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ord van de VooWoord van 
  de voorzitter

Robert Peek
Voorzitter van de Raad van Bestuur

We kunnen zonder meer 
stellen dat 2007 voor 
Arseus NV een buiten-
gewoon bewogen jaar 
is geweest. Nadat eerder 
al binnen Omega Phar-
ma de beslissing werd 
genomen om de activitei-
ten van de onderneming 

te splitsen in een gedeelte dat zich uitsluitend op de 
consument richt en een ander gedeelte dat zich op 
de zogenaamde business-to-businessmarkt concen-
treert, heeft deze beslissing er vervolgens toe geleid 
dat deze laatste activiteiten werden samengevoegd 
tot Arseus NV, met de bedoeling om hiervoor een 
aparte beursgang te realiseren.
Gezien de voorspoedige herstructurering van de 
verschillende activiteiten, heeft de Raad van Bestuur 
van Omega Pharma, in samenwerking met het di-
rectieteam van Arseus besloten deze beursgang al 
in het afgelopen jaar te laten plaatsvinden. Nadat 
de onderneming in een recordtijd van circa drie 
maanden klaar werd gestoomd voor deze verzelf-
standiging, kon op 5 oktober de eerste notering in 
aandelen Arseus in zowel Brussel als Amsterdam 
plaatsvinden. Op deze plaats hecht ik er aan om 
al diegenen die hieraan hebben bijgedragen, bij-
zonder te bedanken voor hun inzet en hen uiteraard 
geluk te wensen met het succes.

Op 5 oktober is het bestuur van Arseus formeel 
benoemd en het is thans aan dit bestuur om de in 
het vooruitzicht gestelde verdere succesvolle ont-
wikkeling van de onderneming te realiseren.  Zo-
als in de prospectus uitgebreid aan bod kwam, 
ligt het in de bedoeling van het bestuur om Arseus 
te laten groeien op basis van een combinatie van 
een autonome groei van 7 à 8% en eenzelfde 
percentage groei op basis van te acquireren be-

drijven. Deze zogenaamde buy & build-strategie 
vormt de basis voor de uitgesproken verwachting 
dat Arseus NV over drie jaar een omzet van 500 
miljoen euro zal realiseren.
Arseus is, als toonaangevende leverancier van 
producten en diensten aan Europese professionals 
en instellingen, actief in de gezondheidszorg, een 
markt die gekenmerkt wordt door een conjunctuur-
onafhankelijke, sterke groei. Dit heeft alles te ma-
ken met de vergrijzing die wij de komende decen-
nia in Europa zullen meemaken en die er inherent 
voor verantwoordelijk is dat er hier sprake is van 
een groeimarkt.
De vier divisies van Arseus zullen dit potentieel 
aangrijpen om verder te groeien. Fagron is de Eu-
ropese marktleider op het gebied van magistrale 
bereidingen en Arseus Dental is een toonaange-
vende speler die tandheelkundige producten -  ap-
paratuur, instrumenten en verbruiksgoederen - aan 
tandartsen en tandheelkundige laboratoria levert. 
Arseus Medical verdeelt medische gebruiks- en 
verbruiksgoederen, is marktleider in België en 
heeft een sterke positie in Nederlandse ziekenhui-
zen. Corilus is leverancier van IT-oplossingen aan 
apothekers, artsen, tandartsen en andere medi-
sche professionelen.

Arseus is actief in markten met een zeer geringe 
Europese consolidatie. De strategie van de onder-
neming is er dan ook op gericht om de bewezen 
succesvolle activiteiten in onze huidige markten, 
ook in aanpalende Europese landen te realiseren. 
De onderneming beschikt hiertoe over meer dan 
voldoende expertise om deze uitbouw ook suc-
cesvol te laten verlopen. Het bestuur en ook alle 
medewerkers van Arseus zien deze opdracht als 
een geweldige uitdaging en hebben er het volste 
vertrouwen in dat zij dit de komende jaren succes-
vol kunnen verwezenlijken.
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Er werd een bankensyndicaat samengesteld be-
staande uit UBS en KBC Securities als joint global 
coördinators en bookrunners en ING, Kempen 
en Bank Degroof als co-lead managers.

Het prospectus werd goedgekeurd door de Com-
missie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewe-
zen op 11 september 2007. De operatie werd op 
21 september gestart met een persconferentie in 
Brussel, gevolgd door een internationale road-
show. Ook voor de Belgische particuliere beleg-
gers werd een roadshow georganiseerd. 

Het aanbod bestond uit een openbaar aanbod 
in België en een private plaatsing voor institutio-
nele investeerders in België, de Europese Unie en 
Zwitserland.
Het aanbod omvatte maximaal 17.500.000 
bestaande aandelen (op een totaal van 
25.000.000 bestaande aandelen) en maxi-
maal 6.000.000 nieuwe aandelen (met VVPR-
strips) van Arseus NV. Daarnaast werd door 
Omega Pharma aan UBS en KBC Securities een 
overtoewijzingsoptie toegekend van maximaal 
2.968.144 bestaande aandelen.
Het aanbod bestond uit 2 tranches:
(i)  een Prioritaire Tranche, bestaande uit maxi-

maal 13.101.399 Prioritaire Aandelen, en;

(ii)  een Vrije Tranche bestaande uit 10.398.601 
Aandelen, zowel Nieuwe als Bestaande Aan-
delen.

De Prioritaire Tranche bestond  uit de Prioritaire 
Aandelen en werd voorbehouden voor de hou-
ders van Coupons Nr. 10 van aandelen van 
Omega Pharma. Die houders (i) hadden het niet-
reduceerbaar recht om in te schrijven op twee Pri-
oritaire Aandelen voor elke vier Coupons Nr. 10, 
en (ii) konden voor elke twee Prioritaire Aandelen 
waarop in de Prioritaire Tranche werd ingeschre-
ven, één gratis Warrant van het Aanbod ontvan-
gen. Het Aanbod omvatte bijgevolg ook de uit-
gifte van maximaal 6.550.699 Warranten van 
het Aanbod. De Prioritaire Aandelen waarop niet 
werd ingeschreven in het kader van de Prioritaire 
Tranche, werden toegevoegd aan de Open Tran-
che en konden in het kader van de Open Tran-
che worden toegewezen. De Prioritaire Aande-
len die werden toegewezen aan de Vrije Tranche 
gaven geen recht op de gratis Warranten van het 
Aanbod. De Coupons Nr. 10 werden niet apart 
genoteerd en vervielen zonder waarde op het 
einde van de aanbodperiode.

De Vrije Tranche was open voor alle beleggers, 
en bestond uit maximaal 10.398.601 Aandelen 
en kon worden verhoogd met die Prioritaire Aan-

Op 4 juli 2007 kondigde Arseus aan dat de beursgang, die initieel gepland was voor 2008, zou ver-

sneld worden. De reorganisatie en de integratieoefeningen die werden ingezet begin 2006 resulteer-

den, vroeger dan voorzien, in het vierde kwartaal van 2006 in het keerpunt met een omzetgroei van 

5%. Deze turnaround werd bevestigd in het eerste en tweede kwartaal van 2007 met een omzetgroei 

van respectievelijk 9% en 11%. 

   Succesvolle  
beursgang van Arseus



delen waarop niet werd ingeschreven in het ka-
der van de Prioritaire Tranche. Afhankelijk van 
de resultaten van het Aanbod, kon het aantal 
Aandelen dat aan beleggers beschikbaar werd 
gesteld in het kader van de Open Tranche, wor-
den verlaagd.
De prijsvork van het aanbod bedroeg € 9,50 
tot € 12,00 per Aandeel.

De bookbuilding werd, zoals gepland, afgeslo-
ten op 3 oktober 2007. De fi nale prijs van de 
aandelen werd vastgesteld op € 10,25. Het aan-
bod werd ongeveer 2 keer overingetekend.
Er werden eveneens 195.121 aandelen 
uitgegeven ten gevolge van de inbreng 
in natura van een bestaande schuld ten 
belope van 2 miljoen euro. 

De aandelen, VVPR-strips en Warranten 
werden op 5 oktober voor het eerst geno-
teerd op Eurolist Brussel en Amsterdam.

Ondanks de moeilijke omstandigheden 
werd de beursgang van Arseus met suc-
ces afgesloten.
De eerste dagen van de notering wer-
den een bovengemiddeld aantal aande-
len verhandeld. Daardoor werden in de 

periode tussen 5 oktober en 30 oktober een aan-
tal stabilisatietransacties uitgevoerd. Daarom werd 
de overtoewijzingsoptie die toegekend werd ten 
belope van 2.968.144 aandelen niet uitgeoe-
fend en bijgevolg bedraagt de uiteindelijke om-
vang van de openbare aanbieding na stabilisatie 
23.500.000 aandelen. Omega Pharma behoudt 
dus 7.500.000 aandelen van Arseus. 

Uit bijgaande grafi ek blijkt echter dat het aan-
deel Arseus in de periode november 2007 – 
april 2008 gemiddeld beter heeft gepresteerd 
dan de referentie-index (BEL MID).
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Arseus heeft een suc-
cesvol 2007 achter de 
rug. Na de beslissing in 
2006 om de vier voor-
malige B2B-divisies af 
te splitsen van Omega 
Pharma en te verzelfstan-
digen onder de naam 
Arseus, zijn er enorme 

stappen voorwaarts gemaakt. Niet alleen in om-
zet en winst, maar ook in aspecten zoals sales 
& marketing, IT, business development en vooral 
back offi ce optimalisatie. Zo zijn in 2007 vrijwel 
alle commerciële en logistieke diensten in België 
gecentraliseerd in Waregem.

De groei van Arseus in 2007:
Fagron + 14%
Arseus Dental + 10%
Arseus Medical + 5%
Corilus + 5%
Totaal Arseus + 10%

Op 5 oktober 2007 kreeg Arseus haar beursno-
tering van Euro 10,25 in Brussel en in Amsterdam. 

Het was een zeer succesvolle IPO-operatie die 
werd afgerond in drie maanden. Vanzelfspre-
kend staat sinds die datum het belang van on-
ze aandeelhouders voorop en het management 
heeft ook een ruim aandelenpakket in Arseus.
 
In het kader van de buy & build-strategie werd 
het Italiaanse Polichimica overgenomen. Deze in 
Bologna gevestigde onderneming werd opge-
nomen in de Fagron Group, die daarmee haar 
geografi sche expansie voortzette. Polichimica 
zal binnen de Fagron Group profi teren van de 
synergie met de andere landen.
 
Arseus Dental heeft in 2007 het accent gelegd op de 
integratie van de bedrijven Eurotec en Besserat die in 
2006 werden overgenomen en de uitbreiding van 
het distributienetwerk voor equipment en dental labs 
in Frankrijk en Duitsland. Arseus Dental heeft in 2007 
een gezonde basis gelegd voor verdere groei.
 
Arseus Medical concentreerde zich in 2007 voor-
al op de interne organisatie en verbetering van de 
rentabiliteit, die door talrijke initiatieven op het ni-
veau van de back offi ce worden gesteund. 

Corilus is in 2007 ver-
anderd in een geoliede 
sales & marketing-machi-
ne en legde de nadruk 
op de verbetering van de 
productenmix, van hard-
ware naar software.
 
Het management van Ar-
seus is er zeker van dat 
in 2007 een gezonde 
basis is gelegd voor een 
voorspoedige toekomst.

Ger van Jeveren
CEO Arseus

oord van de CEO  Woord van 
                  de CEO

Long term trend indicator MAT Sales 2007
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RSEUS IN EEN OO
De klanten van Arseus strekken zich uit over het hele spectrum van de professionele zorgverstrekkers:

• Apothekers en apotheekpersoneel
• Huisartsen
• Medische specialisten, actief in ziekenhuizen, groepspraktijken of individuele kabinetten
• Tandartsen en tandtechnici
• Opticiens
• Bandagisten en handelaars in medische hulpmiddelen
• Verpleegkundigen
• Managers en medewerkers in ziekenhuizen en rusthuizen.

Arseus telt vier business units: Fagron, Arseus Dental, Arseus Medical en Corilus.

Arseus levert producten en diensten aan Europese professionals en instellingen in de gezondheidszorg. De groep is ac-

tief in onder meer de markten van de magistrale bereidingen, tandheelkundige producten, medische en chirurgische 

producten en medische IT-oplossingen.

Arseus in een  
    oogopslag
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Fagron Group

Arseus Dental

Arseus Medical

Corilus

36%

39%

16%

9%

2007 2006 Evolutie
Fagron Group 109.959 96.732 14%
Arseus Dental 118.294 107.625 10%
Arseus Medical 49.462 47.279 5%
Corilus 26.653 25.335 5%

304.368 276.971 10%

Omzet Arseus 2007



OGOPSLAG
Een stukje historiek

Arseus ontstond in de schoot van Omega Pharma. 
In de beginjaren had Omega Pharma nog niet de 
kritische massa bereikt om zich uitsluitend op de 
kernactiviteiten te concentreren: voorschriftvrije ge-
neesmiddelen en verzorgingsproducten. Daarom 
werden ook producten in het assortiment geïntro-
duceerd die voor de Belgische apothekers (het be-
langrijkste distributiekanaal) zelf waren bestemd. 
Met de tijd werd het productengamma verbreed 
en de B2B-activiteiten uitgebreid naar andere pro-
fessionele gezondheidszorgverstrekkers. 

De vier business units waaruit Arseus is samengesteld 
(de vroegere Professional Healthcare-divisie van Ome-
ga Pharma) zijn opgebouwd door een buy & build-stra-

tegie en een sterke organische groei. In 2005 hadden 
de vier activiteiten van Omega Pharma op het gebied 
van de professionele gezondheidszorg elk de vereiste 
kritische massa en marktpositie bereikt om het manage-
ment en de raad van bestuur van Omega Pharma ervan 
te overtuigen dat de integratie van deze activiteiten bin-
nen een afzonderlijke eengemaakte groep tot een op-
timaler rendement voor al deze activiteiten zou leiden.

In een eerste fase in 2006 werden de vier activiteiten 
in de professionele gezondheidszorg samengebracht 
in één enkele groeps- en managementstructuur, de 
tweede fase kwam er in 2007 met de implementa-
tie van een strategisch stappenplan. Door de goede 
resultaten en de sneller dan verwachte turnaround 
werd de beursgang, oorspronkelijk gepland voor 
2008, met succes doorgevoerd in oktober 2007. 
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Een zeer uitgebreid productengamma

Werd in de beginjaren vooral de apotheker be-
diend met allerlei accessoires, dan biedt Arseus nu 
een uitgebreid gamma producten én diensten aan:

• Accessoires: dit zijn producten, zoals me-
dische handschoenen en mondmaskers, die 

onmisbaar zijn bij het uitoefenen van alle 
medische beroepen.

• Inrichting: Arseus zorgt ook voor de totaal-
inrichting van apotheken, artsenpraktijken, 
ziekenhuizen en andere verzorgingsinstel-
lingen. Dat kan gaan om tandartsstoelen, 
ziekenhuisbedden, rolwagens, maar ook 
om interieurinrichting met volledig op maat 
gemaakt meubilair.

• Apparaten en instrumenten: de Groep 
heeft een verscheiden assortiment voor 
elke specifi eke medische specialiteit. Het 
gamma reikt van de alom gekende stethos-
coop en pincet tot uiterst verfi jnde medi-
sche precisie-instrumenten en hoogtechno-
logische digitale toestellen.

• Verbruiksgoederen: deze “consumables” 
zijn enerzijds producten voor éénmalig 
gebruik, zoals hygiënische en desinfecte-
rende middelen. Anderzijds verwijst deze 
term specifi ek in de medische wereld ook 
naar goederen die de medische expert 
“verbruikt” tot een “gebruiksvoorwerp” 
voor de patiënt. In de tandheelkunde, bij-
voorbeeld, horen kunsttanden en precisie-
componenten voor kunstgebitten of implan-
taten eveneens thuis in deze categorie.

• Diensten en informatica: aangezien Ar-
seus actief is in een sector die op zorgver-
strekking is gericht, is het logisch dat de 
organisatie niet enkel tastbare producten, 
maar ook diensten aanbiedt. De medische 
informaticadiensten nemen hier een be-
langrijke plaats in. Deze IT-software helpen 
de gezondheidsexperts om hun patiënten 
beter te helpen en om hun activiteiten op 
een effi ciënte manier te plannen en te be-
heren.

Dit is uiteraard geen volledige lijst. De mede-
werkers van Arseus streven er echter naar om 
via een mix uit dit uitgebreide productengam-
ma de klant een concept of totaaloplossing 
met toegevoegde waarde aan te bieden. Hier-
door kan Arseus rekenen op een hoge klanten-
getrouwheid.
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De markt van d
   De markt van de 
professionele 
   gezondheidszorg

Consolidatie van een gefragmenteerde 

markt

Professionals en instellingen actief in de ge-
zondheidszorg maken gebruik van een ruime 
waaier van bijzonder gespecialiseerde pro-
ducten, waaronder bijvoorbeeld medische en 
chirurgische apparatuur en verbruiksgoede-
ren, laboratoriumapparatuur, ziekenhuisbed-
den, rolstoelen, diagnostische producten, far-
maceutische grondstoffen, tandheelkundige 
instrumenten en benodigdheden, en aange-
paste software.
De toeleveranciers moeten een hoog specia-
lisatieniveau hebben om op deze markt een 
rol te spelen. Vele deelnemers aan deze markt 
hebben aanvankelijk een medisch beroep uit-
geoefend en vertrekken vanuit hun ervaring 
om producten of diensten aan te bieden. 
Dat verklaart meteen waarom de professional 
health market zeer gefragmenteerd is en tal-
rijke kleine en middelgrote ondernemingen en 
éénpersoonszaken telt. Veel van deze onder-
nemingen zijn dan ook nog eens enkel lokaal 
actief.
Schaalgrootte wordt erg belangrijk in de ge-
zondheidssector, enkel ondernemingen met 
een bepaalde omvang kunnen op een renda-
bele manier ingaan op de toenemende noden 
van de sector: permanente beschikbaarheid 
en een omvangrijk assortiment van goederen 
en diensten kunnen leveren.
Bovendien groeit de interactie tussen de ver-

schillende disciplines, zodat een totaaloplos-
sing of een oplossing op maat noodzakelijk 
wordt.

