
medvetet val från vår sida. Vinet och sockret är 
ekologiskt producerat och kryddor samt aromer är helt 
naturliga. För oss är det viktigt att värna om framtiden 
– något vi gör genom att satsa på ekologiska produkter
och ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete», skriver 
Magnus Eklöf i WineWorld, som står bak produktene.

Visjonen i prosjektet gjorde at dette ble en spennende reise å være med på for Group Supply 
Chain. Dette er en ambisiøs satsning som passer med forretningsområdets mål om å være best i 
Norden, og da i særdeleshet på nordiske produkter. Vi ønsket derfor sterkt å bidra til at prosjektet 
skulle lykkes – og vi klarte å gi et tilbud som bidro til å gjøre WineWorld konkurransedyktig. Vi 
har opplevde et godt og konstruktivt samarbeid med WineWorld og underleverandører. Og selv 
om det har vært utfordringer med nye produksjonsprosesser og leverandører, har vi lykkes i 
gjennomføringen og bygd ny kompetanse.



Group Supply Chain har produsert og levert fire varianter: To liters rødvinsgløgg på Bag in Box, og tre 
flaskevarianter med 0,75 liter rød-, hvit- og sterkvinsgløgg. Tilsammen er det levert 273.000 liter til 
WineWorld, fordelt på fire forskjellige gløggvarianter, alle kritikerrost. «Mer än prisvärt» og «Fynd» – 
dette er karakteristikker brukt i omtalen av gløggene – som var utsolgt fra lageret i Sverige allerede før 
jul.

Fokus på innovasjon

Det var sterkt fokus på innovasjon hos Group Supply Chain i 2014. Her er noen av de gjennomførte 
prosjektene:

Implementering av full redesign for de to norske ”flaggskipene” Lysholm Linie og Vikingfjord 
Vodka

Ny flaskevariant og første tapping av dansk vare – Aalborg Juleakvavit 2014

Ny akevitt ettermodnet på ny type fat – Gammel Opland Edel Muskatell

Flere nye vodkasmaker

Implementering av redesign av brandy-produktene

Etablering av Atlungstad Brenneri på Stange som tappested, med nytt utstyr og nye 
prosesser for tapping av mindre volumer på mikroanlegg

Utvikling av norsk vodka for leietapping til det polske markedet

VIRKSOMHETEN
I det første fulle driftsåret som eget forretningsområde har Group Supply Chain arbeidet med å styrke 
lønnsomheten. Innsatsen har dels vært konsentrert om å redusere kostnader, dels om å øke inntektene 
gjennom høyere produktivitet og bedre utnyttelse av produksjonskapasiteten. 



Flytting av dansk produksjon til Gjelleråsen i 2015

Et hovedprosjekt for Group Supply Chain i 2015 er flytting av produksjonen av Aalborg Akvavit, 
Gammel Dansk og Malteserkreuz fra Aalborg til Gjelleråsen. Dette krever ombygging og utvidelse av 
anlegget, et arbeid som i hovedsak gjennomføres i januar og februar 2015. Selve produksjonen overføres i 
løpet av første halvår, etter at anlegget er innkjørt og de ansatte har fått den nødvendige opplæringen og 
treningen i å lage produktene. Tappefunksjonen er planlagt flyttet i løpet av annet halvår 2015.

Når både produksjon og tapping er flyttet til Norge, oppnås store synergieffekter i form av en betydelig 
produksjonsøkning uten høyere bemanning på Gjelleråsen. Det forventes en produktivitetsforbedring på 
30 prosent. Dette innebærer ytterligere uttelling for det høye kompetansenivået som er opparbeidet blant 
de ansatte i avdelingen, mens medarbeiderne på sin side får utvidet sin kunnskap og erfaring gjennom 
arbeidet med nye produkter. I Aalborg bortfaller betydelige drift- og produksjonskostnader, i og med at 
fabrikken kan nedlegges uten større avviklingskostnader. Samtidig bortfaller kostnader til tredjeparts 
tapperi i Danmark når også tappfunksjonen flyttes til Norge.

Med kostnadsreduksjonene som dermed oppnås er det grunn til å regne med at produksjonen av den 
danske brennevinsporteføljen i løpet av 2015 vil gi et vesentlig forhøyet bidrag til den totale 
verdiskapingen i ArcusGruppen.

Styrket innkjøpsfunksjon

Group Supply Chain har gjennom forretningsområdets første fulle driftsår hatt en grundig gjennomgang 
av ArcusGruppens innkjøp for å sikre best mulig betingelser over hele spekteret, fra råvarer for 
produksjonen til transport, forsikringer, bilavtaler, kontorrekvisita etc. For å oppnå fordeler i kraft av å 
være stor kunde er det nødvendig å unngå tilfeldige innkjøp, og innkjøp der forskjellige deler av 
konsernet opererer uavhengig av hverandre.

Forretningsområdets innkjøpsenhet har derfor nedlagt et omfattende arbeid i å systematisere 
innkjøpsfunksjonen med koordinerte innkjøp for hele konsernet, og i å finne og kontraktsfeste et 
begrenset antall leverandører med gode forutsetninger for å dekke konsernets behov. Kontraktsbaserte og 
koordinerte innkjøp gir i tillegg til gunstige betingelser også bedre muligheter for kontroll og 
kostnadsanalyser. Det er besluttet at det i 2015 skal gjennomføres et innkjøpsprosjekt med et potensial for 
besparelser i størrelsesorden MNOK 30 per år, med full effekt fra og med 2016.

Reduksjon av svinn
På kostnadssiden har ”Prosjekt Svinn” vært en av hovedaktivitetene gjennom hele 2014. De gjennomførte 
tiltakene er gode både for miljøet og for ArcusGruppens lønnsomhet. Prosjektet omfatter en systematisk 
og målrettet gjennomgang av produksjonsprosesser og rutiner med henblikk på å avdekke og utnytte 
forbedringsmuligheter. Hovedfokuset har vært på egentappet vin, som er igjennom en serie prosesser fra 
vinen ankommer fra produsenten i 25.000 liters containere, og til den er ferdig tappet på Bag in Box eller 
flaske. Dette innebærer at det er et betydelig antall punkter der det kan oppstå svinn i form av rester eller 
spill. Prosjektet har gitt dokumenterbare resultater. Tekniske forbedringer, endrede rutiner, skjerpet 
bevissthet og god og målrettet innsats fra medarbeiderne har i løpet av 2014 gitt en halvering av svinn på 
vin, ned til et nivå på 1,5–2 prosent av totalt svinn – som er minst like bra som hos andre vintapperier.

Prosjekt Svinn videreføres i 2015, blant annet med implementering av et nytt datavarehus som vil gi et 
bedre og sikrere datagrunnlag for nye tiltak. Neste fokusområde blir på produksjon av brennevin, svinn på 
ferdigvarelager, samt forbruk av energi og vann. 



Høyere kapasitetsutnyttelse via leietapping og innovasjoner

ArcusGruppens anlegg på Gjelleråsen er et av Europas nyeste og mest avanserte tapperier for vin og 
brennevin, og et av meget få med eget akkreditert laboratorium for kvalitetskontroll og overvåkning. 
Anlegget er designet for høyt volum, og har et potensial for leietapping og innovasjoner som foreløpig 
ikke er utnyttet fullt ut. Det er et hovedanliggende for Group Supply Chain å øke utnyttelsesgraden. Det 
ble nedlagt et omfattende arbeid i 2014 for å markedstilpasse tilbudet, og for å fremstå som en attraktiv 
og konkurransedyktig samarbeidspartner med kompetanse og utstyr til å levere rett kvalitet. Dette gjelder 
overfor både eksterne vin- og brennevinsleverandører, og i særlig grad overfor de enhetene innenfor 
ArcusGruppen som i dag benytter eksterne tapperier.

Dette arbeidet har gitt en økning i volum av leietapping på 55 prosent i 2014, og forventes å gi ytterligere 
uttelling i 2015. Det ble i totalt tappet 132,5 liter per arbeidstime i 2014, mot 111,6 året før. Dette 
tilsvarer en produktivitetsforbedring på 18,7 prosent.

Verdensvant sjøfarer
Året er 1807. Briggen ”Throndhiems Prøve”, eid av familien Lysholm, 
kommer hjem til Norge fra seilas til De østindiske øyer. På dekket, den 
samme lasten med norsk akevitt som da skipet dro. Umulig å selge, sa 
kapteinen. Sjokket kom da noen åpnet et fat for å smake: Elegante, 
velbalanserte og velsmakende dråper som lignet lite på det rå brennevinet 
som i sin tid forlot Trondhjems havn. Jørgen B. Lysholm må ha grunnet 
lenge på forvandlingen. I 1840 hadde han funnet ut av det: Det var da han 
første gang tilbød sin Lysholm Linie Aquavit på markedet. Edel vare, 
modnet på langfart til den andre siden av kloden.

OVER LINIEN. OG OVER LINIEN IGJEN

Siden har den gylne drikken fortsatt å seile. I dag er Lysholm Linie 
Aquavit Nordens eldste akevittmerke, og det begeistrer stadig flere med 
sin unike og komplekse smak av karve, anis, eik, sherry, krydderier.