Deze marktsituatie biedt voor Arseus mooie 
opportuniteiten. De Groep bestrijkt niet alleen 
het hele spectrum van de medische disciplines, 
maar is vandaag actief in twaalf landen. Door 
de buy & build-strategie wordt een uitbreiding 
naar andere Europese landen in het vooruit-
zicht gesteld. De schaalgrootte en de pan-
Europese activiteiten van Arseus garanderen 
een continue groei. 



eus in Europa
Arseus had in 2007 reeds vestigingen in Bel-
gië, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, 
UK, Italië en Zwitserland. Via België, Spanje en 
Duitsland benadert men respectievelijk Luxem-
burg,  Portugal en Oostenrijk. Sinds 2008 heeft 
Arseus ook een vestiging in Tsjechië.

Het risicoprofi el van de markt

1.  Een groeiende markt.
 De Europese bevolking blijft vergrijzen, het aan-

deel van de bevolking dat ouder is dan 65 jaar in 
de Europese Unie zal volgens voorspellingen van 
Eurostat stijgen van 15,9% in 2006 naar 28,6% 
in 2050. Het verbruik van producten en diensten 
uit de gezondheidssector stijgt naarmate men ou-
der wordt. De bevolkingsgroep die ouder is dan 

65 jaar is dan ook goed voor het leeuwendeel 
van de totale uitgaven in de gezondheidszorg.

2.  Healthcare wordt algemeen beschouwd als een 
zeer defensieve sector die vrij immuun is tegen 
cyclische bewegingen. Iedereen wordt wel eens 
ziek en moet dan verzorgd worden.

3.  Bij de bevolking is een groter bewustzijn rond 
medische behandeling ontstaan, niet alleen cu-
ratief, maar ook anticiperend en preventief. Een 
voorbeeld hiervan is de gebitsverzorging, de 
overheid stimuleert ouders om hun kinderen een 
(terugbetaalde) controle bij de tandarts te laten 
doen. 

4.  De gezondheidsmarkt is niet conjunctuurgevoe-
lig, gezondheid is een primair gegeven.

5.  Arseus is (voor het grootste deel) actief bin-
nen de Eurozone in landen met een grote 
politieke stabiliteit. 
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Aanwezigheid Arseus in Europa

Landen met vestigigingen 

Landen met omzet



6.  De medische sector kent een voortdurende 
technologische innovatie: nieuwe of verbe-
terde therapeutische of diagnostische appa-
ratuur en procedures. Deze innovatie wordt 
ook doorgetrokken op IT-gebied. Veel me-
dische toestellen zijn ondertussen gedigita-
liseerd en kunnen met elkaar communiceren. 
Het elektronisch medisch dossier van de pati-
ent wordt op Europees niveau besproken en 

zal overal geïmplementeerd worden. Deze 
ontwikkelingen garanderen de spelers op 
de medische IT-markt een belangrijk groei-
potentieel.

Conclusie: Arseus zit in een uitstekend geposi-
tioneerd marktsegment en wint elk jaar markt-
aandeel.

De positie van Arseus in de professio-

nele gezondheidsmarkt

Arseus speelt op Europees gebied een leidende 
rol in het aanreiken van totaaloplossingen met 
veel toegevoegde waarde voor de professionele 
gezondheidszorgverstrekkers. De Groep is voor-
al distributeur van een uitgebreide waaier van 

medische producten en diensten. Arseus onder-
scheidt zich duidelijk van de klassieke groothan-
del door het aanbieden van producten met veel 
toegevoegde waarde. De vier divisies, Fagron, 
Arseus Dental, Arseus Medical en Corilus zijn 
momenteel actief in de markt van de magistrale 
bereidingen, de tandheelkunde, de medische 
markt en de IT binnen de gezondheidszorg.
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Developing Manufcaturing Sales & Marketing Distributing Delivery to patients
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Totaaloplossingen met hoge toege-

voegde waarde

De Groep streeft ernaar zijn klanten geïntegreerde 
totaaloplossingen te leveren zodat zij meer tijd en 
aandacht kunnen besteden aan hun patiënten. Dit 
hoge dienstenniveau bevordert de klantenbinding 
en genereert ook per klant een grotere omzet, ter-

wijl de toegevoegde waarde van de aangeboden 
oplossingen de winstgevendheid verbetert. 

Operational excellence

In 2006 begon Arseus met een doorgedre-
ven herstructurering van de organisatie.  

et strategisch
   Het strategisch 
beleid van Arseus
Arseus wil een duurzame groei verwezenlijken door zijn leiderspositie in geselecteerde  segmenten van de markt van 

de professionele gezondheidszorg op pan-Europese basis te behouden en uit te breiden. Het target is een omzet van 

500 miljoen euro in 2010. Met een omzet van 304,4 miljoen euro in 2007 zit Arseus perfect op koers. De bedoeling 

is om een organische groei van 7 à 8% en een groei door acquisities van 7 à 10% te realiseren.

Own brandsAdded-dd valul eAddddededdd-vvvvallulluee
solutions

PPan-EuropeanP EurEuropeo anan-an EE
presenc

nopeopeana
nnce

OperationalOO
ex
peratrationio alpeperrat

exxcellenc
ononalal
nnce

PPBuBuuy-yy and-builduyyyy- dd-bubuildilndndanan
strategy

Compelling growth strategy
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Deze operatie werd in 2007 gefinaliseerd. 
De “back office” functies van elke divisie 
werden op één centrale locatie per land 
ondergebracht. Administratieve, ondersteu-
nende en logistieke diensten werden dus ge-
centraliseerd. Dit heeft aanleiding gegeven 
tot een aantal verhuizingen en sluitingen van 
vestigingen.
De commerciële diensten (“front offi ces”) blij-
ven dichter bij de klant gevestigd, maar wer-
den in elk land nog beter afgestemd op de 
klantenprofi elen: apothekers, ziekenhuizen en 
verzorgingsinstellingen, huisartsen, medische 
specialisten, tandartsen en tandtechnici, oog-
artsen en opticiens,…
De vernieuwde organisatiestructuur – met ge-
centraliseerde “back offi ces” en klantgerichte 
gediversifi eerde “front offi ces” – vormt de 
ideale basis voor de optimalisering van alle 
processen. Arseus beoogt vooral:
•  Een adequate logistieke keten die instaat 

voor de tijdige beschikbaarheid van een 
breed gamma producten en diensten.

•  Een effi ciënt en klantvriendelijk proces 
voor bestellingen, leveringen, facturatie 
en betaling.

•  De ontwikkeling van maatoplossingen 
voor de klanten, door de beschikbare me-
dische en technische expertise samen te 
brengen.

•  Een optimale dienst na verkoop, door een 
combinatie van online of telefonische bij-
stand met effi ciënt georganiseerde onder-
houds- en herstellingsdiensten.

•  Een grote klantentevredenheid, met daar-
uit voortvloeiend een hoge klantenbin-
ding.

Door het combineren van activiteiten in meer-
dere marktsegmenten, het delen van best 
practices, marktgegevens en klanteninzich-
ten, versterkt door specifi eke cross-selling mo-
gelijkheden, kan Arseus de klanten uitstekend 
bedienen en tevens groei stimuleren in alle 
divisies.

Buy & build-strategie

Dit is de hoeksteen van de Arseus-strategie. 
Arseus wil een leidende rol spelen in de con-
solidatie van de gefragmenteerde Europese 
markt van de professionele gezondheidszorg, 
door een gerichte en actieve buy & build-stra-
tegie die de organische groei ondersteunt. 
Historisch gezien heeft Arseus (en daarvoor 
Omega Pharma) complementaire bedrijven 
kunnen overnemen in zijn doelmarktsegmen-
ten. De Groep schenkt veel aandacht aan het 
zoeken naar en het uitvoeren van dergelijke 

h beleid van Aleid van Aleid van AsdvRe dunt vel ing ea atuerosting er in 

utpatetum quamconulput il iuscinim iure 

modipsu msandre dolesting eu 
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overnames, maar vooral ook aan een snelle inte-
gratie na de overname, zodat verworven expertise 
behouden blijft en beschikbare operationele syner-
gie tot stand kan komen. Het streefdoel is om over-
names binnen een jaar te laten bijdragen tot de 
winst, in uitzonderlijke gevallen binnen twee jaar.

Er worden altijd overnamedoelen geselecteerd 
waar de expertise van Arseus zal leiden tot een op-
timalisatie van de groei en de bedrijfsresultaten van 
de overgenomen activiteiten.

Door zijn pan-Europese consolidatiestrategie in 
de markt voor professionele gezondheidszorg, is 

Arseus uitgestegen boven zijn oorspronkelijke be-
perkte positie als leverancier van farmaceutische 
grondstoffen aan Belgische apothekers tot zijn hui-
dige positie als Europese marktleider die aanwezig 
is in twaalf landen en in meerdere segmenten van 
de professionele gezondheidszorg, met inbegrip 
van de segmenten van de magistrale bereidingen, 
de tandheelkunde, de medische apparatuur en me-
dische informaticaoplossingen.

Door deze overnames wordt een groter markt-
aandeel behaald in bestaande markten en 
wordt een uitbreiding van de divisies in nieu-
we geografi sche markten mogelijk. Door deze 
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actieve acquisitiepolitiek kan Arseus zich mo-
gelijk ook profi leren in nieuwe marktsegmen-
ten van de professionele gezondheidszorg.

Recente overnames:
-  In 2006, de overname van Liengme, 

waardoor Arseus Dental zijn productie 
van tandheelkundige precisiecomponen-
ten in Zwitserland uitbreidde. 

-  Eveneens in 2006 kreeg Arseus toegang 
tot de Franse tandheelkundige markt 
door de overnames van Eurotec Dental, 
FDL en Besserat.

-  In 2007 werd binnen de Fagron-divisie 
Polichimica overgenomen, een toonaan-
gevend bedrijf op de Italiaanse markt 
voor magistrale bereidingen, waardoor 
Arseus nu ook in Italië actief is.

-  In 2008 werd het Franse Julie-Owandy 
overgenomen. Hierdoor worden de Eu-
ropese activiteiten van Arseus versterkt in 
de dentale beeldverwerking.  Met deze 
overname wordt Arseus meteen marktlei-
der in de dentale software in Frankrijk. 
Daarnaast werd binnen de Fagron-divi-
sie Tamda overgenomen, marktleider in 
Tsjechië in de magistrale bereidingen, 
waardoor Arseus ook actief wordt in de 
snelgroeiende Centraal- en Oost-Euro-
pese markt. 

Pan-Europese aanwezigheid

Het is de doelstelling van Arseus om zijn hui-
dige aanwezigheid in twaalf landen uit te brei-
den naar een echte pan-Europese leidende 
marktpositie, die niet alleen West-Europa maar 
ook Centraal- en Oost-Europa omvat. Diverse 
opportuniteiten worden nu reeds onderzocht.
De buy & build-strategie moet resulteren in 
grote geografi sche expansie, maar de Groep 
heeft ook de intentie om zelf activiteiten op te 
starten in landen waar deze aanpak als gun-
stig wordt beschouwd. 
Voorbeelden van zelf opgestarte activiteiten 
van Arseus omvatten de recente expansie van 
Fagron naar Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk. 
Schaalgrootte is een grote troef in de com-
plexe en veeleisende markt van de gezond-
heidszorg. 

De positionering van eigen merken

Arseus evalueert constant de markt om moge-
lijkheden te onderzoeken voor het ontwikkelen 
en op de markt brengen van eigen merkpro-
ducten waarmee hogere winstmarges kunnen 
worden behaald. 
Binnen de markt van de magistrale bereidin-
gen volgt Arseus momenteel deze aanpak 
door nieuwe dermatologische productlijnen 
onder het merk Fagron op de markt te bren-
gen. Tevens is Arseus van plan om het Fagron-
merk in de toekomst te gebruiken voor de 
recent overgenomen activiteiten in Italië, om 
de groei van de Groep in deze markt te ver-
snellen. In alle andere divisies van Arseus zijn 
ook succesvolle productmerken ontwikkeld, 
bijvoorbeeld Ceka-Preciline bij Arseus Dental, 
Texa bij Arseus Medical en Greenock, Baltes, 
etc. bij Corilus. Bovendien moet Corilus het 
koepelmerk worden dat de hoge kwaliteit van 
alle medische informaticaoplossingen binnen 
Arseus uitdraagt. 
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Beschrijving van  
  de business units

Profi el

- de grootste Europese speler 
-  het bekendste Europese merk
-  de logische partner voor de farmaceutische industrie
-  focus op geïntegreerde oplossingen
-  groot assortiment van 1.500 hoogkwalitatieve ingrediënten en 2.500  afl everingsvormen
-  brede commerciële slagkracht met 165 gemotiveerde vertegenwoordigers
-  sterk gecentraliseerd aankoopbeleid

Fagron 2007 2006

Omzet 109,959 96,732

REBITDA 20,272 17,623
REBITDA - marge 18.4% 18.2%
Voltijdse equivalenten 440,3 377,8

Fagron is de one-stop-shop voor producten en diensten voor magistrale bereidingen in de apotheek: 

grondstoffen, componenten, halffabricaten en instrumenten.

Naast de oorspronkelijke klantengroep van individuele apothekers, doen nu ook industriële fabrikan-

ten van geneesmiddelen, voedingsproducten en cosmetica, en ook farmaceutische groothandels een 

beroep op Fagron Group.

FAGRON GROUP
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BUSINESS
Sterke groei van een magistraal merk

Fagron heeft een opmerkelijk parcours afge-
legd sinds de Nederlandse onderneming met 
dezelfde naam in 2000 werd opgenomen in 
de Omega Pharma-groep.
De aanverwante Belgische activiteiten uit de 
Groep werden in Fagron geïntegreerd.
Om de klanten een optimale oplossing aan te 
bieden, werd in 2003 gestart met maakloon-
werk van magistrale bereidingen. Deze dienst 
levert op basis van bestellingen farmaceuti-
sche bereidingen op maat aan, hoofdzakelijk 
kleinere, apotheken die zelf niet uitgerust zijn 
om magistrale bereidingen van hoge kwaliteit 
te maken. Fagron servicet vanuit twee groot-
schalige bereidingsapotheken in Nederland 
het maakloonwerk en zal deze dienstverle-
ning uitbreiden naar andere geografi sche 
markten.

In 2005 breidde Fagron zijn producten- en 
dienstengamma uit om grotere bestellingen 
(tot maximaal 500 kg) van gespecialiseerde 
farmaceutische grondstoffen te leveren aan 
bedrijven in de farmaceutische, nutraceuti-
sche, veterinaire en cosmetische industrie. 

Ook de geografi sche markt werd sterk ver-
breed. Via een doorgedreven buy & build-
strategie werd het actieterrein voortdurend uit-
gebreid: vandaag heeft Fagron vestigingen in 8 
landen: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, 
Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Tsje-
chië en verkoopt zijn producten ook in Oosten-
rijk, Zwitserland , Luxemburg en Portugal. 

De recentste overnames zijn het Italiaanse Polichi-
mica in 2007 en het Tjechische Tamda in 2008. 

Fagron is ondertussen marktleider in: Neder-
land, België, Duitsland, Spanje, Italië, Portugal 
en Tsjechië. De organisatie zit nu op schema 
om Fagron uit te bouwen tot het A-merk voor 
de gehele Europese markt.

Het totaalgamma voor de magistrale 

bereidingen

Fagron levert actieve bestanddelen, bind- en 
vulmiddelen, additieven, enzovoort. Daarnaast 
biedt Fagron ook basisbestanddelen aan 
voor magistrale bereidingen in vloeibare 
vorm: gedistilleerd water, alcoholoplossingen, 
tincturen, enzovoort.
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Ook poedermengsels, basiszalven en -crèmes 
behoren tot het assortiment. Verder is Fagron ook 
verdeler van alle instrumenten en machines die 
nodig zijn bij de productie van geneesmiddelen 
op receptuur. Ook een brede waaier van 
farmaceutische verpakkingsmaterialen zitten in 
het gamma: fl essen, fl acons, doordrukstrips en 
verpakkingsdoosjes.

Fagron beschikt in Europa over een aantal 
perfect uitgeruste productievestigingen met 
niet minder dan 40 “clean rooms” voor het 
conditioneren van farmaceutische grondstoffen. 
In België heeft Fagron een productievestiging die 
basisoplossingen voor magistrale bereidingen 
produceert.

Naast Fagrons focus om de klanten optimale 
oplossingen te bieden, handhaaft Fagron zijn 
reputatie om producten en diensten van hoge 
kwaliteit te leveren. De productievestigingen 
van Fagron werken in overeenstemming met 
GMP (Good Manufacturing Practice)-richtlijnen, 
die strenger zijn dan zowel de kwaliteitsnormen 
in de industrie als de normen die de meeste 
concurrenten hanteren. Door hogere normen 
te hanteren dan de EU-wetgeving vereist, is 
Fagron goed gepositioneerd als de wetgeving 
in de toekomst zou verscherpen.