Til enhver tid er et tusentall gamle sherryfat, fylt av førsteklasses akevitt, 
på seilas jorden rundt. Fortsatt som dekkslast, men nå på moderne norske 
linjeskip. Fra Oslo havn til Bremerhaven, til Washington,
Sydney, Singapore. Gjennom Panama-kanalen til De karibiske øyer, til europeiske byer og tilbake til 
Oslo. 32 havner på 120 døgn, og to ganger over ekvator, selve ”linien”.

LYSHOLM LINIE



Imens utretter de langsomme skiftningene i temperatur og luftfuktighet, de ustoppelige bevegelsene 
fra bølger og vind, sine stille mirakler i dekkslasten. Smaker av sherry og eik skilles sakte men sikkert 
ut fra fatenes treverk og over i brennevinet, hemmelighetsfulle prosesser som ingen helt forstår går 
sin gang. Helt til Lysholms Linie Aquavit er tilbake hos Arcus på Gjelleråsen, klar til tapping, og med 
den helt spesielle smaken man bare finner hos fullbefaren vare. En karakter som ennå ingen har klart 
å gjenskape på en enklere måte.

PÅ LINIE MED TIDEN

Akevitt til mat er en solid tradisjon i Norden. Nå er nordisk mat i ferd med å vinne sin fortjente 
anerkjennelse og oppmerksomhet i Europa og USA. Vi i Arcus følger opp med riktig drikke, i tett og 
kreativt samarbeid med Nordens fremste kokker og bartendere. Gjennom en årrekke har vi arrangert 
The Linie Award, den nordiske regionens mest prestisjefylte pris for ambisiøse kjøkkensjefer og 
bartendere under 26 år. Utfordringen er å skape matretter som passer til utsøkt akevitt, eller har akevitt 
som ingrediens. Og drinker der akevittens spennende egenskaper brukes på nyskapende vis.
I dag har tidligere vinnere Av The Linie Award fått både én og to Michelin-stjerner for sine 
restauranter. Og suksess med barer fra Tokyo til New York. 

LINIER UT I VERDEN
Nordmenn elsker sin linjeakevitt. Men hele 95 prosent av all Lysholm Linie Aquavit drikkes utenfor 
Norges grenser, den er den mest internasjonale av alle akevitter. Vi i Arcus gjør vårt beste for at stadig 
flere borgere av andre land skal lære Lysholm Linie å kjenne. At de skal erfare gledene ved akevitt til 
god mat, i nye cocktails hvor akevittens fantastiske krydderbilde balanseres mot andre smaker og 
komponenter, som en spennende vri der man ellers bruker gin. Eller kanskje som en ny og interessant 
Schnaps til Münchens berømte øl?

En fullbefaren sjøfarer er fast bestemt på å fortsette erobringen av verden.

«Vi i Arcus gjør vårt beste for at stadig flere borgere av andre land skal lære 
Lysholm Linie å kjenne»

Linie avec
Selv en bereist linjeakevitt kan gjennomgå en ytterligere foredling. Etter 
verdensomseilingen på sherryfat tappes litt Lysholm Linie over på nøye utvalgte 
portvinsfat. Der etterlagres akevitten i seks måneder. Rikelig tid til 
å ta opp i seg enda noen nye aromastoffer og smaksnyanser, til det 
modnede brennevinet kan tappes som Lysholm Linie Double Cask. En 
enda mer avrundet og velbalansert akevitt enn originalen, med en ekstra dimensjon i 
det komplekse smaksbildet.
Men Lysholms portvinslagrede Double Cask vil snart få selskap av en annen og like 
utsøkt variant. Nå har vi også fylt noen av våre beste gamle madeirafat med 
Lysholm Linie. Noble dråper på vei mot perfeksjon, klar til å tappes i løpet av året.
Lysholm Linie Double Cask er den ultimate linjeakevitten, snart å få i to utsøkte 
varianter. Hver med sitt særpreg – begge perfekt som avec, til desserten, til 
vellagrede oster.



Ungdomskilde for Gammel Dansk
Det finnes knapt en danske som ikke har et forhold til Gammel Dansk. Den 
tradisjonsrike bitre drammen er et ikon og en høyt respektert del av dansk kultur, 
og for utallige dansker drammen som gjør de hyggelige øyeblikkene enda 
hyggeligere. Men noen dansker sier pent nei takk når den karakteristiske flasken 
kommer på bordet. Og det blir flere av dem. De trofaste tilhengerne av Gammel 
Dansk er stadig eldre dansker. 

FORNYET KJÆRLIGHET
Vi gjorde våre konsumentundersøkelser, da ArcusGruppen ble eier av 
merkevaren Gammel Dansk i 2013. Og vi så at vi måtte vinne yngre 
brukergrupper. Tiden var moden for et krafttak for å fornye danskenes kjærlighet 
til sin bitre dram. Våre beste smakere og eksperter samlet seg i vårt krydderrom 
– og etter lang tids prøving og feiling, med nye blandinger og mange tester
kunne vi 1. juni 2014 presentere vår nye stolthet for det danske folk. Gammel 
Dansk Shot, et nytt og fullverdig medlem av familien Gammel Dansk. Fortsatt 
bitter, men ikke fullt så bitter. Mørke, sterke dråper med sjel og kompleksitet i 
behold, stadig vel balansert, men mer elegant og litt mykere og vennligere i 
smaken. Med toner av lakris, et varmende sting fra chili.

Vår lidenskap for naturlige ingredienser merkes selvfølgelig fortsatt, men Gammel Dansk Shot har fått en 
mer urban karakter. Den treffer innertier hos de mange som synes klassikeren er krevende, men som 
likevel vil ha noe mer spennende enn ordinære candy-shots. Gammel Dansk Shot er en shooter for 
voksne, et nytt alternativ i det danske drink-markedet, og lett å like for mange. Men ikke for alle: ”Altid 
sin egen. Aldrig som andre” er et slagord som sier det meste. Om drikken, og om dem som drikker den.

”ALLTID SIN EGEN”
Vi utviklet vår nyskapning i dyp respekt for klassikeren og tradisjonen bitter dram. Vi ville bevare 
merkevareverdien som er bygget opp gjennom femti år. Gammel Dansk Shot skal skaffe Gammel Dansk-
familien nye venner, men samtidig styrke hovedbrandet. Logoen og den særpregede flasken med de 
muntre klukkelydene er på plass, produktet er umiskjennelig Gammel Dansk. Men profilen for hele 
brandet er blitt ny. Før var det ”hygge” vi snakket om. Nå fremhever vi heller individualitet, viljen til å 
være ”sin egen”. En annerledes profil som får både nye og gamle venner til å se det velkjente 
brennevinsmerket med friske øyne.

”ALDRIG SOM ANDRE”
”Alltid sin egen. Aldrig som andre” er gjennomgangstema i den nye profilen. Det preger alle 
markedstiltak – reklamefilmer, annonser, sosiale medier, Gammel Dansks egne nettsider. Og ikke minst 
”Aldrig som andre-prisen”: En hyllest til mennesker like spesielle som Gammel Dansk, med 
fotballegende Preben Elkjær og heavy metal-ikon Lars Ulrich som dommere. De har fått jobben med å 
finne hver måneds vinner. Og blant disse, vinneren av årets store ”Aldrig som andre-pris”. I 2014 gikk 
den til en danske som har bygget tre ubåter, og nå er i gang med sin egen romrakett. Virkelig, ”Aldrig 
som andre”.

GAMMEL DANSK SHOT



Resultatet av fornyelsen: De første 50 000 literne med Gammel Dansk Shot var planlagt solgt på tolv 
måneder. De gikk unna på seks. Og uten at gode gamle kunder sviktet sin klassiske bitre dram!

«En annerledes profil som får både nye og gamle venner til å se det velkjente 
brennevinsmerket med friske øyne

29 ingredienser. Pluss én

Det er 29 ingredienser som gir Gammel Dansk særpreget. Urter, bær, bark, 
røtter, krydderier og blomster i et nøye avstemt blandingsforhold. Den presise 
oppskriften har vært en av Danmarks best bevarte hemmeligheter i femti år, helt 
siden danskenes egen bitter så dagens lys i 1964. 

Men man skal nok ha en litt viderekommen smak for å sette fullt ut pris på den 
særpregede drammen.

I nyskapningen Gammel Dansk Shot er de samme 29 ingrediensene med. Pluss 
én: Chili er nummer 30. Samtidig er balansen mellom ingrediensene endret, med 
mindre rognebær og en ny fordeling av rålakris, anis, fennikel og stjerneanis. 
Små endringer, men store nok til å gi en gjenkjennelig, men samtidig ny, mer 
imøtekommende og mondén smak som mange setter pris på. Og – som for noen 
kanskje også blir en ny inngang til klassiske Gammel Dansk?