Fagron is dé partner voor de farmaceutische industrie
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Verkoopstrategie en de markt

Fagron, het A-merk in Europa. Om deze slo-
gan iedere dag waar te maken staat een toe-
gewijd commercieel team van 165 gespeci-
aliseerde werknemers klaar, dat rechtstreeks 
met de klant in contact treedt. In de diverse 
geografische markten heeft Fagron verkoop-
medewerkers die apotheken, ziekenhuizen, 
groothandelaars en industriële klanten be-
zoeken. Dit team wordt in sommige landen 
nog aangevuld met exclusieve agenten en 
verdelers. Deze traditionele verkoopmetho-
de wordt versterkt door medische voorlich-
tingsteams die momenteel actief zijn en be-
zoeken afleggen bij huisartsen, kinderartsen 
en dermatologen om het voorschrijfgedrag 
in de richting van magistrale bereidingen te 
sturen. 

De klantendienst en de ondersteunende dien-
sten van Fagron beschikken daarenboven nog 
over medewerkers die opleidingen verzorgen 
betreffende magistrale bereidingen. Naast 
deze klantgerichte commerciële activiteiten 
heeft Fagron ook een e-businessplatform voor 
het eenvoudig bestellen uit de verschillende 
catalogi. Er zijn ook gespecialiseerde help-
desks voor apotheken, ziekenhuizen, huisart-
sen en andere artsen, en industriële klanten. 
Door de sterke relaties die de Groep met klan-
ten heeft opgebouwd, werd een model voor 
totaaloplossingen met toegevoegde waarde 
ontwikkeld, een sterke troef die concurreren-
de bedrijven niet hebben.

Volgens de European Federation of Pharma-
ceutical Industries and Associations (EFPIA) 
was de Europese farmaceutische markt in 
2006 goed voor circa 197 miljard euro. Ma-
gistrale bereidingen maken ongeveer 1,0% 
van de Europese farmaceutische markt uit, 
en dat impliceert dat de Europese markt van 
de magistrale bereidingen tegen kleinhan-
delsprijzen goed is voor ongeveer 2 miljard 
euro. Het aandeel van de magistrale berei-
dingen op de totale farmaceutische markt 
verschilt per land: in Nederland bedroegen 
de magistrale bereidingen in 2005 in waar-

de circa 1,3% van de totale farmaceutische 
markt, volgens de Stichting Farmaceutische 
Kengetallen (SFK). Dankzij de lagere ge-
middelde prijs in vergelijking met officieel 
goedgekeurde geneesmiddelen maken ma-
gistrale bereidingen een groter percentage 
uit van het totaal aantal voorgeschreven ge-
neesmiddelen. Volgens de SFK bijvoorbeeld, 
maakten de magistrale bereidingen in 2005 
ongeveer 4,8% uit van het totaal aantal voor-
geschreven geneesmiddelen. Het Europese 
marktaandeel van magistrale bereidingen, 
in voorschriften en in waarde, is in de afge-
lopen jaren gegroeid en deze trend zal in de 
nabije toekomst aanhouden.

Fagron beschikt in Europa over een aantal perfect 

uitgeruste productievestigingen
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 Arseus Dental is de bevoorrechte leverancier van tandartsen en andere professionele gebruikers in de 

tandheelkunde en levert gespecialiseerde producten aan tandheelkundige laboratoria. Naast deze dis-

tributieactiviteiten heeft Arseus Dental ook een Zwitserse productievestiging die precisiecomponenten 

vervaardigt voor de dentale en de medische orthopedische industrie.

ARSEUS DENTAL

Profi el

-  sterke Europese aanwezigheid met marktlei-
derschap in België, Nederland en Frankrijk

-  groeiende vertegenwoordiging in Duitsland
-  belangrijke OEM-leverancier aan de dentale 

en medische orthopedische industrie
-  exclusieve en langetermijnengagementen 

voor de distributie van topmerken
-  een uitgebreid Europees distributienetwerk
-  een sterke equipe van 125 verkoopvertegen-

woordigers en 115 servicetechnici
-  verder uitbouwen van een reeds sterk pro-

ductengamma

Arseus Dental 2007 2006

Omzet 118,294 107,625

REBITDA 11,722 10,301

REBITDA M 9.9% 9.6%

Voltijdse equivalenten 518,0 477,8
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Arseus Dental, de bevoorrechte leverancier van de tandarts
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Sterke ontwikkeling door een inten-

sieve buy & build-strategie 

Arseus Dental is ontstaan uit ongeveer veertig 
acquisities die de Omega Pharma-groep tussen 
2000 en 2006 heeft gerealiseerd. Arseus Dental 
is nu reeds direct aanwezig in 7 landen: marktleider 
in België, Nederland en Frankrijk (sinds vorig jaar), 
een sterk groeiende positie in Duitsland en een pro-
ductie-eenheid in Zwitserland. Door de overname 
van Julie-Owandy verschaft Arseus Dental zich ook 
een toegang tot de Spaanse en Italiaanse markt.

In Frankrijk heeft Arseus Dental in 2006 drie onder-
nemingen overgenomen (Besserat, FDL en Eurotec). 
Hoewel deze overgenomen organisaties in 2005 
een gezamenlijke omzet van ongeveer 5 miljoen 
euro haalden, lag de echte waarde van deze 
acquisities in het feit dat Arseus Dental met deze 
versterkte structuur nu werkelijk zijn positie op de 
Franse markt verder kon ontwikkelen. Ook in Duits-
land wil Arseus Dental nog nadrukkelijker aanwe-
zig zijn. De plannen zijn uitgestippeld om de reeds 
sterke positie in het noorden van het land door te 
trekken naar de rest van Duitsland.

De partner van de tandarts en tand-

technici

Dankzij het meest complete assortiment aan ge-
bruiks- en verbruiksgoederen is Arseus Dental 
uitgegroeid tot de bevoorrechte leverancier van 
de tandarts. Arseus Dental biedt alle A-merken 
aan voor investeringsgoederen die vereist zijn 
bij de inrichting van een tandartsenpraktijk: tand-
artsstoelen, verlichtingssystemen, aangepast 
meubilair, “bleaching”-apparatuur, sterilisatie-
toestellen, orale camera’s, CAD/CAM-systemen, 
radiologiesystemen (2D, 3D), maar ook precisie-
instrumenten zoals turbines, tangen, boren en-
zovoort. Ook voor de verbruiksgoederen (“con-
sumables”) heeft Arseus Dental een uitgebreid 
assortiment: kunsttanden, metalen componenten, 
maar ook tissues, modelleerwas en ontsmettings-
middelen. Net iets minder dan twee-derde van 
de totale omzet van Arseus Dental wordt bij de 
tandartsen gerealiseerd.

De productie van kunstgebitten, implantaten 
en ander gespecialiseerd werk besteedt de 
tandarts uit aan tandtechnische labs. Ook in 
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RSEUS DENTAL
deze specifi eke markt is Arseus Dental een 
klinkende naam als verdeler van technische 
installaties en apparatuur. Arseus Dental ver-
deelt tevens alle mogelijke onderdelen die 
door tandtechnici worden verwerkt in implan-
taten: kunsttanden, onderdelen in metaallege-
ringen of in kunststof. De fameuze Hader Bar-
systemen en de bevestigingscomponenten van 
Ceka en Preci-Line behoren eveneens tot het 
assortiment. De verkoop aan dentale labora-
toria is goed voor ongeveer een derde van de 
omzet van Arseus Dental.

Door zijn sterke positie in de markt kan Arseus 
Dental zijn klanten geïntegreerde oplossingen 
aanbieden zoals de volledige installatie en 
inrichting van tandheelkundige laboratoria en 
tandartspraktijken.

Het onderhoud en de herstelling van tandheel-
kundige apparatuur, inclusief de verkoop van 
onderhoudscontracten en de levering van di-
verse hersteldiensten zoals snelle herstelling 
van essentiële instrumenten, resulteert in een 
sterke klantenbinding.

Ongeveer 75% van de omzet van Arseus Den-
tal in 2007 bestond uit de verkoop van appa-
ratuur, benodigdheden voor tandheelkundige 
laboratoria, service, onderhoud en herstelling 
van apparatuur. Circa 15% van de omzet 
van Arseus  Dental kwam uit de verkoop van 
verbruiksgoederen terwijl de resterende 10% 
voor rekening kwam van de Zwitserse produc-
tieactiviteiten. 

Arseus Dental levert de volledige inrichting 

van tandartspraktijken



JA
AR

VE
RS

LA
G 

20
07

31

ARSEUS

Gediversifi eerde marktstrategie

Arseus Dental heeft een krachtige verkoop- en 
marketingorganisatie met in totaal 269 werk-
nemers die rechtstreeks in contact staan met 
de klanten (ongeveer 51% van alle werkne-
mers van Arseus Dental) en die verantwoorde-
lijk zijn voor de verkoop, de technische dien-
sten en klantenzorg. In de verkoopdienst en de 
technische dienst zijn respectievelijk 125 ver-
koopvertegenwoordigers en 115 servicetech-
nici werkzaam. De verkoopvertegenwoordi-
gers worden georganiseerd in teams die zich 
richten op verbruiksgoederen, apparatuur, 
laboratoria en merkproducten  zoals Ceka 
en Preci-line. Het klantenserviceteam met 29 
medewerkers biedt een hoog ondersteunings-
niveau dat gaat van het eerste contact met de 
klant tot de dienst na verkoop.

In de sector van de tandheelkundige appara-
tuur zijn klanten vaak loyaal ten opzichte van 
de merken die zij tijdens hun opleiding hebben 
gebruikt. Daarom zorgt Arseus Dental voor 
distributieovereenkomsten met de belangrijk-
ste merken van tandheelkundige apparatuur 
en versterkt Arseus Dental zijn positie door 
deze merken aan te bevelen bij tandheelkundi-
ge opleidingen en universiteiten in de landen 
waarin Arseus Dental actief is.

De onderneming maakt strategisch gebruik 
van producten met een kleinere marge om 
haar klantenbasis uit te breiden en haar rela-
ties met de klanten te versterken, en richt zich 
proactief op de kruisverkoop van producten 
en diensten met hogere marges. Door ver-
bruiksgoederen met een kleine marge en een 
groot volume op te nemen in het assortiment, 
krijgt Arseus Dental bijvoorbeeld een goede 
toegang tot de klant en ontstaat er een veelvul-
dige interactie met de klant, waardoor de ver-
koop van apparatuur met een grotere marge 
mogelijk wordt gemaakt.

De divisie werkt ook aan een e-businessinitia-
tief om de levering van tandheelkundige ver-
bruiksgoederen te versnellen.

De Europese markt van de tandheelkundige 
producten (uitgezonderd metalen materiaal) 
bedroeg in 2006 circa 4,7 miljard euro, vol-
gens de ADDE (Association of Dental Dealers 
of Europe) en de FIDE (Federation of the Euro-
pean Dental Industry). 

De tandheelkundige markt is, net zoals de rest 
van de health care markt, sterk versnipperd met 
meer dan 1.600 leveranciers in Europa. Slechts 
enkele bedrijven, waaronder Arseus Dental, 
zijn actief in verschillende landen. Deze markt 
heeft dus een enorm groeipotentieel en Arseus 
Dental wil een leidende rol spelen in de con-
solidatie van deze sector via de buy & build-
strategie en een sterke organische groei.



Arseus Medical verdeelt medische gebruiks- en verbruiksgoederen in België en Nederland, en richt 

zich hoofdzakelijk op vier afzonderlijke klantenprofi elen: rust- en verzorgingsinstellingen (inclusief 

thuisverzorging), ziekenhuizen, artsen (huisartsen, specialisten) en oogspecialisten (oftalmologen en 

opticiens). Ongeveer 4/5 van de omzet wordt in België behaald en 1/5 in Nederland.
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Profi el

-  marktleider in België
-  sterke positie in Nederlandse ziekenhuizen
-  marktleider in nichemarkten zoals rolstoelen, 

oogheelkunde en stoma
-  exclusieve en langlopende distributieover-

eenkomsten met fabrikanten van medische 
producten

Arseus Medical 2007 2006

Omzet 49,462 47,279

REBITDA 2,720 1,940

REBITDA M 5.5% 4.1%

Voltijdse equivalenten 164,1 172.4

ARSEUS MEDICAL

Arseus Medical promoot eigen labels zoals 

Texa latexhandschoenen
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Consolidatie van de sterke positie in de 

Benelux

Arseus Medical is ontstaan uit een aantal ac-
quisities die de Omega Pharma-groep vanaf 
2002 heeft verwezenlijkt. De organisatie heeft 
in 2006 haar werking en structuur grondig ge-
analyseerd en de portfolio van de distributies 
werd tegen het licht gehouden. Een aantal 
niet-rendabele distributieakkoorden werden 
stopgezet. Nieuwe, veelbelovende én renda-
bele distributieovereenkomsten werden onder-
tussen afgesloten en de globale omzetdaling 
van 2006 werd in 2007 omgedraaid tot een 
omzetstijging van 4,6%. Deze nieuwe distribu-
tiestrategie moet naast een uitbreiding van het 
reeds zeer gediversifi eerd productengamma, 
zorgen voor een verdere consolidatie van de 
Belgische en Nederlandse markt.

Het veelzijdigste aanbod in de Benelux

Als geïntegreerd dienstverlener in een sterk 
gefragmenteerde markt, distribueert Arseus 
Medical een uitgebreid gamma van medische 
producten.
Het productengamma van Arseus Medical 

gaat van ziekenhuisbedden en apparatuur 
voor operatiekamers tot chirurgische hand-
schoenen. Arseus Medical verkoopt twee gro-
te productcategorieën: medische producten 
en ziekenhuisproducten. Medische produc-
ten omvatten: disposables (materialen voor 
éénmalig gebruik), hygiënische producten en 
desinfecteermiddelen, medische instrumenten 
en klein diagnosemateriaal, laboratorium- en 
testmateriaal, reagentia, katheters en inconti-
nentiemateriaal, meubilair voor dokterspraktij-
ken en zorgruimtes, rolstoelen, verbanden en 
thuiszorgmateriaal.

Ziekenhuisproducten zijn: ziekenhuismeubilair, 
gastro-enterologische producten, chirurgische 
apparatuur, instrumenten, disposables, uro-
logieproducten, apparatuur, instrumenten en 
verbruiksmateriaal voor cardiologie en cardio-
vasculaire chirurgische producten, producten 
voor de intensieve zorgafdeling, therapeuti-
sche en diagnostische producten. 

Groei door focus op klantenprofi elen

Arseus Medical heeft  een commerciële sales- 
en marketingorganisatie met 123 werknemers 



JA
AR

VE
RS

LA
G 

20
07

34

die in rechtstreeks contact staan met de klanten 
(circa 68% van het totaal aantal werknemers 
van Arseus Medical). Zij zijn verantwoordelijk 
voor de verkoop, voor technische diensten en 
klantenzorg. In de verkoopdienst en de tech-
nische dienst werken respectievelijk 73 verte-
genwoordigers en 16 technici.

Het verkoopteam is georganiseerd in gespeci-
aliseerde teams die zich richten op ziekenhui-
zen, huisartsen, rusthuizen, oogheelkundigen 
en opticiens. Een groep adviseurs die speci-
fi eke opleidingen heeft gevolgd op het gebied 
van rolstoelen en stoma, versterkt het commer-
cieel team en bevordert de verkoop aan pro-
fessionele gebruikers in deze subsegmenten. 

Arseus Medical heeft exclusieve en langlo-
pende distributieovereenkomsten gesloten met 
toonaangevende fabrikanten en verkopers van 

apparatuur zoals Hill-Rom, Blanco, Recticel 
(Foam4Care) en  Schiller. Wat de verbruiks-
goederen betreft beschikt de divisie zowel 
over exclusieve, als niet-exclusieve overeen-
komsten met toonaangevende leveranciers. 
Bovendien promoot Arseus Medical eigen 
labels zoals Texa voor wondverzorgingspro-
ducten en handschoenen en DermaVital voor 
hypoallergene huidverzorgingsmiddelen. 

Met deze troeven in handen staat Arseus 
Medical sterk om de leidende positie op de 
Belgische markt verder uit te bouwen en het 
marktaandeel op de Nederlandse markt te 
vergroten.

Arseus Medical heeft langlopende overeenkomsten met 

toonaangevende leveranciers van verbruiksgoederen.
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Profi el

-  marktleider in België met ongeveer 
 12.000 klanten
-  in Nederland een stevige positie in 
 het veterinair segment
-  een sleutelpositie in Franse “centres de 

soins”

-  softwareprogramma’s gebaseerd op stan-
daard componentenmodules

-  een hooggekwalifi ceerd development team
-  via klantenrelaties synergieën met andere 

divisies bewerkstelligen
-  sterke merkbekendheid

CORILUS

Corilus levert software en IT-totaaloplossingen aan apothekers, artsen, tandartsen en andere profes-

sionele gebruikers in de gezondheidszorg. Het aanbod omvat niet alleen software, maar ook hardware 

zoals pcʼs, barcodelezers enzovoort.

Corilus 2007 2006

Omzet 26,653 25,335

REBITDA 6,690 6,017

REBITDA M 25.1% 23.7%

Voltijdse equivalenten 200 185,8



Een groot groeipotentieel

Corilus is ontstaan uit de integratie van verschil-
lende ondernemingen die de Omega Pharma-
groep hoofdzakelijk tussen 1998 en 2002 heeft 
overgenomen.

Met het oog op de verzelfstandiging van Arseus 
via de beursintroductie in 2007 heeft de organisa-
tie (het vroegere OmegaSoft) een nieuwe onder-
nemingsnaam aangenomen waarin niet langer 
een verwijzing naar Omega Pharma zit.
Corilus is nu actief in drie landen: België, Neder-
land en Frankrijk. In België is de onderneming on-
betwiste marktleider, in Nederland is een stevige 
positie bij dierenartsen uitgebouwd en in Frankrijk 
is er een sterke aanwezigheid in het segment van 
de gezondheidscentra en door de overname van 
Julie-Owandy is zij marktleider in de dentale soft-
ware.