Rød og snill mot hodet
De fleste er glad i et godt glass rødvin. Men for noen har det sin pris: Arcus Wine Brands’ 
kundeundersøkelser viser at hver tredje kvinne og hver fjerde mann reagerer fysisk, selv på moderate 
mengder av de røde dråpene.

Forskning viser at dette kan skyldes intoleranse for histamin, kanskje også for tannin, garvestoff, selv 
om det siste ikke er vitenskapelig bevist. En annen sak er at undersøkelsene viser at mange uansett 
foretrekker rødviner med lite garvestoff. De har gjerne et bløtere preg med mindre ”snerp” i munnen.

KUNDEKUNNSKAP

Med utgangspunkt i denne kunnskapen har vi gjennom flere år drevet målrettet utvikling av nye viner 
med lavere innhold av stoffene mange reagerer på. Histamin og garvestoff finnes riktignok i all rødvin, 
men mengden varierer sterkt, avhengig av blant annet druetype, voksested og produksjonsprosess. Vi 
utnytter våre inngående kunnskaper om vin og ArcusGruppens avanserte laboratorium for å finne gode 
viner med stabilt lavt innhold av begge stoffene. Med vårt høyteknologiske produksjonsutstyr kan vi så 
redusere og stabilisere nivåene ytterligere, uten at det går ut over smak eller fruktighet.

LAV PÅ GARVESTOFF OG HISTAMIN



SUKSESSER PÅ REKKE OG RAD
Resultatet av denne kombinasjonen av kundeinnsikt, vinfaglig kompetanse og evne til innovasjon er en 
serie suksesser som har gitt oss lederposisjonen innenfor et nyskapt og attraktivt segment i det nordiske 
rødvinsmarkedet. Vi har lansert unike viner som markedet har mottatt med åpne armer. Den første var 
australske Ken Creek. I dag er Falling Feather Norges nest mest kjøpte, og Zanni Valpolicella blant 
Vinmonopolets storselgere. Mens Ruby Zin kan notere seg rask vekst og rekordsalg i Sverige, og nå er 
på full fart oppover også på Vinmonopolets salgsstatistikk. 

Til topps i Norge

Norges nest mest kjøpte vin i 2014: Dette var status ved årsskiftet for Falling 
Feather, en rødvin utviklet av Arcus Wine Brands spesielt med tanke på den som 
er glad i en smaksrik California-vin til biffen, og samtidig ønsker lavt innhold av 
histamin og garvestoff. Men Falling Feather faller i smak også blant 
rødvinsvenner flest, og det er ingen tilfeldighet. Vi har investert store ressurser i å 
bygge opp en solid markedsinnsikt.

Det er vår beste investering, den gjør at vi vet det meste om hva nordiske og 
norske vinkjøpere helst vil ha. Derfor scorer Falling Feather høyt: Vinen er basert 
på Ruby Cabernet-druen, som gir en fyldig, balansert og behagelig vinstil med 
litt restsødme i behold – perfekt tilpasset nordmenns smak for rødvin. Enten de er 
overfølsomme for histamin og garvestoff eller ikke.

Nordisk fulltreffer

Det er minst tre årsaker til at Ruby Zin har sust oppover på den svenske 
salgsstatistikken, etter at den amerikanske rødvinen ble lansert på 
Systembolaget i januar 2014.

For det første, svenske rødvinsentusiaster med følsomme hoder fikk endelig 
muligheten til å velge en vin med lavt innhold av histamin og garvestoff. For 
det annet, blandingen av Ruby Cabernet og Zinfandel-druer fra solrike 
California gir en myk og rund smak, men med zinfandel-karakteren i behold – 
viktig i Sverige, der zinfandel-basert vin er en trend. Og sist men ikke minst: 
Ruby Zin er resultatet av unikt samarbeid mellom Arcus Wine Brands på 
Gjelleråsen, som bidrar med produktutvikling og produksjon etter ”lav på”-
konseptet, vårt vinselskap Vinunic i Sverige, som vet nøyaktig hva svenske 
vinkunder vil ha, og den kjente svenske TV-personligheten, bloggeren og 
vinelskeren Laila Bagge. Hun har profilert nyskapningen, bidradd til å gi den 
identitet og gjenkjennelighet, og vært aktiv i promotering og markedsføring. 
Laila Bagge har dessuten personlig stått for en karakteristisk emballasjedesign 
med elementer fra hennes populære smykkekolleksjon. Emballasje som er blitt 
lagt merke til av designbevisste svensker.

Nå er Zinfandel-druen i ferd med å bli en ny trend også i Norge, og Ruby Zin 
på vei inn i stadig flere vinmonopolutsalg. Salgstallene stiger raskt, og alt 
tyder på at Ruby Zin har potensial til å bli den første vinen med stor suksess på 
begge sider av Kjølen.



Svensk sommer og Mulderbosch Rosé: En perfekt 
kombinasjon. Dette er noe stadig flere svenske vinkjøpere 
har erfart. Og etter hvert oppdager de nå at den 
sørafrikanske vinen passer like godt i hyggelig selskap og til 
god mat resten av året også.

Det tok ikke lang tid fra VinUnic valgte å satse på 
Mulderbosch Rosé til flasken med den særpregede vertikale 
etiketten inntok plassen som kategoriens mest solgte på 
Systembolaget. Samtidig ble den en av driverne for 
utviklingen av hele rosékategorien. Ingen beskjeden 
utvikling, salget av rosé har vokst fra tre millioner liter i 
2006 til 15 millioner i 2014.

Tidenes rosé-suksess

Men i VinUnic ville vi ikke slå oss til ro med å selge 750.000 flasker rosé i året. Vi gjør 
stadig konsumentundersøkelser, og vet hva våre kunder vil ha. Sammen med det 
sørafrikanske vinhuset gjennomførte vi derfor et nytt utviklingsprosjekt for å kunne 
tilby den delikate rosa vinen også i Bag-in-Box. Og i april 2013, da den nye 
forpakningen debuterte i Systembolagets bestillingsutvalg, begynte bestillingene straks 
å strømme inn. Så raskt strømmet de, at Bag-in-Box-versjon i løpet av kort tid vant sin 
plass som et fast innslag i sortimentet i samtlige utsalg over hele Sverige. I 2014 kom 
dermed salget opp i 920.000 liter – mens samme vin på flaske i tillegg solgte over 
560.000 liter. Det betyr at Bag-in-Box bare tok tre prosent av markedet fra flaskene – og 
at Systembolagets kunder totalt kjøpte nærmere 1,5 millioner liter Mulderbosch Rosé i 
2014. Det gjorde vinen til en klar nummer én i sin kategori, regnet i verdi. Og det gjorde 
den til tidenes største svenske rosé-suksess.

Mange kanaler til markedet
Men selv Mulderbosch Rosé selger seg ikke selv. Bak suksessen ligger det, i tillegg til et nøye utvalgt 
produkt, en omfattende innsats fra både produsenten og VinUnic. I Sør-Afrika arbeides det kontinuerlig 
med å finne de best mulige vinmarkene i Kapp-provinsens Costal Region, med å perfeksjonere innhøsting 
og produksjon, og med å fininnstille vinen etter svenske kunders ønsker og preferanser, slik VinUnic har 
kartlagt dem. Og i Sverige driver vi systematisk markedsføring i alle tilgjengelige kanaler –mediekontakt, 
PR, sosiale medier, reklame. Og vi arbeider også målbevisst med pakningsdesign. Det er alt annet enn 
tilfeldig at Mulderbosch Rosé Bag-in-Box har en design som spiller på kundenes gode følelser for den 
velkjente flasken. En design som forteller at dette er samme kjære og populære produkt, bare i ny og mer 
praktisk emballasje.

EVENTYR I ROSÉ



Mulderbosch-effekten

Tidenes suksess med rosévin har gitt svenske vinkjøpere gode assosiasjoner til 
Mulderbosch. Det er et navn som forbindes med kvalitetsvin for livets gode 
øyeblikk. Men det sørafrikanske vinhuset kan mer enn å lage god rosé. I 2014 
ble Mulderbosch Chardonnay lansert på Systembolaget, en kritikerrost 
fatlagret hvitvin i premiumklassen.

Nå får rosa og hvitt følge av rødt: VinUnic og vinmakerne hos Mulderbosch 
har samarbeidet om en kraftfull og fyldig rødvin basert på syrah-druen. Etter 
lang tids utprøving og finjustering er resultatet klart for Systembolagets hyller: 
Mulderbosch Syrah er nettopp en slik smaksrik rødvin som vi vet at svenske 
vinkjøpere setter pris på. Og samtidig et gjennomført kvalitetsprodukt, som 
både vi og huset Mulderbosch er stolte av å kunne tilby.

Lysere, lettere viner – i flere år har dette vært hovedtrenden i 
det norske vinmarkedet. Særlig franske hvite viner blir 
stadig mer populære blant nordmenn som setter pris et godt 
glass eller to. Det anerkjente franske vinhuset Laroche, mest 
kjent for sine utsøkte hvitviner, har derfor et godt 
utgangspunkt.