Informatietechnologie wordt steeds belangrijker in 
de medische wereld. Artsen maken meer en meer 
gebruik van digitale instrumenten, die onderling 

moeten “communiceren”. Zo wordt de informatie 
van een diagnosetoestel instant doorgestuurd 
naar de pc van de behandelende arts en opge-
slagen in het medische dossier van de patiënt. 
Deze technologie stelt de gezondheidsexperts in 
staat om hun patiënten beter te helpen. Bovendien 
helpt informatica hen ook om hun agenda op een 
effi ciënte manier te plannen en te beheren. De 
evolutie van de gezondheidszorg impliceert ook 
een intense interactie tussen verschillende disci-
plines. Medische experts uit verschillende domei-
nen moeten snel en effi ciënt de dossiers van hun 
patiënten kunnen uitwisselen om hen de optimale 
behandeling te kunnen geven.

Ook de overheid eist een steeds grotere interactie 
tussen de verschillende verstrekkers van gezond-
heidszorg – bijvoorbeeld tussen de arts en de 
apotheker, of tussen de huisarts en de medische 
specialist. Op die manier wil de overheid de ge-
zondheidszorg effi ciënter maken en dus betaal-
baar houden. Informatietechnologie is hierbij on-
ontbeerlijk. De toenemende nood aan totaalop-
lossingen biedt voor Corilus vele opportuniteiten.
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Geïntegreerde informatiecaoplossingen

Corilus biedt softwarepakketten aan die ge-
integreerd worden in een IT-totaaloplossing, 
inclusief hardware (pc’s, servers) en perifere 
apparatuur (modems, barcodelezers, online 
betaalterminals). De klanten zijn een hele reeks 
medische en paramedische beroepen: apo-
thekers, tandartsen, huisartsen, specialisten, 
dierenartsen, oogartsen, opticiens, verplegers, 
kinesisten en rust- en verzorgingstehuizen.

De kern van de informaticaoplossingen van 
Corilus wordt intern ontwikkeld door de eigen 
ingenieurs en programmeurs. Voor de andere 
componenten verkrijgt Corilus certifi caties van 
de belangrijkste hardwarefabrikanten en ser-
vice providers.

Toekomstgerichte ontwikkelingen

Corilus heeft een team van 37 verkoopverte-
genwoordigers. De ondersteuning en de dienst 
na verkoop wordt verzorgd door 35 service-
technici en 44 personen van de klantendienst. 
Het verkoopteam onderhoudt het contact met 
de klanten via het callcenter en door klantenbe-
zoeken, afhankelijk van het type van oplossing 
dat wordt geleverd.

De servicetechnici en de klantendienst bieden 
technische ondersteuning via een combinatie 
van online tools en interventies ter plekke. Co-
rilus heeft een sterk klantgerichte organisatie 
waar circa 60% van het personeel zich richt 
op merkversterking door kwaliteitsvolle klanten-
interactie en dienst na verkoop. Arseus streeft 
actief naar verdere synergieën door de klanten-
relaties van Corilus ook te benaderen voor de 
andere divisies.

Door de prijserosie van de pc-hardware wordt 
het accent nog meer verschoven naar zelf ont-
wikkelde softwarepakken. Zo heeft Corilus een 
totaal nieuw softwarepakket voor apothekers 
ontwikkeld, Greenock. Componenten van dit 
pakket, dat volledig “Vista-ready” is, zijn reeds 

in het begin van 2008 op de markt gebracht. 
Het zal op grote schaal gelanceerd worden in 
het vierde kwartaal op de tweejaarlijkse Farma-
beurs in Brussel.

Corilus werkt ook aan oplossingen voor het 
Elektronische Medische Dossier (EMD), waar-
in verschillende medische gegevens via een 
integratiesoftware worden verbonden. Baan-
brekend werk wordt er ook geleverd met het 
e-Prescript project, waarbij geneesmiddelen-
voorschriften elektronisch worden uitgewisseld 
met de apotheken die de voorgeschreven ge-
neesmiddelen afl everen.

Corilus legde in 2007 de laatste hand aan een 
thuiszorg-diabetesproject, waarbij de diabetes-
patiënt op dagelijkse basis zijn bloedwaarden 
elektronisch kan uitwisselen met de behande-
lende arts, die hiermee de therapie optimaal 
kan bijstellen.

Een belangrijk element in de vernieuwde stra-
tegie van Corilus is de dienstverlening via on-
derhoudscontracten. De klant kan kiezen tussen 
drie verschillende serviceniveaus: een VIP-ser-
vice, een standaarddekking of een basisdek-
king.

Corilus biedt geïntegreerde IT-totaaloplossingen aan
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Overname Julie-Owandy

De Onderneming heeft 100% van de aande-
len van het Franse Julie-Owandy verworven. 
Julie-Owandy biedt totaaloplossingen aan 
tandartsen via de combinatie van software 
en dentale beeldvormingsapparatuur. Julie-
Owandy realiseerde in 2007 een omzet van 
ongeveer 20 miljoen euro met een EBITDA 
marge van circa 12%.

Julie is de marktleider in Frankrijk in de soft-• 

ware naar tandartsen en bedient daar ruim 
14.000 klanten en heeft daardoor een 
marktaandeel van ongeveer 35%;
Owandy biedt een volledige range van • 

dentale beeldvormingapparatuur (X-ray 
units, Panoramische units, intra-orale digi-
tale sensors en camera’s). Owandy heeft 
wereldwijd een installed base van onge-
veer 15.000 units die bediend worden via 
fi lialen in o.a. Frankrijk, Benelux, Duitsland, 
Italië en Spanje en via distributeurs in ande-
re landen. De markt van de dentale beeld-

vormingsapparatuur is één van de meest at-
tractieve deelsegmenten binnen de dentale 
markt met een geschatte groei van 6% over 
de volgende vijf jaar. De gemiddelde pe-
netratiegraad van dentale beeldvormings-
apparatuur in Europa bedraagt ongeveer 
35% wat uiteraard nog veel ruimte biedt 
voor verdere groei. Owandy heeft via een 
eigen R&D departement een aantal zeer 
innovatieve producten in de pijplijn vooral 
met betrekking tot de intra-orale sensors. De 
productie wordt quasi volledig uitbesteed.

Via deze overname versterkt de Onderneming 
zijn positie binnen de markt van de dentale soft-
ware en wordt zo niet alleen marktleider in België 
maar eveneens in Frankrijk. Verder biedt dit ook 
veel synergieën op niveau van R&D.

Via Owandy versterkt de Onderneming zijn 
marktleiderschap in de dentale beeldvorming 
in Frankrijk, België en Nederland en verwerft 
Arseus Dental een toegang tot Spanje, Italië en 
een aantal andere strategische markten. Dit biedt 
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hten
uiteraard een aantal mogelijkheden tot cross-sel-
ling. De overnameprijs bedraagt 18,3 miljoen 
euro en wordt volledig in cash betaald. De On-
derneming neemt eveneens voor circa 2 miljoen 
euro schulden over.

Aankoop 70% belang Tamda

De Onderneming heeft 70% van de aandelen 
verworven van TAMDA SA, gevestigd in het Tsje-
chische Olomouc. TAMDA is marktleider in Tsje-
chië in de verkoop van farmaceutische grondstof-
fen, crèmes en zalven in het apotheekkanaal. 
Tamda biedt een volledig assortiment van grond-
stoffen en halffabricaten en heeft daarnaast ook 
een aantal eigen registraties van farmaceutische 
specialiteiten. Tamda heeft de afgelopen jaren 
fl ink geïnvesteerd in productiefaciliteiten. Dit biedt 
het operationele bedrijfssegment Fagron Group 
een aantal interessante synergiemogelijkheden 
ten aanzien van de conditionering van farmaceu-
tische grondstoffen.

Met de overname van Tamda wordt Fagron 
Group actief in Centraal Oost Europa, een markt 
die vele groeimogelijkheden biedt. De overna-
me van Tamda past volledig in de buy and build 
strategie van Arseus en draagt bij tot de realisa-
tie van de strategie van Fagron Group om haar 

marktleiderschap in Europa in de markt voor ma-
gistrale bereidingen uit te breiden. 

Tamda zal, ondersteund door het ruime produc-
tenassortiment van Fagron Group, haar markt-
leiderschap in de Tsjechische markt verstevigen. 
Verder onderzoekt het management eveneens 
actief een aantal mogelijkheden in andere Cen-
traal Europese markten. 

Tamda heeft in 2007 een omzet gerealiseerd 
van ongeveer 6 miljoen euro en kon de afgelo-
pen jaren een mooie groei neerzetten. Het bedrijf 
realiseert een hoge single digit EBITDA marge. 
Via de implementatie van het Fagron model zal 
deze marge de volgende jaren evolueren naar 
het gemiddelde van de Fagron Group. 

Vooruitzichten 2008

Arseus ligt op koers om de omzetdoelstelling van 
EUR 500 miljoen in 2010 te realiseren via een 
combinatie van organische groei en overnames.  
In het eerste kwartaal bedroeg de organische 
groei van Arseus 7%, wat volledig in lijn ligt met 
de eerder vooropgestelde doelstellingen van 7% 
à 8% organische groei voor het gehele jaar 2008. 
Verder is Arseus nog actief betrokken in een aantal 
overnamedossiers.
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 Corporate 
            Governance

Raad van Bestuur

●  Lid
■  Voorzitter

Onafhan-
kelijke be-
stuurder

Looptijd 
van het 
mandaat

Lidmaatschap van adviserende 
comités

Robert Peek 
(voorzitter)

●  ■ 3 jaar Benoemingscomité (voorzitter), 
Remuneratiecomité (voorzitter)

Johannes Stols ● 3 jaar Auditcomité, Remuneratiecomité
Luc Vandewalle ● 3 jaar Auditcomité

Benoemingscomité
Rudi De Becker ● 3 jaar
Geradus van Jeveren 4 jaar Benoemingscomité
Jan Peeters 4 jaar
Couckinvest NV 
(vaste vertegenwoor-
diger: Marc Coucke)

4 jaar

Benoit Graulich ● 4 jaar Auditcomité (voorzitter)
Remuneratiecomité

 
*De Raad van Bestuur heeft tijdens haar vergadering van 10 maart 2008 voorgesteld om de heer Rudi De Becker 

te benoemen als lid van het Remuneratiecomité en het Benoemingscomité ter vervanging van respectievelijk Benoit 

Graulich voor wat betreft het renumeratiecomité en de heer Luc Vandewalle voor wat betreft het benoemingscomi-

té, dit onder voorbehoud van bevestiging van de Algemene Vergadering die wordt gehouden op 13 mei 2008.

Directiecomité

NAAM EN FUNCTIE MANDAAT
Gerardus van Jeveren – CEO 4 jaar
Jan Peeters – CFO 4 jaar
Frank Verbakel – Group Financial Controller 4 jaar
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Beknopte curriculae

Hieronder volgen beknopte curriculae van de le-
den van de belangrijkste bestuurs- en leidingge-
vende organen of hun vaste vertegenwoordiger.

Gerardus van Jeveren (1960): 
Chief Executive Offi cer

Gerardus van Jeveren 
is de Chief Executive 
Offi cer van Arseus. 
De heer van Jeveren 
was de oprichter en 
belangrijkste aandeel-
houder van Fagron 
Farmaceuticals BV, dat 
in 2000 werd overge-

nomen door Omega Pharma. Vóór de oprichting 
van Fagron bekleedde hij verschillende functies 
op het gebied van sales en marketing, waaron-
der Commercial Manager bij Pharbita Generics, 
een dochteronderneming van Medicopharma 
NV. Na de overname van Fagron door Omega 
Pharma werd de heer van Jeveren aangesteld 
als Country Manager van Omega Pharma, 
verantwoordelijk voor Nederland en Duitsland. 
In 2003 werd hij aangesteld als Business Unit 
Manager van Fagron, verantwoordelijk voor 

Nederland, België, Duitsland en Spanje, en in 
2006 werd hij benoemd tot CEO van Arseus. De 
heer van Jeveren is tevens een bestuurder van 
Ambeste B.V. De heer van Jeveren volgde de le-
rarenopleiding Zuid-West-Nederland in Delft.

Jan Peeters (1966): 
Chief Financial Offi cer

Jan Peeters is de Chief 
Financial Offi cer van 
Arseus. De heer Pee-
ters trad in 1993 toe 
tot Omega Pharma als 
Chief Financial Offi cer, 
nadat hij drie jaar als 
bedrijfsanalist had ge-
werkt bij Exxon Che-

mical International. De heer Peeters was acht 
jaar lang CFO van Omega Pharma, tevens de 
periode waarin Omega Pharma met succes naar 
de beurs werd gebracht. In 2001 werd de heer 
Peeters aangesteld als Deputy Chief Executive 
Offi cer van Omega Pharma, een functie die hij 
uitoefende tot 7 november 2006. In 2005 werd 
hij benoemd tot Business Unit Manager van de 
tandheelkundige divisie van Omega (nu Arseus 
Dental) en kreeg hij de globale verantwoor-
delijkheid voor de afsplitsing van Arseus van 

(v.l.n.r.) Hans Stols, Rudi De Becker, 

Luc Vandewalle (zittend), Marc Coucke, 

Robert Peek, Ger van Jeveren, Benoit Graulich, 

Jan Peeters (op voorgrond)



Omega Pharma. In 2006 werd hij aangesteld 
als CFO van Arseus. De heer Peeters behaalde 
een mastergraad in de toegepaste economie 
aan de universiteit van Antwerpen en een post-
graduaat in management aan de Vlerick Ma-
nagement School.

Frank Verbakel (1960): 
Group Financial Controller

Frank Verbakel is de 
Group Financial Con-
troller van Arseus. 
Tussen 1983 en 1996 
bekleedde de heer 
Verbakel verschillen-
de fi nanciële functies 
binnen de Organon-
divisie van Akzo No-

bel. In 1997 werd hij aangesteld als Controller 
van de Chefaro-divisie van Akzo Nobel, die in 
2000 door Omega Pharma werd overgeno-
men. In 2004 werd de heer Verbakel benoemd 
tot Business Unit Controller van Fagron, en in 
2007 werd hij aangesteld als Group Financial 
Controller en als lid van het Directiecomité van 
Arseus. De heer Verbakel behaalde een mas-
tergraad in de bedrijfseconomie aan het Fontys 
College Eindhoven. 

Robert Peek (1945)
Robert Peek studeerde 
af aan de Nederland-
se Economische Hoge-
school, Rotterdam, Ne-
derland (propedeuse), 
waarna hij een diplo-
ma behaalde aan de 
Hochschule St. Gallen 
für Wirtschaft und So-

zialwissenschaften, St. Gallen, Switzerland (lic. 
oec./drs.). Tussen 1973 en 1987 bekleedde de 
heer Peek verschillende functies bij Organon In-
ternational. Uiteindelijk werd hij aangesteld als 
Manager van de afdeling Marketing Services, 
waar hij verantwoordelijk was voor de wereld-
wijde marketing van Organon-producten. Sinds 
1988 was de heer Peek Marketing Manager 
bij OPG Groep NV, de Nederlandse beursge-
noteerde onderneming, waar hij vervolgens in 

2001 benoemd werd tot COO en in 2003 tot 
CEO. De heer Peek was CEO van OPG Groep 
NV tot 1 december 2005. Tussen 2004 en 
2006 was de heer Peek lid van de raad van 
de International Federation of Pharmaceutical 
Wolesalers (IFPW).

Johannes Stols (1959)
Johannes Stols heeft 
verschillende functies 
bekleed bij de Rijksac-
countantsdienst, ABN-
AMRO Bank N.V. en 
Stada Arzneimittel 
AG. Tot 2006 was de 
heer Stols Chief Ope-
rational Offi cer en lid 

van de raad van bestuur van Stada Arzneimittel 
AG en was hij stichtend bestuurslid van talrijke 
dochterondernemingen van Stada. Voorts is de 
heer Stols adviseur voor talrijke ondernemingen, 
waaronder Stada Arzneimittel AG en Goldman 
Sachs London (ad hoc) en was hij onder andere 
de voorzitter van de European Generic Medi-
cine Association, de voorzitter van Vereniging 
Euro Specialite’s en van de Nederlandse Cystic 
Fibrosis Stichting.

Luc Vandewalle (1944)
Luc Vandewalle be-
haalde een master in 
de toegepaste econo-
mie aan de universiteit 
van Gent. Hij werd 
in december 1992 
benoemd tot bestuur-
der en lid van het Uit-
voerend Comité van 

BBL. Sinds 1 juli 2007 is de heer Vandewalle 
voorzitter van de raad van bestuur van ING 
Belgium NV.
De heer Vandewalle is momenteel voorzitter 
van de raad van bestuur van ING Insurance 
SA/NV, voorzitter van de VZW Centrum voor 
Algemeen Welzijnswerk - CAW Stimulans, Kor-
trijk, bestuurder van Befi mmo SA/NV, bestuur-
der van Sea-Invest, bestuurder van Atcomex cy 
en bestuurder van SA/NV Atcomex, Hamme. 
De heer Vandewalle is voorts lid van de raad 
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van bestuur van Enfi nity NV, Besix NV en Gal-
loo NV, Transics NV en voorzitter van Waak 
VZW. Hij is ook lid van de raad van bestuur 
van ICC Belgium. Hij is een lid van de raad van 
commissarissen van ING Lease Holding en lid 
van de World Trade Centers Association.
In de vorige vijf jaar was de heer Vandewalle 
eveneens voorzitter en CEO van ING Belgium 
NV, voorzitter van het Uitvoerend Comité van 
ING Belgium S.A., Succursale en France, be-
stuurder van ING Vysya Bank, ABB/BVB, Fe-
belfi n en VOKA en niet-uitvoerend bestuurslid 
van Williams de Broe en voorzitter van de Bel-
gische Vereniging van Banken.