Likevel er den kraftige salgsveksten i Norge først og fremst 
et resultat av tett samarbeid mellom de franske vinmakerne 
og norske Vinordia. Huset Laroche har bidradd med erfaring 
og kompetanse bygget opp siden 1850, kombinert med evne 
til fornyelse og innovasjon.

Vinordia har på sin side tilført kunnskap om norske forbrukeres ønsker og behov, om det norske 
markedet, om hvordan Vinmonopolet arbeider – kundekunnskap bygget opp gjennom systematiske 
undersøkelser og lang erfaring. Kombinasjonen: Et solid grunnlag for å oppnå langsiktig suksess i det 
norske markedet.

Hvit fra nord, hvit fra sør
Og suksess er det blitt. Samarbeidet har gjort at Laroche gjennom de siste to–tre årene er 
vokst til å bli den absolutt ledende franske hvitvinsprodusenten i Norge. Og ikke bare i 
én, men i to hvitvinskategorier: Laroche Chablis, fra noen av Frankrikes nordligste 
vingårder i Burgund, er nå størst i den slanke, elegante chablis-kategorien som stadig 
flere nordmenn lærer å sette pris på. Vinene fra sørfranske Languedoc, ikke langt fra 
Middelhavet, er også elegante, men preget av mer frukt og sødme. Herfra kommer 
Laroche Chardonnay L, merket som har vokst til å bli Norges ledende franske hvitvin på 
både flaske og Bag-in-Box.

HVITE FAVORITTER



Men vi har ikke tenkt å slå oss til ro med det vi allerede har oppnådd. Også i 2015 vil vi legge store 
ressurser i produktutvikling for å øke bredden av bestselgere ytterligere. Vinordia arbeider direkte med 
toppledelsen i Laroche, et samarbeid der utgangspunktet er gjensidig respekt og høy kompetanse på 
begge sider. Det gir et samarbeid med god kommunikasjon, bygget på en felles forståelse for at 
kontinuerlig produktutvikling er nøkkelen til å lykkes over tid i et omskiftelig vinmarked.

Unik smak, unik design
Et eksempel: Laroche og Vinordia har gjennom mer enn tre år samarbeidet om et felles prosjekt for å 
forbedre Chablis-kategorien. Blant annet er vi kommet frem til en egen sammensetning, en ny blend av 
chablis fra forskjellige vinmarker. Det gir en unik smaksvariant, basert på vår kartlegging av hva norske 
hvitvinsentusiaster setter pris på. Resultatet ble innertier hos forbrukere såvel som journalister og 
vinskribenter, og styrket interesse og renommé i Norge for kategorien generelt.

Et annet eksempel: Både Laroche Chablis og Chardonnay L appellerer til et bevisst publikum, til 
mennesker som er opptatt av at det skal være sammenheng mellom form og innhold. For våre målgrupper 
blir en elegant vin av høy kvalitet enda mer tiltrekkende når den presenteres i emballasje med design som 
følger opp. Derfor samarbeider vi tett med dyktige designere. Vi har testet farger, skrift, symboler, 
materialer, og testet igjen – til vi har funnet et uttrykk som treffer kundene hjemme. Og dermed bidrar til 
at det er hvitvin fra Laroche de tar med hjem fra Vinmonopolet neste gang.

Pionér på pouch

Pouch – en ny form for vinemballasje som forener noe av det beste fra flaske 
og Bag-in-Box – er i ferd med å ta av i både USA og flere europeiske 
markeder. Vi i Vinordia har bestemt oss for å være blant pionérene i Norge. 
Og når vi først introduserer en trendy, praktisk og mer miljøvennlig pakning – 
så synes vi det bør være med et tilsvarende trendy innhold.

Derfor er det elegante kvalitetsviner som Laroche Chablis og sørfranske 
Laroche Chardonnay Pays d’Oc får æren av å være Vinordias første viner i 
pouch, en pakning vi har store forventninger til. Lansering blir våren 2015.



VÅRT SAMFUNNSANSVAR

I ArcusGruppen er vi ambisiøse. Vi jobber for å være best 
innen vin og brennevin i Norden, og vi vet at vi som en stor og 
seriøs aktør må forholde oss aktivt til samfunnet rundt oss.

Når vi definerer vårt samfunnsansvar, tar vi utgangspunkt i de forventningene kunder, forbrukere og 
samfunnet forøvrig har til oss, og analyserer både forretningsmuligheter og risiko. Vårt arbeid med 
samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) er integrert i virksomheten og bidrar til at vi når 
våre mål. 

ArcusGruppen er en viktig samarbeidspartner for de nordiske alkoholmonopolene. Et grunnleggende 
krav til oss er at vi følger deres initiativ for å bidra til trygghet i hele leverandørkjeden.

Vi skal drive effektivt i alle ledd og arbeider systematisk for å redusere ressursbruk og miljøutslipp.

I ArcusGruppen vil vi skape de gode opplevelsene. I tråd med dette har vi definert arbeidet for ansvarlig 
konsum som en del av vårt samfunnsansvar.

Det er valgt tre fokusområder for arbeidet med Corporate Social Responsibility (CSR) i ArcusGruppen:

Miljø 
Ansvarlig handel 
Ansvarlig konsum



MILJØ
ArcusGruppen produserer, importerer, tapper og 
distribuerer vin og brennevin for det nordiske 
markedet, og vi påvirker gjennom dette det ytre 
miljøet. Vi støtter en føre-var-tilnærming og arbeider 
planmessig med å redusere miljøbelastningene.

Tiltak
Hele produksjonskjeden blir kartlagt og analysert, og tiltak blir besluttet iverksatt der gevinsten er størst. 
Dette er forretningsmessig riktig samtidig som det reduserer den negative påvirkningen av det ytre 
miljøet.

Status 2014 Mål *)
Øke energieffektiviteten i 
produksjonen

Måltall *)  
0,323 KWh/
liter produsert

12 måneders rullerende måling pr oktober viser 
0,35 KwH. Årsaken til at målet ikke ble nådd 
skyldes lavere produksjon.

Øke andelen fornybar energi til 
drift av bygningsmassen

62 %
Andelen ble 70% i 2014. Viktigste bidrag er det 
geotermiske varmeanlegget.

Redusere vannforbruket i 
produksjonen

4 % (delmål for 2014) 
10 % ila 2016 Det er satt som mål at vannforbruket skal ned 

med 10 prosent i løpet av 2016. Oppnådd 
reduksjon januar-oktober 2014 ble 10 prosent og 
skyldes stadig bedre kunnskap om hvordan 
anleggets muligheter kan utnyttes.

Redusere svinn i produksjonen 
per liter tappet

10 % pr tappet liter ila 
2016. Etablere 
referansepunkt for vin 
og brennevin (delmål
2014).

Referansepunkt er etablert for vin, og svinnet er 
nesten halvert i 2014.For brennevin skal 
referansepunkt etableres ila andre kvartal 2015, 
basert på data fra den nye datavarehusløsningen 
som tas i bruk tidlig i 2015.

*) Samtlige mål og måltall gjelder for virksomheten på Gjelleråsen

ANSVARLIG HANDEL
Dette området har som overordnet mål og sikre at 
ArcusGruppen etterlever menneske- og 
arbeidstakerrettigheter, samt at vi ikke understøtter noen 
form for korrupsjon. ‘Ansvarlig handel’ er inntatt som et av 
konsernets mål særlig med tanke på de landene som vi 
importerer vin fra, hvor det kan forekomme brudd på forhold 
nevnt ovenfor.



Hele produksjonskjeden blir kartlagt og analysert, og tiltak blir besluttet iverksatt der gevinsten er 
størst. Dette er forretningsmessig riktig samtidig som det reduserer den negative påvirkningen av 
det ytre miljøet.

Tiltak
De nordiske alkoholmonopolene (NAM) har utviklet felles retningslinjer for samfunnsansvar, NAM Code 
of Conduct, og ArcusGruppen følger dette. Leverandørene til Vingruppen Norge har bekreftet til 
ArcusGruppen at de etterlever NAMs Code of Conduct, og Vinmonopolets stikkprøver har bekreftet dette. 
I Sverige og Finland gjør hhv Systembolaget og Alko sine kontroller uavhengig av importørene og vi vet 
derfor ikke hvilke produsenter og hvilke land som blir kontrollert. Men hverken Vingruppen Norge eller 
Vingruppen Norden har mottatt noen negative anmerkninger.

ArcusGruppen har forpliktet seg til å etterfølge de 10 grunnleggende prinsippene i FNs Global Compact. 
Disse omhandler områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-
korrupsjon.Tilslutning til Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd 
med de ti prinsippene.Alle ansatte i ArcusGruppen omfattes av et etisk regelverk som stiller strenge og 
tydelige krav til vår opptreden overfor kunder og leverandører.

Initiativ Status 2014
Nordiske alkoholmonopolers Code of Conduct Det er ikke mottatt noen negative

anmerkninger etter alkoholmonopolenes
kontroller.

FNs Global Compact I 2014 rapporterte ArcusGruppen for første
gang i fullt format og med utførlig beskrivelse 
av hvordan vi etterlever prinsippene i Global 
Compact.ArcusGruppens status ble oppgradert 
fra ”Basic” til ”Active”.

Etiske retningslinjer for ArcusGruppen Det er ikke rapportert brudd i 2014.

ANSVARLIG KONSUM
I ArcusGruppen er vi oss bevisst det spesielle ansvaret vi har for å fremme gode holdninger og 
riktig bruk av produktene vi selger. Vi har løftet ansvarlig konsum som et prioritert område i 2014 
og har lagt et grunnlag for å arbeide videre med dette i 2015.

Tiltak
Hver og en av oss som er ansatt i ArcusGruppen, blir sett når vi er ute i profesjonell og privat 
sammenheng. Hva den enkelte av oss gjør og hvilke holdninger vi gir uttrykk for, har betydning. Dette 
har vi tatt som utgangspunkt når vi i 2014 har arbeidet med planer og tiltak for å fremme ansvarlig 
alkoholkonsum.
Vi ønsker å styrke engasjementet i egen virksomhet, og har satt som mål at ArcusGruppens innsats for 
god alkoholkultur skal skape stolthet internt.
Samtidig har vi ambisjoner om å bygge videre på det interne arbeidet slik at vi kan nå relevante 
grupper med informasjon og holdningsskapende tiltak.

Mål
Styrke engasjementet for en 
ansvarlig alkoholkultur.

Måltall
Innen utgangen av 2016 skal 8 av 
10 ansatte skal være stolte av 
ArcusGruppens innsats for 
ansvarlig konsum.

Status 2014 
Intern kampanje er planlagt.



Selskapsregnskap

Resultatregnskap 01.01. – 31.12.
Resultatregnskap 01.01. – 31.12. NOTE 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER OG 
DRIFTSKOSTNADER (1000 NOK)

2 4
179 131 166 469

Andre driftsinntekter 
Andre driftsinntekter fra konsernselskap 
Sum driftsinntekter 179 133 166 473

2 -58 979 -62 564
3,4 -5 941 -5 046

-144 517 -142 812

Lønnskostnad 
Avskrivninger 
Annen driftskostnad 
Sum driftskostnader -209 437 -210 422

Driftsresultat -30 304 -43 949

NOTE 2014 2013

1 976 826
5 256 19 372

357 731 208 179

-2 299 -19 239
-6 046 -13 751

0 -76 959
-11 187 -11 538

FINANSINNTEKTER OG 
FINANSKOSTNADER 
Renteinntekt
Annen finansinntekt
Mottatt utbytte/konsernbidrag fra selskap i 
samme konsern 
Rentekostnader 
Rentekostnad til selskap i samme konsern 
Nedskrivning av finansielle eiendeler 
Annen finanskostnad
Netto finansresultat

345 431 106 890

RESULTAT FØR SKATT 315 127 62 941

Skattekostnad 11 2 598 -7 155

ÅRSRESULTAT 317 725 55 786

317 725 55 786Overført fra/til annen egenkapital 
Sum overføringer 317 725 55 786



Balanse pr 31. desember
Balanse pr 31. desember NOTE 2014 2013

EIENDELER (1000 NOK)

Anleggsmidler 
Immaterielle eiendeler

11 26 468 23 870
4 12 464 10 718

Utsatt skattefordel 
Programvare
Sum immaterielle eiendeler 38 932 34 588

1 626 1 626
3 9 038 13 244
3 11 037 13 096

3 10 195 0

Varige driftsmidler
Tomter og annen fast eiendom 
Maskiner og anlegg 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, 
kontormaskiner o.l.
Anlegg under utførelse
Sum varige driftsmidler 31 896 27 966

5 1 445 295 1 374 161
5 7 665 7 665

1 452 960 1 381 826
1 523 788 1 444 380

Finansielle anleggsmidler 
Investering i datterselskap 
Investering i tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet 
Sum finansielle anleggsmidler 
Sum anleggsmidler 

0 2 525
10 14 504 68 023

10 34 372 103 105

177 038 0
10 1 605 6 604

27 881 2 609

Fordringer
Kundefordringer
Kundefordringer på selskap i samme 
konsern
Konsernbidrag/Utbytte fra 
datterselskap
Innestående i konsernkontoordningen 
Andre fordringer på selskap i samme 
konsern
Andre fordringer
Sum fordringer 255 400 182 866

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 0 0

255 400 182 866Sum omløpsmidler 
SUM EIENDELER 1 779 188 1 627 246

Omløpsmidler



EGENKAPITAL OG GJELD (1000 
NOK)

12 276 552 276 000
990 993 23 545

Egenkapital
Innskutt egenkapital 
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital 1 267 545 299 545

12 392 071 76 228
392 071 76 228

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 
Sum opptjent egenkapital 
Sum egenkapital 1 659 616 375 773

13 10 961 7 563
14 231 264

Gjeld
Avsetning for forpliktelser 
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser 
Sum avsetning for forpliktelser 11 192 7 827

9 9 486 10 082
10 47 719 968 294

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 
Gjeld til selskap i samme konsern 
Sum annen langsiktig gjeld 57 205 978 376

29 683 9 181
10 195 227

3 231 3 299
0 218 381

10 2 149 14 248

15 917 19 934
51 175 265 270

119 572 1 251 473

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Leverandørgjeld til selskap i samme 
konsern
Skyldige offentlige avgifter 
Trekk i konsernkontoordningen 
Annen kortsiktig gjeld til 
konsernselskap
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 779 188 1 627 246



Kontantstrømoppstilling 01.01. – 31.12.

Kontantstrømoppstilling 01.01. – 31.12. NOTE 2014 2013

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE 
AKTIVITETER (1000 NOK)

315 127 62 941
5 941 5 046

-34 372 -103 105
0 -5 318
0 76 959

1 516 713
1 379 -120

56 044 -52 498
20 470 -5 838

-36 457 82 966

Ordinært resultat før skattekostnad 
Ordinære avskrivninger
Inntektsført avsatt konsernbidrag 
Inntektsført utbytte uten kontanteffekt 
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 
Pensjonskostnader uten kontanteffekt 
Andre resultateffekter uten kontanteffekt 
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre omløpsmidler og andre 
gjeldsposter
Netto kontantstrømmer fra 
operasjonelle aktiviteter

329 648 61 746

KONTANTSTRØMMER FRA 
INVESTERINGSAKTIVITETER

-11 618 -4 376
-24 827 -754 008

0 2 100
0 -2 031

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 
Utbetaling ved kjøp av datterselskap 
Innbetaling ved salg av datterselskap 
Utbetaling ved kjøp av tilknyttet selskap 
Netto kontantstrøm fra 
investeringsaktiviteter

-36 445 -758 315

KONTANTSTRØMMER FRA 
FINANSIERINGSAKTIVITETER

0 968 294
-294 -24 676

0 -225 000

-595 -565
0 0

Opptak av langsiktig gjeld til konsernselskap 
Nedbetaling av gjeld til konsernselskap 
Nedbetaling av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

Avdrag leasinggjeld
Kostnadsførte låneomkostninger, uten resultateffekt 
Endring mellomværendekonsernkontoordning

-395 419 -218 155

103 105 23 500Innbetaling av utbytte/konsernbidrag 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -293 203 523 399

0 -173 170

0 173 170

Netto endring i bankinnskudd, kontanter 
og lignende
Beholdning av bankinnskudd, kontanter 
og lignende pr 01.01.
Beholdning av bankinnskudd, kontanter 
og lignende pr 31.12.

0 0



Konsernregnskap

Resultatregnskap 01.01. – 31.12.
Resultatregnskap 01.01. – 31.12. NOTE 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER OG 
DRIFTSKOSTNADER (1000 NOK)

Netto salgsinntekter 5, 6 2 032 171 1 950 031

12 292 0
6 117 513 103 299

Netto gevinst ved salg av driftsmidler 
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter 5 2 149 976 2 053 330

16 -1 253 404 -1 127 113
8, 9 -232 396 -244 300

12, 13 -32 215 -33 041
13 -440 -440

7, 14 -371 189 -366 113
7 8 486 5 246

Varekostnad 
Lønnskostnad Avskrivninger 
Amortiseringer
Annen driftskostnad 
Andre inntekter og kostnader 
Sum driftskostnader

-1 881 158 -1 765 761

2 9 074 10 733Andel resultat fra tilknyttet og 
felleskontrollert virksomhet 
Sum andel resultat fra tilknyttet 
selskap og felleskontrollert virksomhet

9 074 10 733

Driftsresultat 277 892 298 302

FINANSINNTEKTER OG 
FINANSKOSTNADER

10 7 252 6 978
10 13 787 10 991
10 -21 449 -41 494
10 -11 222 -5 753

Renteinntekt 
Annen finansinntekt 
Rentekostnader 
Annen finanskostnad 
Netto finansresultat -11 632 -29 278

RESULTAT FØR SKATT 266 260 269 024

Skattekostnad 11 -62 769 -60 723

Årsresultat fra videreført 
virksomhet

203 491 208 301

0 -27 550Årsresultat fra ikke videreført 
virksomhet
Årsresultat 203 491 180 751



27 011 27 656
Årsresultatet fordeler seg som følger 
Ikke-kontrollerende eierinteresse 
Eiere av morselskapet 176 480 153 095