Benoit Graulich (1965)
Benoit Graulich be-
haalde een master in 
rechten, bedrijfsbe-
heer en fi nanciën aan 
de KU Leuven, en in fi s-
cale wetenschappen. 
Hij is sinds december 
2003 partner bij Ben-
cis Capital Partners, 

en een bestuurder van Vandevelde NV (waar 
hij tevens voorzitter is), Wereldhave Belgium 
NV en Omega Pharma NV. Hij was partner bij 
Ernst & Young tot december 2003. Vóór deze 
mandaten bekleedde hij verschillende functies 
bij Artesia Bank en PriceWaterhouseCoopers. 
Als vertegenwoordiger van Bencis Capital Part-
ners was de heer Graulich lid van de raad van 
bestuur van talrijke niet-beursgenoteerde on-
dernemingen.

Rudi De Becker (1946)
De heer Rudi De Bec-
ker is sinds 2004 
actief als CEO van 
Hagemeyer in Neder-
land; een positie welke 
hij per 30 april 2008 
zal neergeleggen. De 
heer Rudi De Becker, 
geboren in Brugge, 

heeft voordien een aantal leidinggevende func-
ties bekleed binnen onder andere Black & Dec-
ker, Xerox en Buhrmann / Corporate Express. 

Zijn brede internationale ervaring in zowel busi-
ness to business als in distributiebedrijven zal 
bijzonder van pas komen bij de realisatie van 
de voor Arseus geformuleerde Europese “buy 
and build” strategie.

Couckinvest NV – Marc Coucke (1965)
Marc Coucke is afge-
studeerd als apothe-
ker aan de Rijksuniver-
siteit van Gent en be-
haalde een MBA aan 
de Vlerick School voor 
Management in Gent. 
Hij is de oprichter en 
de sturende kracht 

van Omega Pharma NV en, als vaste vertegen-
woordiger van Couckinvest NV, tevens CEO en 
bestuurder van Omega Pharma NV. De heer 
Coucke was Chief Executive Offi cer van Ome-
ga Pharma NV tot 30 september 2006, daarna 
Voorzitter zonder uitvoerende management-
functie tot 11 maart 2007 en vervolgens terug 
CEO en bestuurder (maar niet langer voorzit-
ter) van Omega Pharma NV. De heer Coucke is 
momenteel voorzitter van de raad van bestuur 
van Couckinvest NV.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Arseus is samenge-
steld uit minimaal 5 en maximaal 11 leden, die 
niet noodzakelijk aandeelhouders hoeven te 
zijn. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 
uitvoerende, niet-uitvoerende en onafhankelijke 
bestuurders.

Benoeming van de leden van de Raad van 
Bestuur
Ten minste de helft van de leden van de raad 
moet uit niet-uitvoerende bestuurders bestaan 
en ten minste drie bestuurders moeten onafhan-
kelijke bestuurders zijn in de zin van Artikel 524 
van de Belgische Vennootschapswet (zie deel 
11.2.3).
De uitvoerende bestuurders worden verkozen 
op een aandeelhoudersvergadering voor een 
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verlengbare termijn van maximaal 4 jaar. De 
niet-uitvoerende bestuurders worden verkozen 
op een aandeelhoudersvergadering voor een 
verlengbare termijn van maximaal 3 jaar. Als er 
vóór het verstrijken van de termijn een bestuurs-
positie beschikbaar is, hebben de overblijven-
de bestuurders het recht om tijdelijk een nieuwe 
bestuurder aan te stellen om de positie te ver-
vullen, tot de aandeelhouders op een aandeel-
houders besluiten een nieuwe bestuurder aan 
te stellen. Dit onderwerp moet in de dagorde 
van de volgende aandeelhoudersvergadering 
worden opgenomen.
Er is geen leeftijdslimiet voorzien voor de be-
stuurders.

Werking en rol van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft, in het kader van de 
opmaak van het Corporate Governance Char-
ter, zijn intern reglement vastgelegd. De Raad 
van Bestuur heeft, naast wat wettelijk bepaald 
is, in het bijzonder o.a. de volgende taken: 
het bepalen van de strategie, het risicoprofi el, 
de waarden en voornaamste beleidslijnen, 
het erop toezien dat de nodige fi nanciële en 
menselijke middelen voorhanden zijn om de 

doelstellingen te realiseren, het nagaan of er 
een goede interne en externe controle is, het 
structureren van het Directiecomité, het vastleg-
gen van diens bevoegdheden en het evalue-
ren ervan, het toezicht houden op de door het 
Directiecomité opgemaakte persberichten en 
jaarrekening, het bepalen van de Corporate 
Governance en het toezicht op de naleving van 
de Corporate Governance Code, het instellen 
van gespecialiseerde Comités en het vastleg-
gen van hun interne reglementen. 

Activiteitenverslag van de Raad van Be-
stuur in 2007
In 2007 werd 4 maal vergaderd, waarbij alle 
bestuurders telkens aanwezig waren.
In 2007 heeft de Raad van Bestuur, naast de 
bespreking van de fi nanciële rapportering, bij-
zondere aandacht besteed aan de voorberei-
dingen voor de verzelfstandiging en de beurs-
introductie van de onderneming.

Vergoeding van de Raad van Bestuur
De remuneratie voor de uitvoerende bestuur-
ders vloeit integraal voort uit hun uitvoerende 
functies. 
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De voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt 
een jaarlijkse vergoeding van 30.000 euro. Elk 
niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur 
(uitgezonderd Couckinvest NV) ontvangt een 
jaarlijkse vergoeding van 20.000 euro. Een be-
stuurder die lid is van een Comité ontvangt een 
jaarlijkse vergoeding van 5.000 euro per Co-
mité waarvoor hij is aangesteld. Concreet voor 
2007 levert dat de volgende vergoedingen 
op: Robert Peek 40.000 euro, Luc Vandewalle 
30.000 euro, Johannes Stols 30.000 euro, Be-
noit Graulich 30.000 euro. Voor het jaar 2007 
werden deze vergoedingen proportioneel toe-
gekend en bedragen 32.500 euro in totaal. 
Geen van de leden van de Raad van Bestuur 
heeft een arbeidsovereenkomst gesloten met 
Arseus NV of een van zijn dochteronderne-
mingen die voorziet in uitkeringen in geval van 
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
behalve in overeenstemming met de geldende 
wetten.
Aan de voorzitter van de Raad van Bestuur 
werden 20.000 warrants toegekend, aan Cou-
ckinvest NV 50.000 warrants, en aan de niet-
uitvoerende leden van de Raad van Bestuur 
10.000 warrants elk. 
Door warrants toe te kennen aan onafhankelij-
ke bestuurders, wijkt Arseus NV af van de prin-
cipes van de Belgische Corporate Governance 
Code. De Raad van Bestuur van Arseus is van 
oordeel dat deze afwijking gerechtvaardigd 
is in het kader van het remuneratiebeleid van 
Arseus, en is de mening toegedaan dat dit niet 
leidt tot een belangenconfl ict voor de onafhan-
kelijke bestuurders.

Beleid betreffende transacties en andere 
contractuele banden tussen de Vennoot-
schap en haar bestuurders of leden van het 
Directiecomité die niet onder de belangen-
confl ictregeling vallen
De Raad van Bestuur heeft een aantal richtlij-
nen uitgetekend inzake transacties en andere 
contractuele banden tussen de Vennootschap 
en haar bestuurders of leden van het Directieco-
mité die niet onder de belangenconfl ictregeling 
vallen. Van alle leden van de Raad van Bestuur 
en van het Directiecomité wordt verwacht dat 
zij daden, standpunten of belangen vermijden 

die strijdig zijn met, of de indruk wekken strijdig 
te zijn met de belangen van de Vennootschap 
of van één van de vennootschappen van de 
Arseus groep. Verder behoeven alle transacties 
tussen de Vennootschap en leden van de Raad 
van Bestuur of van het Directiecomité (of hun 
vaste vertegenwoordigers) goedkeuring van de 
Raad van Bestuur. Wanneer de leden van de 
Raad van Bestuur of van het Directiecomité (of 
hun vaste vertegenwoordigers) geconfronteerd 
worden met een mogelijk confl icterend belang 
bij een beslissing of verrichting van de Vennoot-
schap, moeten zij bovendien de Voorzitter van 
de Raad van Bestuur zo snel mogelijk informe-
ren.

Regels ter voorkoming van misbruik van 
voorkennis en marktmanipulatie 
De Raad van Bestuur heeft regels opgesteld om 
te vermijden dat bevoorrechte informatie door 
bestuurders, aandeelhouders, leden van het 
management, werknemers en bepaalde der-
den (gezamenlijk: de “Insiders”) op onwettige 
wijze zou worden aangewend. Deze regels 
maken integraal deel uit van het Corporate 
Governance Charter en zijn consulteerbaar op 
de corporate website (www.arseus.com ). De 
Raad van Bestuur heeft in dit verband tevens 
een Compliance Offi cer aangesteld die onder 
meer toezicht zal houden op het naleven van 
de regels door de Insiders. Insiders en met hen 
nauw verwante personen mogen geen transac-
ties doorvoeren met betrekking tot effecten van 
de Vennootschap gedurende de zogenaamde 
Gesloten en Sperperiodes. Gesloten periodes 
zijn de periodes vanaf de afsluiting van het be-
treffende kwartaal tot en met het tijdstip van de 
publicatie van de omzetcijfers en de periodes 
van 1 maand voorafgaand aan de bekendma-
king van de defi nitieve jaarlijkse, halfjaarlijkse 
of kwartaal resultaten van de Vennootschap, of 
indien korter, de periode vanaf het einde van het 
relevante boekjaar tot en met het ogenblik van 
de bekendmaking. Sperperiodes zijn de perio-
des die als dusdanig worden gecommuniceerd 
door de Compliance Offi cer. Bepaalde, speci-
fi ek benoemde transacties blijven uitzonderlijk 
mogelijk tijdens de Gesloten en Sperperiodes. 
Insiders die effecten van de Vennootschap wen-
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sen te verkrijgen of te vervreemden, dienen dit 
schriftelijk vóór de verrichting te melden aan de 
Compliance Offi cer. Naar aanleiding van deze 
kennisgeving, kan de Compliance Offi cer een 
negatief advies formuleren over de geplande 
verrichting. In dat geval dient de Insider dit 
als een expliciete afkeuring van de verrichting 
door de Vennootschap te beschouwen. Elke 
aanvraag en advies van de Compliance Offi -
cer wordt in een speciaal register opgetekend.

Gespecialiseerde Comités binnen 
de Raad van Bestuur

Deze Comités hebben een adviserende functie. 
Zij assisteren de Raad van Bestuur bij specifi eke 
aangelegenheden die zij grondig opvolgen en 
waarover zij aanbevelingen formuleren aan 
de Raad van Bestuur. De uiteindelijke besluit-
vorming berust bij de Raad van Bestuur. De sa-
menstelling, bevoegdheden en werking van de 
Comités staan beschreven in hun respectieve in-
terne reglementen. De Comités rapporteren na 
elke vergadering aan de Raad van Bestuur.

Auditcomité
De samenstelling van het Auditcomité voldoet 
aan alle vereisten die zijn vermeld in de Bel-
gische Corporate Governance Code. De voor-
naamste taken van het Auditcomité bestaan uit 
het beoordelen van de betrouwbaarheid en 
kwaliteit van de fi nanciële rapportering, van de 
performantie van de interne audit en de interne 
controle en van het risicobeheer, het bespreken 
met de Commissaris van de geconsolideerde 
halfjaarlijkse en jaarlijkse resultatenrekening 
en van het auditrapport inzake de evaluatie 
van de interne controle, het beoordelen van 
de performantie en onafhankelijkheid van de 
Commissaris, het controleren van de omvang 
en de aard van de niet-audit prestaties door 
de Commissaris. Het Auditcomité vergaderde 1 
maal gedurende 2007. Alle leden woonden de 
vergaderingen bij.

Remuneratiecomité
De samenstelling van het Remuneratiecomité 
voldoet aan alle vereisten die zijn vermeld in 

de Belgische Corporate Governance Code. De 
voornaamste taken van het Remuneratiecomité 
bestaan uit het opstellen en beoordelen van 
het remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende 
bestuurders, de Voorzitter van de Raad van Be-
stuur, de leden van het Directiecomité, de CEO, 
het opstellen van aanbevelingen inzake de pres-
tatiedoelstellingen voor de CEO en de overige 
leden van het Directiecomité en van richtlijnen 
voor motivatie- en vertrekschema’s voor belang-
rijke managers, het bespreken van de werking 
en prestaties van het Directiecomité. 

Benoemingscomité
De samenstelling van het Benoemingscomité 
voldoet aan alle vereisten die zijn vermeld in 
de Belgische Corporate Governance Code. De 
voornaamste taken van het Benoemingscomité 
bestaan uit het opstellen van benoemingsproce-
dures voor de leden van de Raad van Bestuur, 
het voordragen van gepaste kandidaten, het for-
muleren van voorstellen voor herbenoemingen, 
het evalueren van en doen van aanbevelingen 
over de samenstelling van de Raad van Bestuur 
en diens Comités, het adviseren over voorstel-
len met  betrekking tot benoeming en ontslag 
van bestuurders en leden van het Directieco-
mité, het evalueren van potentiële kandidaten 
voor een functie binnen het Directiecomité. 

Directiecomité

Benoeming van de leden van het Directie-
comité
Arseus NV heeft een Directiecomité ingesteld in 
de zin van de Wet van 2 augustus 2002 over 
Corporate Governance. De leden van het Di-
rectiecomité worden benoemd door de Raad 
van Bestuur, op basis van aanbevelingen van 
het Benoemingscomité. De leden worden be-
noemd voor een periode van 4 jaar.

Rol van het Directiecomité
Het Directiecomité is verantwoordelijk voor het 
management van de Vennootschap. Het oefent 
de bestuursbevoegdheden uit die de Raad van 
Bestuur aan het Directiecomité heeft gedele-
geerd (binnen de perken van het algemeen 
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en strategisch beleid en indien niet wettelijk of 
anderszins uitdrukkelijk voorbehouden aan de 
Raad van Bestuur). Dit betekent dat het Direc-
tiecomité de meest uitgebreide bevoegdheden 
uitoefent inzake dagelijks bestuur, alsmede in-
zake fusies, overnames, investeringen en desin-
vestering, onderzoek en productontwikkeling, 
distributie, aankoop en productie, marketing 
en verkoop, logistiek en informatica, boekhoud-
kundige, administratieve en fi nanciële aangele-
genheden, thesaurie, controle over de business 
unit (managers), juridische aangelegenheden, 
intellectuele eigendom, milieu en vergunnin-
gen, human resources, verzekeringen, fi scale 
en subsidie aangelegenheden en het opmaken 
van persberichten en de jaarrekening. Meer 
gedetailleerde informatie is te vinden in het 
interne reglement van het Directiecomité, dat 
als bijlage zit vervat bij het Corporate Gover-
nance Charter en beschikbaar is op de corpo-
rate website. Het Directiecomité vergadert zo 
dikwijls als het belang van de Vennootschap 
het vereist, alsook binnen de veertien dagen na 
een daartoe strekkend verzoek van twee leden 
van het Directiecomité. 

De Raad van Bestuur ontvangt kopie van de no-
tulen van elke vergadering van het Directieco-
mité. Bovendien bezorgt het Directiecomité op 
kwartaalbasis een activiteitenverslag aan de 
Raad van Bestuur.

Vergoeding van het Directiecomité en van 
de CEO
Het globale vergoedingspakket van 2007 voor 
de leden van het Directiecomité en van de CEO 
individueel is weergegeven, samen met andere 
aspecten op het vlak van remuneratie, in Toe-
lichting 26 bij de geconsolideerde jaarrekening. 
Deze toelichting is te vinden op pagina 107 van 
deze jaarbrochure. 
Geen van de leden van het Directiecomité heeft 
een arbeidsovereenkomst gesloten met Arseus 
of een van zijn dochterondernemingen die 
voorziet in uitkeringen in geval van de beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst, behalve in 
overeenstemming met de geldende wetten.
Aan de CEO werden 500.000 warrants toege-
kend. Aan de leden van het Directiecomité (uit-
gezonderd de CEO) werden in totaal 300.000 
warrants toegekend .
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Commissaris

De bedrijfsrevisor van Arseus is Pricewater-
houseCoopers Bedrijfsrevisoren, een vennoot-
schap naar Belgisch recht met statutaire zetel 
op het adres Woluwedal 18, 1932 Sint-Ste-
vens-Woluwe, vertegenwoordigd door Lieven 
Adams en Peter Opsomer. Pricewaterhouse-
Coopers Bedrijfsrevisoren is verkozen als be-
drijfsrevisor van Arseus voor een termijn van 
drie boekjaren.
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren ont-
vangt een jaarlijkse vergoeding van 291.000 
euro voor de controle van de hele groep, in-
clusief de controle van de geconsolideerde 
jaarrekeningen en het beperkt nazicht van de 
tussentijdse jaarrekeningen.
Details over de remuneratie van de Commissa-
ris in 2007 zitten vervat in Toelichting 28 bij 
de jaarrekening op pagina 108 van deze jaar-
brochure.

Corporate Governance 
informatie

Corporate Governance Charter
Bij beslissing van 4 oktober 2007, heeft de Raad 
van Bestuur de eerste versie van het Corporate 
Governance Charter van de Vennootschap 
goedgekeurd. Dit Charter werd aangevuld met 
de interne reglementen van de Raad van Be-
stuur, het Directiecomité, het Auditcomité, het 
Benoemingscomité en het Remuneratiecomité. 
Tevens bevat het Charter het door de Raad van 
Bestuur uitgewerkte beleid betreffende transac-
ties en andere contractuele banden tussen de 
Vennootschap en haar bestuurders en leden 
van het Directiecomité. De Raad van Bestuur 
heeft bovendien regels uitgewerkt ter voorko-
ming van misbruik van voorkennis. Het Charter 
is gebaseerd op de bepalingen van de Belgi-
sche Corporate Governance Code, waarbij de 
Raad van Bestuur als doelstelling heeft voorop-
gezet om de principes van deze Code onver-
kort en de bepalingen zo nauwgezet mogelijk 
na te leven. 
De Raad van Bestuur heeft op 24 april 2008 

een bijgewerkte versie van het Corporate Go-
vernance Charter van de Vennootschap goed-
gekeurd, waarin een aantal algemene zaken 
verder zijn verfi jnd.
Het volledige Corporate Governance Charter, 
met inbegrip van de bijlagen, is beschikbaar 
op de corporate website (www.arseus.com). 
Toekomstige wijzigingen aan het Charter zul-
len eveneens worden bekendgemaakt op de 
corporate website.

Algemene Vergadering
De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 
wordt gehouden op de tweede maandag van 
mei om 15.00u, of, indien deze datum op een 
algemene feestdag valt, zal de vergadering op 
hetzelfde tijdstip plaatsvinden op de volgende 
werkdag, op de statutaire zetel van Arseus NV 
of op de locatie die is vastgesteld in de oproep 
voor de vergadering. Rekening houdend met 
het verkorte boekjaar, zal de eerste jaarlijkse 
aandeelhoudersvergadering plaatsvinden in 
mei 2008. 
Alle aandeelhouders en houders van warrants 
en obligaties (in voorkomend geval) die door 
Arseus zijn uitgegeven en alle houders van 
certifi caten die zijn uitgegeven met de mede-
werking van Arseus (in voorkomend geval) zijn 
gerechtigd om de aandeelhoudersvergadering 
bij te wonen, met dien verstande dat alleen aan-
deelhouders op een aandeelhoudersvergade-
ring kunnen stemmen. 
De houders van instrumenten op naam moeten 
worden geregistreerd in het relevante register, 
en zij moeten de Raad van Bestuur ten minste 
3 werkdagen vóór de vergadering informeren 
over hun intentie om de aandeelhoudersverga-
dering bij te wonen om te worden toegelaten 
tot de aandeelhoudersvergadering.
De houders van instrumenten aan toonder moe-
ten hun instrumenten ten minste 3 werkdagen 
vóór de vergadering deponeren op de locatie 
die in de oproep is vermeld.
De houders van gedematerialiseerde Aandelen 
moeten ten minste 3 werkdagen vóór de verga-
dering een certifi caat van onbeschikbaarheid, 
uitgegeven door een erkende rekeninghouder 
of door de vereffeningsinstelling, indienen op 
de locatie die in de oproep is vermeld.
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In overeenstemming met Artikel 536 van de 
Belgische Vennootschapswet kan in de oproep 
voor de aandeelhoudersvergadering een regis-
tratiedatum worden vermeld. Als dit het geval is, 
dan zijn de aandeelhouders alleen gerechtigd 
om deel te nemen aan de aandeelhoudersver-
gadering en hun stemrechten uit te oefenen die 
gekoppeld zijn aan de Aandelen waarvan zij 
om 24.00u op de registratiedatum houder zijn. 
Het bovenstaande geldt ongeacht het aantal 
Aandelen dat door elke aandeelhouder wordt 
gehouden op de dag waarop de aandeelhou-
dersvergadering plaatsvindt. De registratieda-
tum mag niet vroeger plaatsvinden dan de vijf-
tiende dag, en niet later dan de vijfde dag vóór 
de aandeelhoudersvergadering.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per-
soonlijk of via een gevolmachtigde de aandeel-
houdersvergadering bij te wonen en er te stem-
men. De gevolmachtigde hoeft geen aandeel-
houder te zijn. In de oproep kan de Raad van 
Bestuur een vaste indeling bepalen waaraan 
de volmacht moet voldoen, en kan de Raad van 
Bestuur vereisen dat de volmacht ten minste 3 
werkdagen vóór de aandeelhoudersvergade-
ring wordt ingediend op een locatie die in de 
oproep wordt vermeld.
Aandeelhouders die, individueel of gezamen-
lijk, minstens 20% van het kapitaal vertegen-
woordigen, kunnen onderwerpen voorstellen 
voor de agenda van de Algemene Vergade-
ring, op voorwaarde dat de voorstellen min-
stens 90 dagen vooraf ingediend worden bij 
de Raad van Bestuur. De Belgische Corporate 
Governance Code huldigt het principe dat dit 
met minstens 5% van het kapitaal mogelijk moet 
zijn. De Vennootschap meent dat haar voorstel, 
gezien de jaarrotatie van haar aandelen, ver-
mijdt dat investeerders met een korte termijnvisie 
te sterk zouden wegen op de strategie van de 
Vennootschap, die gericht is op continuïteit en 
duurzame realisaties op middellange termijn.
Volledige informatie is te vinden in de statuten 
van Arseus NV, die beschikbaar zijn op de 
website www.arseus.com. 

Raadpleging van de documenten van de 
Vennootschap
De enkelvoudige en geconsolideerde jaarreke-
ning, statuten, jaarverslagen en andere infor-
matie die ten behoeve van de aandeelhouders 
publiek gemaakt worden, kunnen kosteloos op 
de zetel van de Vennootschap worden verkre-
gen. De informatie is tevens beschikbaar op 
de corporate website (www.arseus.com).

Corporate Governance verklaring
De Vennootschap is de mening toegedaan dat 
ze voldoet aan alle principes en bepalingen 
uit de Belgische Corporate Governance Code, 
met uitzondering van de mogelijkheid om war-
rants toe te kennen aan niet-uitvoerende be-
stuurders en het recht van aandeelhouders die 
minstens 20% van het kapitaal vertegenwoor-
digen om onderwerpen voor te stellen voor 
de agenda van de Algemene Vergadering. 
De bijhorende verklaringen werden hierboven 
aangegeven.

Aantal aandelen en maatschappelijk ka-
pitaal
Arseus NV is opgericht op 29 juni 2007. Bij 
de oprichting bedroeg het aandelenkapitaal 
61.500 euro vertegenwoordigd door 100 
Aandelen op naam zonder nominale waarde, 
volledig volgestort in contanten waarbij elk 
Aandeel een identieke fractie van het aande-
lenkapitaal van Arseus vertegenwoordigt. 
Op 7 september 2007 heeft de buitengewone 
aandeelhoudersvergadering van Arseus NV 
beslist om, onder voorwaarde dat de beurs-
introductie wordt voltooid, het aandelenkapi-
taal te verhogen door een Inbreng in Natura, 
bestaande uit de volgende onderdelen: (i) In-
breng in Natura van aandelen van Arseus B.V. 
door Omega Pharma, en (ii) bijdrage van de 
Schuldvorderingen gehouden door de Con-
tribuanten. Dit heeft geleid tot de uitgifte van 
(i) 6.000.000 en (ii) 195.121 aandelen. Dit 
brengt het totaal aantal aandelen Arseus op 
31.195.121 en het maatschappelijk kapitaal 
op 319.810.475 euro.

JA
AR

VE
RS

LA
G 

20
07

53



Structuur van het aandeelhouderschap en 
kennisgevingen van deelneming
Op basis van de kennisgevingen van deelne-
ming die de Vennootschap tot op 31 maart 
2008 heeft ontvangen, en rekening houdend 
met de noemer op datum van 31 maart 2008, 
ziet het aandeelhouderschap van Arseus NV er 
als volgt uit:

Basis Effectieve 
stemrechten

Effectieve en 
toekomstige 
stemrechten 
(fully diluted)

Omega Pharma NV 
(kennisgeving van 
13 november 2007

7 500 000 
(24,04%)

7 500 000 
(20,78%)

Couckinvest NV 
(kennisgeving van 
13 november 2007)

3 781 248 
(12,12%)

5 636 872 
(15,62%)

Fortis Investment 
Management 
(kennisgeving van 
26 oktober 2007)

1 687 157 
(5,41%)

1 687 157 
(4,67%)

De kennisgevingen zijn ook beschikbaar onder 
de rubriek Persberichten op de corporate web-

site. Overeenkomstig artikel 11 van de statuten 
van de Vennootschap worden, voor de toepas-
sing van de artikelen 1 tot 4 van de Wet van 
2 maart 1989 op de openbaarmaking van 
belangrijke deelnemingen in ter beurze geno-
teerde vennootschappen en tot reglementering 
van de openbare overnamebiedingen de toe-
passelijke quota bepaald op 3%, 5% en de 
veelvouden van 5%.

Belangenconfl icten

In 2007 werd de procedure van artikel 523 
van het Wetboek van vennootschappen één 
maal toegepast. Hierna wordt de inhoud van 
de notulen van de drie betrokken beslissingen 
weergegeven die de redenen van het tegen-
strijdig belang aangeven, alsmede de verant-
woording en de vermogensrechterlijke gevol-
gen ervan voor de Vennootschap aanduiden.

Raad van Bestuur van 4 oktober 2007

“Voor enige beraadslaging aanvang nam, ver-
klaarde de volgende bestuurders dat zij moge-
lijks de onderstaande belangenconfl icten had-
den in de zin van artikel 523 W.Venn.:

Toekenning van warrants aan Gerardus van Je-
veren als remuneratie voor de uitoefening van 
de functie van gedelegeerd bestuurder van de 
Vennootschap.

Verklaring van de bestuurder
Gerardus van Jeveren verklaarde dat hij een mo-
gelijk belangenconfl ict heeft met betrekking tot 
de toekenning van warrants in zijn hoofde in het 
kader van het warrantenplan dat gericht is op 
de toekenning van warrants aan bestuurders en 
consulenten (het Warrantenplan 2). 
Ger van Jeveren zal immers in zijn hoedanigheid 
van en als remuneratie voor de uitoefening van 
de functie van gedelegeerd bestuurder van de 
Vennootschap een aantal warrants in het kader 
van het Warrantenplan 2 toegekend krijgen. 
Ger van Jeveren bevestigt de Commissaris van 
de Vennootschap van dit belangenconfl ict in te 
lichten.
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Rechtvaardigingsgronden en verantwoording 
van de te nemen beslissingen
De Vennootschap beoogt in het kader van het 
Warrantenplan 2 o.m. een incentive op lange 
termijn te creëren voor personen die een belang-
rijke bijdrage kunnen leveren voor het succes, 
de groei en de waardecreatie van de Vennoot-
schap. De deelneming in het kapitaal van de 
Vennootschap door de gedelegeerd bestuurder 
zal de persoonlijke inzet van de gedelegeerd 
bestuurder in het kader van de ontwikkeling en 
het succes van de Vennootschap verzekeren. 
Door het toekennen van de warrants wordt de 
Vennootschap tevens de mogelijkheid gegeven 
om een gemeenschappelijk belang te creëren 
tussen de begunstigde van de warrants via het 
bieden van de mogelijkheid deel te nemen aan 
de toegevoegde waarde en de groei van de 
Vennootschap enerzijds en de aandeelhouders 
van de Vennootschap anderzijds, dat gericht is 
op een waardestijging van het aandeel van de 
Vennootschap.

Vermogensrechtelijke gevolgen voor de Vennoot-
schap
De warrants die zullen toegekend worden aan 
de gedelegeerd bestuurder in het kader van het 
Warrantenplan 2 zullen een uitoefeningsprijs 
hebben die gelijk is aan de Offering Price (of de 
“IPO-prijs”). Voor andere fi nanciële gevolgen 
wordt verwezen naar de warrantenovereen-
komst.
Het wordt beoogd om de gedelegeerd bestuur-
der 500.000 warrants toe te kennen. 

Vennootschapsbelang
Op grond van de argumentatie in paragraaf 
4.1(b) hierboven uiteengezet meent de Raad van 
Bestuur dat de beslissingen in het belang van de 
Vennootschap zijn.

Vaststelling van de remuneratie van Gerardus 
Van Jeveren als gedelegeerd bestuurder van de 
Vennootschap

Verklaring van de bestuurder
Gerardus Van Jeveren verklaarde dat hij een 
mogelijk belangenconfl ict heeft met betrekking 
tot de vaststelling van zijn remuneratie in uitoefe-

ning van zijn functie als gedelegeerd bestuurder 
van de Vennootschap. 
Ger Van Jeveren bevestigt de Commissaris van 
de Vennootschap van dit belangenconfl ict in te 
lichten.

Rechtvaardigingsgronden en verantwoording 
van de te nemen beslissingen
De Vennootschap heeft Ger Van Jeveren aan-
gesteld als gedelegeerd bestuurder en beoogt 
in het kader van deze benoeming de heer Van 
Jeveren te vergoeden voor de uitoefening van dit 
mandaat.
Door het toekennen van een verantwoorde re-
muneratie aan de gedelegeerd bestuurder van 
de Vennootschap verzekert de Vennootschap 
zich van de inzet en de tijdsbesteding van de 
mandaathouder die hierdoor de mogelijkheid 
krijgt zijn mandaat ten volle uit te oefenen.

Vermogensrechtelijke gevolgen voor de Vennoot-
schap
De remuneratie die de gedelegeerd bestuur-
der beoogd wordt toe te kennen bedraagt EUR 
112.500 op jaarbasis. 

Vennootschapsbelang
Op grond van de argumentatie in paragraaf 
4.2(b) hierboven uiteengezet meent de Raad 
van Bestuur dat de beslissingen in het belang 
van de Vennootschap zijn.

Vaststelling van de remuneratie van Jan Peeters 
als lid van het Directiecomité van de Vennoot-
schap

Verklaring van de bestuurder
Jan Peeters verklaarde dat hij een mogelijk be-
langenconfl ict heeft met betrekking tot de vast-
stelling van zijn remuneratie in uitoefening van 
zijn functie als lid van het Directiecomité van de 
Vennootschap. 
Jan Peeters bevestigt de Commissaris van de Ven-
nootschap van dit belangenconfl ict in te lichten.

Rechtvaardigingsgronden en verantwoording 
van de te nemen beslissingen
De Vennootschap beoogt Jan Peeters aan te 
stellen als lid van het Directiecomité (onder op-
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schortende voorwaarde) en beoogt in het ka-
der van deze benoeming de heer Peeters te ver-
goeden voor de uitoefening van dit mandaat.
Door het toekennen van een verantwoorde re-
muneratie aan de heer Peeters als lid van het 
directiecomité van de Vennootschap verzekert 
de Vennootschap zich van de inzet en de tijds-
besteding van de mandaathouder die hierdoor 
de mogelijkheid krijgt zijn mandaat ten volle uit 
te oefenen.

Vermogensrechtelijke gevolgen voor de Ven-
nootschap
De remuneratie die Jan Peeters beoogd wordt 
toe te kennen als lid van het Directiecomité be-
draagt EUR 390.000 op jaarbasis. 

Vennootschapsbelang
Op grond van de argumentatie in paragraaf 
4.3(b) hierboven uiteengezet meent de Raad 
van Bestuur dat de beslissingen in het belang 
van de Vennootschap zijn.”

Inkoop eigen aandelen
De Buitengewone Algemene Vergaderingen 
van 7 september 2007 verleenden aan de 
Raad van Bestuur van de Vennootschap bijko-
mende machtigingen om over te gaan tot de in-
koop van eigen aandelen. De Raad van Bestuur 
heeft, in het belang van de Vennootschap en 
gelet op de marktomstandigheden, beslist om 
het inkoopprogramma verder te zetten en een 
hernieuwing van deze machtiging gevraagd 
aan de Algemene Vergadering die gepland is 
op 13 mei 2008. Per eind december 2007 wer-
den nog geen eigen aandelen ingekocht. 

Warrants
De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft 
op 6 september 2007 drie warrantenplannen 
goedgekeurd ten behoeve van werknemers, be-
stuurders/managers/consultants van Arseus NV 
en/of haar dochtervennootschappen, maar ook 
van aandeelhouders van Omega Pharma NV 
die hebben ingetekend op de beursintroductie 
van Arseus NV in het kader van de Prioritaire 
Tranche. De Raad van Bestuur is van oordeel 
dat de mogelijkheid tot participatie van werk-
nemers, belangrijke derden en consulenten een 

belangrijke stimulans vormt tot verdere uitbouw 
en groei van de Vennootschap. Voor verdere 
details betreffende de bewegingen van het 
aantal warrants over het boekjaar 2007 wordt 
verwezen naar Toelichting 11 in de geconsoli-
deerde jaarrekening, die te vinden is op pagina 
80 van deze jaarbrochure.

Toegestaan Kapitaal
Op besluit van de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 7 september 2007, is aan de 
Raad van Bestuur de bevoegdheid toegekend 
om het kapitaal in een of meer termijnen te 
verhogen met een maximumbedrag dat gelijk 
is aan 319.810.475,00 euro, op een manier 
en onder de voorwaarden die door de Raad 
van Bestuur zullen worden bepaald, binnen de 
termijn van vijf jaar vanaf de publicatiedatum 
van het besluit in de Bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad. 

Per 31 december 2007 is de Raad van Be-
stuur nog steeds gerechtigd om het kapitaal 
te verhogen met een maximumbedrag van 
319.810.475,00 euro. 