203 491 180 751

18 639 655

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)
Resultat per aksje , ikke videreført 
virksomhet (= utvannet resultat per 
aksje)

18 0 -100

Totalresultat 01.01. – 31.12.
Totalresultat 01.01. – 31.12. NOTE 2014 2013

(1000 NOK)

Årsresultat 203 491

9 -45

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

-45

12Skatt på poster som ikke vil bli reklassifisert mot 
resultatoppstillingen
Sum poster som ikke vil bli reklassifisert mot 
resultatoppstillingen, etter skatt

-33

180 751

-5 989
-5 989

1 677

-4 312

Poster som kan bli reklassifisert mot 
resultatoppstillingen;
Omregningsdifferanser ved omregning av utenlandske 
datterselskap
Sum poster som kan bli reklassifisert mot 
resultatoppstillingen, før skatt

Skatt på poster som kan bli reklassifisert mot 
resultatoppstillingen
Sum poster som kan bli reklassifisert mot 
resultatoppstillingen, etter skatt

SUM ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER

TOTALRESULTAT

60 595 145 780

60 595 145 780

0 0

60 595 145 780

60 562 141 468

264 053 322 219



27 405 29 855Totalresultatet fordeler seg som følger 
Ikke-kontrollerende eierinteresse 
Eiere av morselskapet

236 648 292 364
264 053 322 219

Balanse pr 31. desember
Eiendeler (1000 NOK) NOTE 2014 2013

13 633 278 602 622
13 431 174 400 588
13 12 464 10 718

Anleggsmidler   
Immaterielle eiendeler 
Goodwill 
Varemerker 
Programvare
Sum immaterielle eiendeler 1 076 916 1 013 928

12 5 569 13 109

12 221 102 239 950
12 23 220 26 795

12 21 080 214

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast 
eiendom
Maskiner og anlegg 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, 
kontormaskiner o.l. 
Anlegg under utførelse
Sum varige driftsmidler 270 971 280 068

11 34 606 41 759
2 51 549 47 669

3 200 227

Finansielle anleggsmidler 
Utsatt skattefordel
Investering i tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet 
Andre investeringer i aksjer 
Langsiktige fordringer til selskap 
i samme konsern

15 0 62 477

15 166 166Andre langsiktige fordringer 
Sum finansielle anleggsmidler 86 521 152 298

Sum anleggsmidler 1 434 408 1 446 294

Omløpsmidler 
Varelager 16 397 146 319 069

4 335 505 327 705
4 208 065 175 300

4 305 13 239
15 40 468 9 453
15 23 283 20 998

Fordringer
Kundefordringer
Kundefordringer til selskap i samme 
konsern
Forskudd til leverandører
Andre fordringer
Andre fordringer på selskap i samme 
konsern
Sum fordringer 611 626 546 695



4, 17 235 898 97 785

4, 17 148 682 148 176

Bankinnskudd i 
konsernkontoordningen
Andre bankinnskudd, kontanter, o.l. 
Bankinnskudd, kontanter o.l. 384 580 245 961

Sum omløpsmidler 1 393 352 1 111 725

SUM EIENDELER 2 827 760 2 558 019

Balanse pr 31. desember. NOTE 2014 2013

EGENKAPITAL OG GJELD (1000 NOK)

19 276 552 276 000
990 993 23 545

Egenkapital
Innskutt egenkapital 
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital 1 267 545 299 545

449 787 214 333
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 
Sum opptjent egenkapital 449 787 214 333

Ikke-kontrollerende eierinteresser 27 301 24 749

Sum egenkapital 1 744 633 538 627

11 102 708 97 018
9 27 763 24 575

4, 20 106 097 171 137
21 422 733

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatteforpliktelse 
Pensjonsforpliktelser
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser 236 990 293 463

4, 19 149 048 159 690
40 000 882 794

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern 
Sum annen langsiktig gjeld 189 048 1 042 484



Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 19 10 653 10 034
1. års avdrag på langsiktig gjeld til selskap i samme konsern 0 85 500

4, 20 37 113 0
316 179 244 040

8 114 4 027
11 24 533 52 205
22 129 850 145 893

21, 22 8 721 32 012
21, 22 121 926 109 734

Forpliktelser til virkelig verdi over resultat 
Leverandørgjeld
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 657 089 683 445

Sum gjeld 1 083 127 2 019 392

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 827 760 2 558 019

Kontantstrømoppstilling 01.01. – 31.12.

Kontantstrømoppstilling 01.01. –31.12. NOTE 2014 2013

KONTANTSTRØMMER FRA 
OPERASJONELLE AKTIVITETER (1000 NOK)

266 260 269 024
12, 13 32 655 33 481

Ordinært resultat før skattekostnad 
Ordinære avskrivninger
Andel resultat fra tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet

2 -9 074 -10 733

-88 783 -60 437
2 832 -318

10 2 464 2 686
10 -13 787 -18 986

-292 -14 056

0 6 856
-13 585 14 595

16 -78 077 -35 688
-40 565 -146 722
76 226 64 247

-48 791 81 774

Betalbar skatt
Pensjonskostnader uten kontanteffekt 
Rentekostnader uten kontanteffekt 
Verdiendringer uten kontanteffekt 
Tap/gevinst ved salg av aksjer /
anleggsmidler
Andre finansposter uten kontanteffekt 
Urealisert agio
Endring i varer
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre omløpsmidler og andre 
gjeldsposter
Netto kontantstrømmer fra 
operasjonelle aktiviteter

87 483 185 723



KONTANTSTRØMMER FRA 
INVESTERINGSAKTIVITETER

13 -5 252 0

12, 13 298 172 446

12, 13 -18 862 -14 446

-27 129 -680 469
0 -75 426

3 0 -2 031

Utbetaling ved kjøp av immaterielle 
anleggsmidler
Innbetaling ved salg av varige 
driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige 
driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av virksomhet 
Netto kontanteffekt ved salg av 
virksomhet
Utbetalinger ved kjøp av andre 
finansielle investeringer
Netto kontantstrøm fra 
investeringsaktiviteter

-50 945 -599 926

KONTANTSTRØMMER FRA 
FINANSIERINGSAKTIVITETER

4 000 0
2 5 806 1 966

4, 19 0 160 000

-10 022 -235 173

40 000 808 294

-294 -24 676

67 420 0

0 -62 478

-21 977 -44 792
84 933 603 141

Innbetaling incentivprogram
Innbetaling av utbytte fra tilknyttet selskap

Opptak av langsiktig rentebærende 
gjeld til kredittinstitusjoner
Nedbetaling av langsiktig 
rentebærende gjeld i samme konsern
Opptak av langsiktig rentebærende gjeld til 
selskap i samme konsern

Nedbetaling av langsiktig 
rentebærende gjeld til selskap i samme konsern
Innbetaling ved oppgjør av langsiktig 
rentebærende lån til selskap i samme konsern

Utbetaling ved tildeling av langsiktig 
rentebærende lån til selskap i samme konsern

Utbetalinger av utbytte/konsernbidrag

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, 
kontanter og lignende 
Effekt av valutakursendringer på kontanter 
og kontantekvivalenter

17 148 28 504

17 148 28 504

Kontantstrøm fra ikke videreført virksomhet 0 -326 944

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og 
lignende
Beholdning av bankinnskudd kontanter og 
lignende pr 01.01.
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og 
lignende pr 31.12.

138 619 -109 502

245 961 355 463

384 580 245 961



Oppstilling over endringer i egenkapital

*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, mens kun direkte ikke-kontrollerende eierinteresser framgår 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. *** I første kvartal 2014 ble et langsiktig mellomværende på 
968.000 TNOK til Arcus-Gruppen Holding AS, konvertert til egenkapital med økning i pålydende 
per aksje. Se forøvrig note 18

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, markedsføring, salg og distribusjon av vin og 
brennevin.

Historisk utvikling
De siste årene har konsernet gjennomført følgende viktige transaksjoner:

2014
– Kjøpte pr 1. desember 2014 alle aksjene i Arcus Deutschland GmbH fra morselskapet, Arcus-

Gruppen Holding AS.
– Etablering av Vingruppen AS som ny holdingsstruktur for vinvirksomheten i Norge.
– Oppstart tilpasning av produksjonsanlegget på Gjelleråsen, for å kunne ta over produksjon og tapping av de

danske varemerkene fra 2015 (Aalborg, Malteser og 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.

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.

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

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

2008
– Kjøpte Gjelleråsen Prosjekt 1 AS som inneholder tomten til nytt driftssted på Gjelleråsen i
Nittedal kommune nord for Oslo.

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

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

2005
– Arcus AS fisjonerte ut TMS AS (avdeling for Teknisk Medisinsk Sprit) som igjen fusjonert
med Arcus Kjemi AS med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2005
– Fisjonerte ut eiendomsselskapene Arcus Eiendom Hamar AS, Arcus Eiendom AS og Arcu
Eiendom Anders Winsvoldsvei AS med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2005 og med 
regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet



REGNSKAPSPRINSIPPER

Nye regnskapsstandarder

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.