Als het kapitaal wordt verhoogd binnen de li-
mieten van het toegestaan kapitaal, dan heeft 
de Raad van Bestuur de bevoegdheid om te ver-
zoeken tot betaling van een uitgiftepremie. Als 
de Raad van Bestuur dit beslist, dan wordt deze 
uitgiftepremie geboekt op een onbeschikbare 
rekening, die alleen kan worden verlaagd of 
weggeboekt bij een besluit van een Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders, genomen in 
overeenstemming met de bepalingen die gel-
den voor een wijziging van de statuten.

Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur 
is geldig voor kapitaalverhogingen waarop in 
contanten of in natura wordt ingeschreven, of 
die plaatsvinden door de kapitalisatie van re-
serves, waarbij al dan niet nieuwe Aandelen 
worden uitgegeven. Het is de Raad van Bestuur 
toegestaan om converteerbare obligaties of 
warranten uit te geven binnen de limieten van 
het toegestaan kapitaal.
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Jaarlijkse informatie

Conform de Wet van 16 juni 2006 op de open-
bare aanbieding van beleggingsinstrumenten 
en de toelating van beleggingsinstrumenten tot 
de verhandeling op de gereglementeerde markt 
(de ‘Prospectuswet’) volgt hier een synthese van 
de ‘jaarlijkse informatie’ zoals bedoeld in Titel 
10 van deze Prospectuswet. 

Prospectussen
Arseus NV heeft op 11 september 2007 een 
prospectus uitgegeven voor de beursgang als 
autonome onderneming. 

Informatie aan de aandeelhouders
Zat vervat in het prospectus van 11 september 
2007.

Periodieke persberichten en informatie
19 januari 2007 (omzetcijfers 2006) – als • 

onderdeel van Omega Pharma.
15 april 2007 (geconsolideerde resultaten • 

2006 + verkorte statutaire jaarrekening) – 
als onderdeel van Omega Pharma.
19 april 2007 (Trading Update eerste tri-• 

mester 2007) – als onderdeel van Omega 
Pharma.
19 juli 2007 (Trading Update tweede tri-• 

mester 2007). – als onderdeel van Omega 
Pharma.
29 augustus 2007 (resultaten eerste se-• 

mester 2007) – als onderdeel van Omega 
Pharma.
18 oktober 2007 (Trading Update derde • 

trimester 2007).
15 januari 2008 (Trading Update vierde • 

trimester en volledig jaar 2007).
11 maart 2008 (geconsolideerde resulta-• 

ten van het boekjaar 2007).
15 april 2008 (Trading Update eerste tri-• 

mester 2008).

Occasionele persberichten en informatie
19 januari 2007 (bevestiging van plannen • 

voor beursintroductie van Arseus) – als 
onderdeel van Omega Pharma.
4 juni 2007 (overname Polichimica door Ar-• 

seus) – als onderdeel van Omega Pharma.

4 juli 2007 (Beursintroductie van Arseus • 

nog in 2007 i.p.v. 2008) – als onderdeel 
van Omega Pharma.
6 september 2007 (Arseus verzekert zich • 

van een wentelkrediet van 200 miljoen 
euro, ingaand op datum van de beursin-
troductie) – als onderdeel van Omega 
Pharma.
21 september 2007 (prijsvork van 9,50 • 

tot 12,00 euro per aandeel voor de 
beursintroductie).
2 oktober 2007 (vervroegde afsluiting van • 

het aanbod m.b.t. beursintroductie). 
4 oktober 2007 (Vaststelling van prijs per • 

aandeel op 10,25 euro).
4 oktober 2007 (Resultaat van het aanbod • 

m.b.t. de beursintroductie).
8 november 2007 (resultaten van het • 

stabiliseringsprogramma m.b.t. de beurs-
introductie).
29 november 2007 (Rudi De Becker voor-• 

gedragen als bestuurder).
31 januari 2008 (Corilus installeert Green-• 

ock bij de eerste apotheken).
10 april 2008 (Fagron waarschuwde zie-• 

kenhuizen tijdig voor vervuilde heparine).
11 april 2008 (Reactie Arseus op levering • 

van heparine).

Ontvangen kennisgevingen van deelneming
9 oktober 2007 van Fortis Investment • 

Management
11 oktober 2007 van Omega Pharma • 

NV, Couckinvest NV en verbonden 
personen
26 oktober 2007 van Fortis Investment • 

Management
13 november 2007 van Omega Phar-• 

ma NV, Couckinvest NV en verbonden 
personen
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Ondergetekende verklaart dat, voor zover hem bekend, de jaarrekeningen, die zijn opgesteld 
overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven 
van het vermogen, van de fi nanciële toestand en van de resultaten van Arseus en de in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen. 
Ondergetekende verklaart tevens dat, voor zover hem bekend, het jaarverslag een getrouw 
beeld geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van Arseus en 
de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste 
risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.

 Ger van Jeveren, CEO
 Jan Peeters, CFO
 24 april 2008
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jaarrekeni
Geconsolideerde 
      jaarrekening

Geconsolideerde resultatenrekening

(x 1.000 Euro) Toelichting 2007 2006
Bedrijfsopbrengsten 308.249 278.903 
Omzet 17 304.368 276.971 
Overige bedrijfsopbrengsten 18 3.881 1.932 
Bedrijfskosten 281.809 258.783 
Handelsgoederen 161.209 146.281 
Diensten en diverse goederen 45.199 39.806 
Kosten van personeelsbeloningen 19 62.633 59.232 
Afschrijvingen, waardeverminderingen en 
wijzigingen in voorzieningen voor verplichtingen

20 8.852 5.262 

Overige bedrijfslasten 21 3.916 8.202 
Bedrijfswinst 26.440 20.120 
Financiële opbrengsten 22 1.603 739 
Financiële kosten 22 (8.604) (6.247)
Winst vóór belastingen 19.439 14.612 
Winstbelastingen 23 3.179 2.489 
Netto winst 16.260 12.123 

Winst van de periode per aandeel (in Euro) 0,61 0,48
Verwaterde winst per aandeel (in Euro) 0,61 0,48
Recurrente netto winst per aandeel 24 0,69 0,69
Verwaterde recurrente netto winst per aandeel 24 0,69 0,69
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Geconsolideerde balans

(x 1.000 Euro) Toelichting 2007 2006
Vaste activa 191.371 173.012 
Immateriële vaste activa 6 155.662 145.656 
Materiële vaste activa 7 21.195 16.397 
Financiële activa 8 255 255 
Uitgestelde belastingvorderingen 14 13.617 10.037 
Overige vaste activa 8 642 667 
Vlottende activa 156.096 112.446 
Voorraden 10 56.521 50.062 
Handelsvorderingen 9 57.129 48.759 
Overige vorderingen 9 14.657 11.093 
Geldmiddelen en kasequivalenten 27.789 2.532 
Totaal Activa 347.467 285.458 

 
Eigen vermogen 11 178.225 100.812 
Kapitaal en uitgiftepremies 317.302 150.746 
Overgedragen resultaat 57.244 40.984
Fusie- en andere reserves (195.877) (90.607)
Cumulatieve omrekeningsverschillen (444) (311)
Langlopende verplichtingen 12.170 58.157 
Langlopende voorzieningen 12 1.491 1.296 
Pensioenverplichtingen 13 2.376 2.349 
Uitgestelde belastingschulden 14 2.871 2.423 
Financiële schulden 15 5.432 52.088 
Kortlopende verplichtingen 157.072 126.489 
Financiële schulden 15 72.917 53.618 
Handelsschulden 56.943 49.525 
Kortlopende winstbelasting- en 
personeelsverplichtingen 14 18.053 20.066 

Overige kortlopende verplichtingen 16 9.159 3.281 
Totaal Eigen vermogen en Verplichtingen 347.467 285.458 
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(x 1.000 Euro)
Aandelen-

kapitaal & 
agio

Fusie-
reserves

Nettoactiva 
van de 

combinatie
Andere 

reserves

Cumulatieve 
omrekenings-

verschillen
Overgedra-

gen winst
Totaal eigen 

vermogen
Saldo per 
1 januari 2006    54.022 (16) 28.861 82.867 

Aanpassing als gevolg 
van de afsplitsing 5.930 5.930 

Aangepast saldo per 
1 januari 2006 5.930 54.022 (16) 28.861 88.797 

Valutaomrekeningsaan-
passingen (295) (295)

Winst voor de periode 12.123 12.123 
Totaal opgenomen 
resultaat van de 
periode

 5.930 54.022 (311) 40.984 100.625 

Kapitaalverhogingen 93.500 93.500 
Transacties onder 
gezamenlijke controle (106.034) (106.034)

Bedrijfscombinaties 12.721 12.721 
Aandelenkapitaal van 
Arseus B.V. 150.746 (96.537) (54.209)

Saldo per 
31 december 2006 150.746 (90.607) (311) 40.984 100.812 

Valutaomrekeningsaan-
passingen (133) (133) 

Winst voor de periode 16.260 16.260 
Totaal opgenomen 
resultaat van de 
periode

150.746 (90.607)  (444) 57.244 116.939 

Kapitaalverhogingen 317.241 317.241
Op aandelen 
gebaseerde betalingen 89 89

Wijziging topholding
    Aandelenkapitaal 
van Arseus B.V. (150.746) (105.360) (256.106)

    Oprichting van 
Arseus N.V. 62 62 

Saldo per 
31 december 2007 317.302 (195.967) 89 (444) 57.244 178.225 

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
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Zoals nader uiteengezet in toelichting 2 bij 
de geconsolideerde jaarrekening, hebben de 
cijfers voor de periode van 2006 betrekking 
op een combinatie van alle rechtspersonen 
die werden geïdentifi ceerd als ‘Entiteiten van 
Arseus’. Transacties tussen de gecombineerde 
entiteiten en entiteiten die eigendom zijn van 
de andere entiteiten die zijn opgenomen in de 
gecombineerde jaarrekening (verder gecon-
solideerde entiteiten genoemd) leiden tot een 
aantal mutaties in de gecombineerde netto ac-
tiva / het gecombineerde eigen vermogen:

- Wanneer de eigendom van een gecombi-
neerde entiteit wordt overdragen van een 
Omega Pharma-entiteit naar een Arseus-
entiteit, wordt het effect weergegeven in de 
post ‘Transacties onder gezamenlijke con-
trole’;

- Wanneer een kapitaalverhoging in contan-
ten wordt uitgevoerd in een gecombineerde 
entiteit door een geconsolideerde entiteit, 
wordt de verhoging gesaldeerd in de post 
‘Transacties onder gezamenlijke controle’;

- Wanneer een nieuwe entiteit aan de com-
binatie wordt toegevoegd zonder dat deze 
door een Arseus-entiteit wordt overgeno-
men, wordt het effect op de netto activa op-
genomen in de post ‘Bedrijfscombinaties’; 

Omdat de wettelijke structuur van Arseus sinds 
31 december 2006 is geformaliseerd en alle 

entiteiten de wettelijke eigendom zijn van 
Arseus BV, wordt de combinatie een conso-
lidatie en de afzonderlijk weergegeven pos-
ten aandelenkapitaal en agio, zouden gelijk 
moeten zijn aan het aandelenkapitaal en 
agio van Arseus BV op die datum. Dit wordt 
weerspiegeld door de mutatie in 2006 in de 
posten ‘Aandelenkapitaal en agio’, ‘Netto 
activa van de combinatie’ en ‘Fusiereserves’. 
De post ‘Fusiereserves’ is louter een salde-
rende post om de herindeling mogelijk te 
maken zonder het totale eigen vermogen te 
beïnvloeden. Ook voor de inbreng van alle 
aandelen Arseus BV in Arseus NV en de 
daarmee gepaarde kapitaalverhoging werd 
dezelfde compensatie toegepast als hierbo-
ven omschreven.

Afsplitsing

In de beginbalans over het verslagjaar 2006 
is een aanpassing gemaakt, welke betrekking 
heeft op een verschuiving ontstaan door het 
verschil in de effectieve afhandeling van de 
afsplitsing in de prospectus en de daadwer-
kelijke afhandeling hiervan. Deze verschui-
ving is terug te vinden in het geconsolideerd 
mutatieoverzicht van het eigen vermogen en 
heeft tevens effect op de posten Kortlopende 
winstbelasting- en personeelsverplichtingen 
en de Overige kortlopende verplichtingen.
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(x 1.000 Euro) Toelichting 2007 2006
Bedrijfsactiviteiten
Winst vóór belastingen 19.439 14.611
Betaalde belastingen 23 (6.488) (4.627)
Afschrijving van immateriële vaste activa 20 3.624 2.677
Afschrijving van materiële vaste activa 20 3.824 3.433
Waardevermindering: voorraden en debiteuren 2.028 (2.031)
Waardevermindering: fi nanciële activa 0 0
(Winst) / verlies uit de verkoop van vaste activa (1.794) (125)
Wijzigingen in voorzieningen (50) (3.882)
Wijzigingen in uitgestelde belastingen (2.171) 1.548
Betaalde interesten en niet-kas fi nanciële kosten 22 7.001 5.292
Totale aanpassingen voor niet kasstromen en betaalde 
interesten 

12.462 6.912

(Stijging)/daling in debiteuren op lange termijn 0 (21) 
(Stijging)/daling in voorraden (3.230) 5.209 
(Stijging)/daling in handelsdebiteuren (7.598) 1.310
(Stijging)/daling in overige debiteuren 1.516 (3.831)
(Stijging)/daling in vooruitbetalingen en aangegroeide inkomsten (901) (97)
(Stijging)/daling in handelscrediteuren 13.224 (2.239)
(Stijging)/daling in ontvangen vooruitbetalingen (1.028) 264 
(Stijging)/daling in sociale zekerheid en belastingcrediteuren (483) 2.595
(Stijging)/daling in overige crediteuren 254 (822)
(Stijging)/daling in overlopende kosten en uitgestelde inkomsten (68) (1.695)
Totale wijzigingen in werkkapitaal 1.687 674 

Totale kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 27.100 17.570

Investeringsactiviteiten
Investeringsuitgaven (16.166) (7.312)
Verkoop van vaste activa 1.817 2.175
Betalingen voor bestaande participaties (nabetalingen) en nieuwe 
participaties

(7.373) (8.639)

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten (21.722) (13.776) 

Financieringsactiviteiten
Kapitaalverhogingen in speciën 58.248 56
Terugbetaling schuld (101.348) (710) 
Nieuwe schuld 70.000 0 
Ontvangen (betaalde) rente 22 (7.001) (5.292)

Totale kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten 19.899 (5.946)

Totale netto kasstromen van de periode 25.277 (2.152)

Geldmiddelen en kasequivalenten - begin van het jaar 2.532 4.707
Winsten of verliezen uit wisselkoersverschillen (20) (23)
Geldmiddelen en kasequivalenten - einde van het jaar 27.789 2.532
Wijzigingen in geldmiddelen en kasequivalenten 25.277 (2.152)
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Verslag van de Raad van Bestuur over 
de geconsolideerde jaarrekening

1.1. Geconsolideerde     

 resultatenrekening

De bedrijfsopbrengsten zijn met 11% ge-
stegen van 278,903 miljoen euro in 2006 
naar 308,249 miljoen euro in 2007. De netto 
omzet vertegenwoordigt 98,7% van de be-
drijfsopbrengsten en is met 10% gestegen van 
276,971 miljoen euro naar 304,368 miljoen 
euro. De organische groei bedraagt 6% in 
2007. De overname van het Italiaanse Polichi-
mica binnen de Fagron Group divisie vormt de 
belangrijkste component van de externe groei 
in 2007.

De omzet kent een verschillende evolutie per 
divisie.

Fagron Group kende een groei van 14% in 
2007 waarvan 8% organisch. In Nederland 
hebben de Fagron Group bedrijven zoals 
Spruyt-Hillen, Timm Health Care en Fagron 
Nederland een groei gerealiseerd van 14%. 
Dit succes werd voornamelijk bereikt door de 
introductie van nieuwe producten en verhoog-
de sales- en marketingactiviteiten. 

Fagron Iberica kende eveneens een succesvol 
jaar met een double digit groei, met name be-
reikt door de introductie van innovatieve pro-
ducten en concepten. In Duitsland werd medio 
2007 een nieuw managementteam aange-
steld, dat na een interne reorganisatie, streeft 
om de groei in 2008 te versnellen. De omzet-
bijdrage van de greenfi eld operaties in zowel 
Frankrijk als de UK is nog beperkt, maar vormt 
een gezonde basis om te groeien in 2008. Po-
lichimica heeft de eerste integratieronde in de 
Fagron Group gerealiseerd en is gereed voor 
extra sales- en marketingactiviteiten in 2008. 
Fagron Industry, de in 2006 opgestarte indus-
triële pharmaceutische grondstoffenactiviteit, 
kende in 2007 een opmerkelijke groei en pro-
fessionaliseert steeds meer naar een volgroei-
de pijler binnen de Fagron Group.

Arseus Dental kende een groei van 10% in 
2007 waarvan 5% organisch. De omzet in het 
segment verbruiksgoederen voor tandartsen 
werd verder afgebouwd gezien de marges ver-
der onder druk blijven staan; vandaar dat de 
groei in zowel de investeringsgoederen voor 
tandartsen als in het segment van de tandtech-
nische labo’s beduidend hoger ligt. Met name 
in Frankrijk en Nederland groeiden deze seg-
menten met twee cijfers. Dit past in de globale 
strategie van Arseus Dental om binnen Europa 
een belangrijke positie in te nemen in deze 
twee laatste segmenten, die bovendien een 
sterk groeipotentieel hebben. In dit kader werd 
met XO CARE, een Deense fabrikant van hoog-
waardige tandartsenstoelen, het exclusieve 
distributiecontract voor België uitgebreid naar 
Nederland, Duitsland en Noord Frankrijk. 