Relevante endringer for ArcusGruppen:

IFRS 9 Finansielle instrumenter (uoffisiell norsk oversettelse) I juli 2014 publiserte IASB det siste 
delprosjektet i IFRS 9 og standarden er nå ferdigstilt. IFRS 9 innebærer endringer knyttet til 
klassifisering og måling, sikringsbokføring og nedskriving. IFRS 9 vil erstatte IAS 39 Finansielle 
instrumenter – innregning og måling. De delene av IAS 39 som ikke er endret som ledd i dette 
prosjektet er overført og tatt inn i IFRS 9. Standarden er foreløpig ikke godkjent av EU. For 
regnskapspliktige utenfor EU/EØS, vil standarden gjelde med virkning fra regnskapsår som starter
1..januar 2018 eller senere. Den nye standarden kan få innvirkning på konsernets klassifisering
måling av finansielle eiendeler og gjeld, samt for nedskrivningsvurderinger knyttet til goodwill og 
andre immaterielle eiendeler.

IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter (uoffisiell norsk oversettelse) IASB og FASB har gitt ut en 
ny, felles standard for inntektsføring, IFRS 15. Standarden er foreløpig ikke godkjent av EU. For 
regnskapspliktige utenfor EU/EØS, vil standarden gjelde med virkning fra regnskapsår som starter 
1. januar 2017 eller senere. Den nye inntektsføringsstandarden er ikke forventet å ha noen 
påvirkning på ArcusGruppen konsernets regnskapsrapportering.

IFRS 10 Konsernregnskap og IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 
virksomhet Den viktigste konsekvensen av endringene er at gevinst eller tap innregnes fullt ut når 
en transaksjon omfatter en virksomhet (uavhengig av om denne er lagt inn i et datterselskap eller 
ikke). Gevinst eller tap innregnes partielt når en transaksjon omfatter eiendeler som ikke utgjør en 
virksomhet, også når eiendelene er lagt inn i et datterselskap.

Endringene er foreløpig ikke godkjent av EU. For regnskapspliktige utenfor EU/EØS, vil 
endringene gjelde med virkning fra regnskapsår som starter 1. januar 2016 eller senere Endringene 
vil kunne få virkning for ArcusGruppen ved eventuell overføring av eiendeler mellom 
konsernselskap.

IAS 1 Presentasjon av finansregnskap Endringene i IAS 1, utgitt som ledd i IASBs «Disclosure 
Inititative», er ment å fremme bruk av profesjonelt skjønn i større grad når det gjelder hvilken 
informasjon som skal inkluderes i noter og hvordan en kan strukturere regnskapet. Endringene er 
foreløpig ikke godkjent av EU. For regnskapspliktige utenfor EU/EØS, vil endringene gjelde med 
virkning fra regnskapsår som starter 1. januar 2016 eller senere. Endringene i IAS 1 kan ha 
potensielle effekter for hvordan ArcusGruppen i framtiden vil strukturere regnskapet, og hva 
konsernet skjønnsmessig mener bør inkluderes i noter.



IFRIC 21 Avgifter 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. Innenfor EU/EØS området 
gjelder fortolkningen med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2015 eller senere. For 
regnskapspliktige utenfor EU/EØS, vil fortolkningen gjelde med virkning for regnskapsår som 
starter 1. januar 2014 eller senere. Endringene er ikke forventet å ha noen effekt på konsernets 
årsregnskap, men den kan få effekt på perioderegnskap.

Årlig forbedringsprosjekt 2010 – 2014

Årlig forbedringsprosjekt 2010 – 2014 IASBs årlige forbedringsprosjekt 2010 – 2012 
inneholder endringer i flere standarder.Med unntak av IFRS 8 er det ingen av disse som er 
forventet å ha noen vesentlig effekt for konsernet.

IFRS 8 Driftssegmenter

Dersom driftssegmenter slås sammen må foretaket opplyse om de økonomiske karakteristika (for 
eksempel salg og bruttomarginer) benyttet i vurderingen av om segmentene er «tilsvarende». 
Endringen vil potensielt få effekt for konsernet i de tilfeller hvor konsernet beslutter å endre sine 
driftssegmenter.

Konsolideringsprinsipper

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 datterselskaper 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 mellomværende og interne transaksjoner mellom selskaper 
innenfor konsernet eliminert. Kostprisen på aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen 
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 identifiserbare eiendeler og gjeld representerer goodwill. Regnskapsmessige verdier 
inklusive goodwill og merverdier tilhørende utenlandske datterselskaper, 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.

Ikke videreført virksomhet/holdt for salg

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 
kontantstrømoppstilling. Med vesentlig menes et eget segment eller en betydelig eiendel. Dette



medfører at alle andre presenterte tall er eksklusive den «Ikke videreførte virksomheten». 
Sammenligningstallene 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». 
Resultatregnskap og kontantstrøm omarbeides ikke.

Valuta

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 månedlig 
gjennomsnittskurs. Dette betyr at ved hver periodeavslutning omregnes resultatposter etter
gjennomsnittskurs hittil i året. For balanse, inklusiv merverdier og goodwill, benyttes sluttkurs på 
balansedagen. 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 31.12.2014 er følgende valutakurser benyttet ved omregning av 
resultat og balansetall fra datterselskap med annen funksjonell valuta enn NOK: EUR 
gjennomsnittskurs 8,3571 / EUR sluttkurs 9,0307 SEK gjennomsnittskurs 0,9190 / SEK sluttkurs 
0,9590 DKK gjennomsnittskurs 1,1210 / DKK sluttkurs 1,2128

Investeringer i tilknyttede og felleskontrollert virksomhet

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 er investeringer 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 operasjonelle 
beslutninger vedrørende virksomheten krever enstemmighet mellom partene. Andelen av 
resultatet er basert på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har investert med fradrag for 
avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede 
andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist på egen linje før 
driftsresultat og investeringen er vist som en linje under finansielle anleggsmidler.



Ikke-kontrollerende eierinteresser

Ikke-kontrollerende eierinteresser Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultat etter skatt 
er vist på egen linje etter konsernets årsresultat. Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av 
egenkapital er vist på egen linje som en del av konsernets egenkapital. I tilfeller hvor det eksisterer 
salgs- og/eller kjøpsopsjoner knyttet til de ikke-kontrollerende eierinteressene, og hvor konsernet 
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 resultatfordelingen i 
konsernets resultatregnskap og i oppstilling over endringer i egenkapital. Ved hver periodeslutt vil 
de ikke-kontrollerende minoritetsinteressenes andel av resultat, justert for periodens utdeling av 
utbytte til de ikke-kontrollerende eierinteressene, bli overført som en egenkapitaltransaksjon fra de 
ikke-kontrollerende eierinteressenes andel av egenkapital til majoritetens egenkapital. 
Opsjonsforpliktelsene blir bokført i balansen til virkelig verdi over resultat.

Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Utarbeidelse av årsregnskapet krever 
at ledelsen fastsetter estimater og tar forutsetninger som påvirker verdien av eiendeler, 
forpliktelser og betingede forpliktelser i balansen, og inntekter og kostnader for regnskapsåret. 
Framtidige hendelser og endringer i 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. 
Områder hvor estimater har stor betydning vil være: Beløp i 1 000 NOK

Regnskapspost Note Forutsetninger

Goodwill 13 Nåverdi av framtidig 
kontantstrøm

Varemerker 13 Nåverdi av framtidig 
kontantstrøm

Andre immaterielle eiendeler 13 Gjenvinnbart beløp og korrekt 
utnyttbar levetid

Varige driftsmidler 12 Gjenvinnbart beløp og korrekt 
utnyttbar levetid

Utsatt skattefordel 11 Vurdering av evnen til å utnytte 
skattefordeler i framtiden

Pensjonsforpliktelser 9 Økonomiske og demografiske 
forutsetninger

20 Nåverdi av framtidig 
kontantstrøm

Forpliktelser til virkelig verdi 
over resultat
Avsetninger 21 Riktig grunnlag for 

estimatberegninger

633 278

431 174

27 763

143 210

 10 324

34 606

270 971

12 464

Bokført verdi



Nåverdiberegninger av framtidige kontantstrømmer påvirkes av riktig grunnlag og vurdering av 
framtidige kontantstrømmer og estimat på avkastningskrav. Avkastningskrav fastsettes etter bruk 
av kapitalverdimodellen og forutsetninger ved bruk av kapitalverdimodellen er risikofri rente, 
markedsrisikopremie og beta. Områdene med størst risiko for vesentlige endringer er balanseført 
goodwill, varemerker og forpliktelser til virkelig verdi over resultat, på bakgrunn av at de 
balanseførte beløpene er betydelige. Estimatene bygger på forutsetninger om framtidige 
kontantstrømmer som neddiskonteres med en valgt diskonteringsrente. Estimater og forutsetninger 
er omtalt i de ulike notene.

Virkelige verdier ved oppkjøp

Virkelige verdier ved oppkjøp Ved oppkjøp, fordeles kostpris for ervervet virksomhet, slik at 
åpningsbalansen i konsernet reflekterer anslått virkelig verdi av kjøpte eiendeler og gjeld. For å 
fastsette virkelig verdi ved oppkjøp, må man for de eiendeler det ikke finnes et aktivt marked for, 
benytte alternative metoder for å fastsette virkelig verdi. Merverdi utover det som kan henføres til 
identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Hvis virkelig verdi av egenkapitalen 
i oppkjøpt selskap overstiger vederlaget, gjennomføres fornyet vurdering knyttet til verdsettelsen 
av observerbare eiendeler og gjeld, dersom den fornyede vurderingen ikke avdekker avvik, 
inntektsføres avviket på overtakelsestidspunktet. Allokering av kostpris ved 
virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi 
gjeldende per dato for overtakelse av kontroll og frem til endelige merverdianalyse, senest innen 
12 måneder etter at oppkjøpet fant sted.

Inntektsføringsprinsipper

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, merverdiavgift, alkohol- og 
emballasjeavgift.

Andre inntekter og kostnader

Andre inntekter og kostnader For å øke informasjon til brukeren av konsernets resultatoppstilling, 
skilles enkelte poster i resultatet ut på en egen linje i resultatoppstillingen, kalt andre inntekter og 
kostnader. Se for øvrig nærmere spesifikasjon av hva disse postene inkluderer i noteverket knyttet 
til den enkelte regnskapslinje.

Varer

Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost/tilvirkningskost og netto salgsverdi. 
Innkjøpte varer er verdsatt til anskaffelseskost og egenproduserte varer til tilvirkningskost med 
fradrag for ukurans.

Fordringer

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

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd, 
innestående på konsernkontoordning og andre betalingsmidler med forfallsdato 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, Vingruppen AS, Arcus Wine 
Brands AS, Vinuniq AS, Symposium Wines AS, Vinordia AS, De Lysholmske Brenneri- og 
Destillasjonsfabrikker ANS, Siemers & Cos Destillasjon ANS, Løiten Brænderis Destillation ANS 
og Oplandske Spritfabrik ANS inngår i konsernets konsernkontoordning. Konsernkontoordingen 
administreres av morselskapet, Arcus-Gruppen Holding AS.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler Varige driftsmidler er balanseført til kostpris, med fradrag for akkumulerte 
avskrivninger og akkumulerte tap ved varig verdifall. Avskrivninger blir beregnet og kostnadsført 
fra det tidspunkt driftsmiddelet blir satt i drift, og er beregnet ut fra forventet utnyttbar levetid 
hensyntatt estimert restverdi. Det benyttes ulike avskrivningssatser for et driftsmiddels enkeltdeler 
dersom disse har 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 Immaterielle eiendeler består av varemerker, programvare og goodwill. 
Immaterielle eiendeler blir balanseført til kostpris, men fradrag for akkumulerte avskrivninger og 
akkumulerte tap ved varig verdifall. Immaterielle eiendeler med begrenset utnyttbar levetid 
avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Den balanseførte verdien av goodwill, 
varemerker og øvrige immaterielle eiendeler med ubestemt levetid blir testet for verdifall minst én 
gang i året eller oftere dersom det foreligger indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Dette 
krever beregning av gjenvinnbart beløp til kontantgenererende enheter som goodwill og øvrige 
immaterielle eiendeler er henført til. For varemerker er kontantgenererende enhet varemerket i seg 
selv. For å fastslå gjenvinnbart beløp estimerer konsernet forventede fremtidige kontantstrømmer 
før skatt fra den kontantgenererende enhet, samt anvender egnet diskonteringsrente for å beregne 
nåverdi av fremtidige kontantstrømmer. Kontantstrømmer for varemerker beregnes på bakgrunn 
av en «relief from royalty» metode før skatt. Forventninger om fremtidige kontantstrømmer vil 
variere over tid. Endringer i markedsforholdene og forventede kontantstrømmer kan forårsake tap 
ved verdifall i fremtiden. De viktigste forutsetningene med betydning for nåverdien av 
kontantstrømmene knyttet til investeringene er framtidige resultater og vekst, samt anvendt 
diskonteringsrente.



Pensjoner

Pensjoner Netto pensjonskostnader for ytelsesplaner omfatter periodens pensjonsopptjening, 
inkludert fremtidig lønnsvekst og rentekostnad på den beregnede forpliktelsen, fratrukket 
innskudd og forventet renteinntekt 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, og presenteres i oppstillingen over andre inntekter og kostnader (Totalresultatet).

Restrukturering

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

Skatter Skattekostnaden omfatter både betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt 
baserer seg på skattepliktig resultat for året. Skattepliktig resultat er forskjellig fra resultatet slik 
det presenteres i resultatregnskapet på grunn av inntekts- og utgiftsposter som ikke er 
skattepliktig/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

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 kassekreditter 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 klassifisert som 
anleggsmidler. Gjeld som inngår i varekretsløpet eller har forfall innen 12 måneder klassifiseres 
som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig. Foreslått utbytte/konsernbidrag 
balanseføres som gjeld når konsernet har en ugjenkallelig forpliktelse til å utbetale
utbyttet/konsernbidraget, normalt etter godkjenning på den ordinære generalforsamlingen.



Måling og klassifisering av finansielle instrumenter

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 klassifiserer finansielle eiendeler 
ved anskaffelse. Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat Finansielle instrumenter til 
virkelig verdi over resultat er enten finansielle 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 
sikringsbokføring, 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 kundefordringer og andre 
fordringer, samt kontanter og kontantekvivalenter i balansen. Utlån og fordringer måles til 
amortisert kost, og verdiendringer som følge av renteendringer bokføres ikke. Finansielle 
eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle eiendeler 
som ikke er derivater og som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke tilhører noen 
annen kategori. De klassifiseres som anleggsmidler så sant ikke investeringen forfaller eller 
ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen. 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 (arrangementsgebyr) 
aktiveres i balansen og avskrives over lånets løpetid. Innlån i annen valuta enn funksjonell valuta 
blir omregnet til balansedagens kurs.

Finansielle derivater og sikring

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 verdiendringer regnskapsføres over 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

Leieavtaler Leiekontrakter der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt 
ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger fra operasjonelle 
leieavtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært 
over leieperioden. Leiekontrakter vedrørende varige driftsmidler der konsernet i hovedsak innehar 
all risiko og 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 minimumsleie. Hver leiebetaling allokeres mellom et avdragselement og et renteelement 
på en slik måte at det oppnås en konstant rentekostnad på utestående balanseført leieforpliktelse. 
Rentekostnaden resultatføres som finanskostnad. Leieforpliktelsen, med fradrag for 
rentekostnaden, klassifiseres som annen kortsiktig gjeld og annen langsiktig gjeld. Varige 
driftsmidler anskaffet gjennom en finansiell leieavtale avskrives over den forventede levetid eller 
leieperiode dersom denne er kortere.

Kontantstrømoppstilling

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.

Nærstående parter

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. Alle transaksjoner mellom konsernselskap og nærstående parter, 
skjer på markedsmessige vilkår. Fordringer og gjeld til søsterselskapet Vectura AS og 
morselskapet Arcus-Gruppen Holding AS, presenteres som fordring og gjeld på selskap i samme 
konsern i balansen.

Segmentinformasjon

Segmentinformasjon Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til 
konsernets ledelse. Konsernets forretningsområder består av Brennevin og Vin. Konsernets 
virksomheter består av salg og markedsføring av Brennevin, salg og markedsføring av Vin, samt 
Supply Chain. Salg og markedsføring av Brennevin og Vin er definert som profitcenter, mens 
Supply Chain er definert som et costsenter. Ved ekstern rapportering er Supply Chain rapportert 
sammen med forretningsområdet Brennevin, som er primærbruker. Brennevin er definert som 
primærbruker på bakgrunn av at anlegget på Gjelleråsen primært er bygget for produksjon av 
Brennevin. Forretningsområdet Vin er definert som sekundærbruker, da tapping av vin er en 
vesentlig enklere prosess, og som stand-alone hadde krevet vesentlig enklere 
produksjonsfasiliteter. Forretningsområdet Brennevin består av selskapene Arcus AS, Arcus 
Denmark A/S, Arcus Sweden AB, Arcus Finland Oy, Arcus Deutschland GmbH, 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 og Vingruppen AS med datterselskaper. I tillegg 
kommer øvrige konserninntekter og kostnader som består av Arcus-Gruppen AS.  Konsernet 
presenterer ikke segmentenes eiendeler eller gjeld, da dette heller ikke gjøres i konsernets interne 
rapportering. For ytterligere informasjon om konsernets driftssegmenter, se note 5.



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 2014, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte 
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 
Konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, 
oppstilling over 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 kont˜roll. 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.



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 2014 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
nød˜vendig 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 opp˜fylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av selskapets regnskaps˜opplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Oslo, 16. mars 2015

Ernst & Young AS 
Jan Wellum Svensen 
statsautorisert revisor
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