Arseus Medical kende een organische groei 
van 5% in 2007. De prioriteit van het manage-
ment is gericht op het consolideren van de 
sterke positie in de Benelux, het aantrekken van 
nieuwe distributies in segmenten waar Arseus 
Medical veel toegevoegde waarde kan bieden 
en het verder verbeteren van de rendabiliteit.

Corilus kende een succesvolle organische 
groei van 6% in 2007. Ondanks de verdere ero-
sie van de hardwareprijzen is het management 
van Corilus erin geslaagd om voor het tweede 
opeenvolgende kwartaal te groeien. De reor-
ganisatie gekoppeld aan de nieuwe commer-
ciële aanpak, met name focus op marketing en 
verhoogde salesactiviteiten, heeft duidelijk zijn 
vruchten afgeworpen. 

Verder zal het management vanaf 2008 meer 
focussen op de synergieën met de andere di-
visies (Fagron Group, Arseus Dental en Arseus 
Medical) om het competitief voordeel van een 
“total integrated solutions provider” verder te 
valoriseren.

De bruto marge (het verschil tussen de omzet 
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enerzijds en handelsgoederen, grond- en hulp-
stoffen anderzijds) bedraagt 143,159 miljoen 
euro. Dit stemt overeen met 47,0% van de om-
zet. In 2006 was dat 47,2% voor de vergelijk-
bare activiteiten. De lichte daling is met name te 
wijten aan de opname van Polichimica (Fagron 
Group divisie) in de consolidatiekring dat een 
lagere bruto marge heeft.

Het totaal aan operationele kosten, gedefi -
nieerd als diensten en diverse goederen, per-
soneelskosten, andere bedrijfskosten minus an-
dere bedrijfsopbrengsten, bedraagt 107,867 
miljoen euro en is slechts gestegen met 2%. 
Dit ondanks een aantal herstructureringen die 
werden afgerond en waarvan de kosten als pe-
riodekosten worden opgenomen; deze worden 
geschat op 0,6 miljoen euro. De kostendekking, 
gedefi nieerd als de operationele kosten ten op-
zichte van de bruto marge, bedraagt 75,3% 
in 2007 ten opzichte van 80,6% in 2006. Dit 
toont aan dat de herstructureringen duidelijk 
hun vruchten afwerpen.

Afschrijvingen, waardeverminderingen en 
wijzigingen in voorzieningen bedragen 8,852 
miljoen euro ten opzichte van 5,262 miljoen euro 
in 2006. Deze sterke toename is hoofdzakelijk te 
wijten aan de hoge capex in 2007 (14 miljoen 
euro) en een aantal extra waardeverminderingen 
op voorraden die werden geboekt (1,7 miljoen 
euro). Dit laatste is een rechtstreeks gevolg van de 
versnelde wijziging in de productmix, met name in 
de dentale divisie en de medical divisie waar de 
activiteiten in verbruiksgoederen versneld worden 
afgebouwd. Er werden een aantal belangrijke in-
vesteringen (met name in automatisering) in 2007 
doorgevoerd en in het kader van de afsplitsing 
werden van Omega Pharma een aantal activa 
overgenomen door Arseus.

De bedrijfswinst bedraagt 26,440 miljoen 
euro en vertegenwoordigt 8,7% van de omzet. 
In 2006 bedroeg het bedrijfsresultaat 20,120 
miljoen euro of 7,3% van de omzet. De sterke 
stijging van 31% is te danken aan de goede be-
heersing van de kosten en het resultaat van de 
herstructureringen die in 2006 en 2007 wer-
den doorgevoerd.

Het fi nancieel resultaat bedraagt -7,001 
miljoen euro ten opzichte van -5,508 miljoen 
euro in 2006. Dit is een stijging van 27% ten 
opzichte van vorig jaar. Dit heeft hoofdzake-
lijk te maken met de algemene stijging van de 
rentevoeten en de iets hoger dan vooropge-
stelde schuldgraad in de maanden voor de ka-
pitaalverhoging, het gevolg van de toename 
van de investeringen.

De winst vóór belastingen komt daardoor uit 
op 19,439 miljoen euro.

De winstbelastingen vertegenwoordigen 
3,179 miljoen euro of 16,4% van de winst vóór 
belastingen tegenover 17% in 2006.

Dit levert een netto winst op van 16,260 mil-
joen euro in vergelijking met 12,123 miljoen 
euro in 2006 of een stijging van 34%.

1.2. Geconsolideerde balans

Het geconsolideerde balanstotaal steeg met 
22% van 285,458 miljoen euro naar 347,467 
miljoen euro. De belangrijkste wijzigingen hou-
den hoofdzakelijk verband met de kapitaalver-
hoging ten belope van netto 58,992 miljoen 
euro.

Activa

Het totaal aan vaste activa bedraagt 191,371 
miljoen euro. Dit bedrag is 18,359 miljoen euro 
hoger dan in 2006. 

Deze toename verwijst voor 10,006 miljoen 
euro naar de immateriële activa, dit tenge-
volge van de R&D activiteiten van Corilus, 
de verdere investering in een centraal ERP 
pakket en de opname van de goodwill ten-
gevolge van de overname van Polichimica. 
Het totaal aan materiële vaste activa is 
toegenomen met 4,798 miljoen euro, vooral 
te wijten aan de door Arseus overgenomen 
activa van Omega Pharma in het kader van 
de afsplitsing.
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De netto investeringen bedragen 14,3 miljoen 
euro en vertegenwoordigen 4,7% van de ge-
consolideerde omzet. De hoge capex is te wijten 
aan de investeringen in automatisering, de door 
Arseus overgenomen activa van Omega Pharma 
in het kader van de afsplitsing en een aantal in-
vesteringen in de productievestigingen binnen 
de Fagron Group divisie. Het investeringspro-
gramma in automatisering wordt in 2008 verder 
gezet. Op lange termijn verwacht het manage-
ment een capex van 2,5 à 3% van de omzet.

De fi nanciële vaste activa zijn verwaarloos-
baar en bedragen slecht 0,255 miljoen euro.

De uitgestelde belastingvorderingen verte-
genwoordigen een waarde van 13,617 miljoen 
euro. Zij hebben voornamelijk betrekking op 
overgedragen verliezen waarvan het waar-
schijnlijk is dat ze fi scaal worden aangewend 
in de toekomst.

De overige vaste activa betreffen in hoofd-
zaak borgtochten.

Het totaal aan vlottende activa bedraagt 
156,096 miljoen euro ten opzichte van 
112,446 miljoen euro in 2006, een toename 
met 43,650 miljoen euro. De belangrijkste wij-
zigingen situeren zich op niveau van de liquide 
middelen die toenemen met 25,257 miljoen 
euro. De toename van de voorraden (+ 6,459 
miljoen euro of +13%) en de handelsvorderin-
gen (+ 8,370 miljoen euro of +17%) zijn met 
name te wijten aan de toename van de omzet 
met 10% en de opname van Polichimica in de 
consolidatiekring.

Eigen vermogen en verplichtingen

Het totale eigen vermogen bedraagt 178,225 
miljoen euro. Dit bedrag is 77,413 miljoen euro ho-
ger dan in 2006. De toename is te wijten aan de 
kapitaalverhoging ten belope van netto 58,992 
miljoen euro en de toename van de reserves.

Het totaal aan verplichtingen is afgenomen 
van 184,646 miljoen euro naar 169,242 

miljoen euro. Deze afname met 15,404 miljoen 
euro is te wijten aan de afname van lange ter-
mijnschulden en dit tengevolge van de doorge-
voerde kapitaalverhoging.

De voorzieningen zijn met 0,195 miljoen euro 
toegenomen. 

Pensioenverplichtingen belopen 2,376 mil-
joen euro, hetzelfde niveau als in 2006.

De uitgestelde belastingverplichtingen heb-
ben o.a. betrekking op tijdelijke verschillen tus-
sen rapportering en de fi scale boekhouding 
in de lokale entiteiten. Deze bedragen 2,871 
miljoen euro in 2007 ten opzichte van 2,423 
miljoen euro in 2006.

Langlopende rentedragende fi nanciële 
verplichtingen (leningen op lange termijn) zijn 
samen goed voor 5,432 miljoen euro, een da-
ling van 46,656 miljoen euro ten aanzien van 
2006 en dit tengevolge van de doorgevoerde 
kapitaalverhoging.

Per 31 december 2007 bedraagt de netto 
fi nanciële schuld (het totaal van kortlopende 
en langlopende rentedragende fi nanciële ver-
plichtingen, vermeerderd met overige langlo-
pende verplichtingen en verminderd met geld-
middelen en kasequivalenten) 50,560 miljoen 
euro, tegenover 103,174 miljoen eind 2006. 
De schuldgraad of ‘gearing ratio’ (netto fi -
nanciële schuld als percentage van het totaal 
eigen vermogen) is gunstig geëvolueerd: van 
102% op 31 december 2006 naar 28% op 31 
december 2007. Deze paramater wijst op een 
gezonde balansstructuur die voldoende ruimte 
biedt om toekomstige overnames te fi nancie-
ren. Arseus heeft in dit kader in de loop van 
2007 een lange termijnfaciliteit afgesloten ten 
belope van 200 miljoen euro.

De kortlopende handelsschulden liggen 
7,418 miljoen euro hoger (+15%) dan in 
2006 en bedragen nu 56,943 miljoen euro. 
Deze stijging is te wijten aan de toename van 
de omzet met 10% en de opname van Polichi-
mica in de consolidatiekring. Deze toename 
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houdt uiteraard verband met de evolutie van 
het operationeel werkkapitaal, gedefi nieerd 
als de voorraden vermeerderd met de han-
delsvorderingen verminderd met de handels-
schulden, van 49,296 miljoen euro in 2006 
naar 56,707 miljoen euro in 2007 of een 
stijging van 15%.

De kortlopende winstbelasting- en perso-
neelsverplichtingen bedragen 18,053 mil-
joen euro, een daling van 2,013 miljoen euro 
ten opzichte van 2006. 

De overige schulden bedragen 9,159 miljoen 
euro ten opzichte van 3,281 miljoen euro in 
2006.

1.3. Geconsolideerde kasstroomtabel

De geconsolideerde kasstroomtabel vertrekt van 
de winst vóór belastingen, die ook in de gecon-
solideerde resultatenrekening is terug te vinden.

Dit bedrag wordt verminderd met de uitgaande 
kasstromen voor belastingen, voor een bedrag van 
6,488 miljoen euro. Dit bedrag betreft alle belastin-
gen die in de loop van 2007 effectief zijn betaald. 
Vervolgens worden de elementen uit de bedrijfsac-
tiviteiten die géén kasstroomeffect hebben of niet di-
rect verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteiten, terug 
toegevoegd. Het betreft een totaal van 12,462 mil-
joen euro. Een belangrijk deel heeft betrekking op 
betaalde interesten die verwerkt worden onder de 
kasstromen uit fi nancieringsactiviteiten (zie hieron-
der). Ook afschrijvingen en waardeverminderingen 
op materiële en immateriële activa en wijzigingen 
in voorzieningen en uitgestelde belastingen zijn be-
langrijke niet-kaselementen. Dit bedraagt in 2007 in 
totaal 5,461 miljoen euro.

Daarna worden de wijzigingen in het werk-
kapitaal verrekend in de kasstroomtabel (een 
positief effect van 1,687 miljoen euro). 

Het totaal van kasstromen uit investeringsacti-
viteiten levert een uitstroom van 21,722 miljoen 
euro op en heeft betrekking op netto investerin-
gen ten belope van 14,349 miljoen euro en de 
betalingen van nieuwe participaties ten belope 
van 7,373 miljoen euro.

Het totaal van fi nancieringsactiviteiten verte-
genwoordigt een instroom van 19,899 miljoen 
euro. De kapitaalverhoging in speciën vloeit voort 
uit de kapitaalverhoging bij de beursintroductie. 
In 2007 zijn er geen dividenduitkeringen. De be-
taling van rente op leningen en andere fi nanciële 
elementen zoals fi nanciële kortingen zorgt voor 
een uitstroom van 7,001 miljoen euro.

In totaal nemen de geldmiddelen en kasequi-
valenten in de periode toe met 25,277 miljoen 
euro: van 2,532 miljoen euro bij het begin van 
de periode tot 27,789 miljoen euro aan het ein-
de van de periode, het kleine verschil heeft be-
trekking op het wisselkoersverlies.
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Toelichting bij de  
geconsolideerde
jaarrekening

1 .  Algemene informatie

Arseus NV (de ‘Onderneming’) en haar doch-
terondernemingen (samen de ‘Groep’) zijn le-
veranciers van producten en diensten met hoge 
toegevoegde waarde aan Europese professi-
onals en instellingen actief in de gezondheids-
zorg. De Groep heeft in 2007 activiteiten in 
acht Europese landen.
De Onderneming is een naamloze vennoot-
schap, opgericht en gevestigd in België, met 
maatschappelijke zetel op het adres Textiel-
straat 24, 8790 Waregem. Het ondernemings-
nummer is BE 0890 535 026.

De aandelen van de Onderneming worden 
genoteerd op de gereglementeerde markten 
Euronext Brussel en Amsterdam.

Deze geconsolideerde jaarrekening is op 24 
april 2008 door de Raad van Bestuur goedge-
keurd voor publicatie. 

2 . Grondslagen voor de 
 fi nanciële verslaggeving

De belangrijkste waarderingsregels die zijn 
toegepast bij de opstelling van deze gecon-

solideerde jaarrekening worden hieronder 
uiteengezet. Deze grondslagen zijn consistent 
toegepast door alle geconsolideerde entiteiten, 
inclusief dochterondernemingen, op alle gepre-
senteerde jaren, tenzij anders vermeld.

Relatie tussen Arseus NV en Arseus BV

Eind 2006 waren alle rechtspersonen die ge-
identifi ceerd worden als ‘Entiteiten van Arseus’ 
rechtstreeks of onrechtstreeks eigendom van 
Arseus BV. Derhalve was Arseus BV de moeder-
maatschappij van de Arseus-groep. Arseus BV 
was in 2007 tevens de moedermaatschappij 
van Arseus NV, aangezien Arseus NV op 29 
juni 2007 is opgericht door Arseus BV.

Daarnaast werden alle aandelen van Arseus 
BV per 30 juni 2007 gehouden door Omega 
Pharma Holding Nederland BV. Alle aande-
len van Arseus BV zijn via een notariële akte 
van 31 augustus 2007 overgedragen aan 
Omega Pharma NV. Op 7 september 2007 
heeft Omega Pharma NV alle aandelen van 
Arseus BV ingebracht in het kapitaal van Ar-
seus NV in ruil voor aandelen van Arseus 
NV. Sindsdien heeft Arseus NV de volledige 
eigendom van Arseus BV en is Arseus NV de 
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moedermaatschappij van de Arseus-groep 
geworden. Het zijn de aandelen van Arseus 
NV die op de beurs genoteerd zijn. De bo-
venvermelde overdracht van aandelen en 
de inbreng in natura van aandelen waren 
afhankelijk van de voltooiing van de bied-
prijs in de context van de beursintroductie.

Aangezien bij alle bovenvermelde transac-
ties, alle ondernemingen rechtstreeks of on-
rechtstreeks de volledige eigendom waren 
van Omega Pharma NV, vormen de transac-
ties bedrijfscombinaties waarover gezamen-
lijk de controle wordt uitgeoefend. Bijgevolg 
wordt in het kader van de financiële verslag-
geving de voorgangerswaardemethode 
(predecessor value method) gehanteerd om 
deze transactie te verantwoorden. Omwille 
van de continuïteit zoals hoger beschreven, 
heeft het management eveneens besloten 
dat de geconsolideerde jaarrekening van 
de onderneming wordt uitgegeven onder 
de naam van Arseus NV, maar in de toelich-
ting wordt beschreven als een voortzetting 
van de geconsolideerde jaarrekening van 
Arseus BV, omdat deze geconsolideerde 
jaarrekening een voortzetting van de jaar-
rekening van Arseus BV vertegenwoordigt, 
hetgeen betekent:
1.  dat de activa en de verplichtingen van 

Arseus NV Groep in die geconsolideer-
de jaarrekening worden opgenomen en 
gewaardeerd tegen hun boekwaarde uit 
de geconsolideerde jaarrekening van Ar-
seus BV Groep zoals vastgesteld in over-
eenstemming met de IFRS;

2.  dat de ingehouden winst en andere ver-
mogenssaldi die in die geconsolideerde 
jaarrekening zijn opgenomen, de inge-
houden winst en andere vermogenssaldi 
zijn van Arseus NV. Dat het verschil tus-
sen de overnamevergoeding en het geëli-
mineerde aandelenkapitaal van Arseus 
BV is opgenomen als een fusiereserve;

3.  dat de resultatenrekening voor het boek-
jaar afgesloten op 31 december 2007, 
12 maanden omvat, niettegenstaande 
het feit dat het boekjaar van Arseus NV 
als rechtspersoon een verkort boekjaar 

is (29 juni - 31 december 2007);
4.  dat de vergelijkende informatie die in die 

geconsolideerde jaarrekening gepresen-
teerd wordt, de informatie is van Arseus BV.

Consolidatie en combinatie

Zoals hierboven aangegeven was eind 
2006 de formalisering van de wettelijke 
structuur van de Arseus-divisie van Omega 
Pharma NV voltooid. Dit betekent dat Ar-
seus BV de eigenaar is van 100% van de 
aandelen (rechtstreeks of onrechtstreeks via 
zijn dochterondernemingen) van alle wette-
lijke entiteiten waaruit de afdeling is samen-
gesteld. De balans per 31 december 2006 
is bijgevolg een geconsolideerde balans.

Over de periode 2004 tot 2006, maar 
voornamelijk in 2006, werd de huidige wet-
telijke structuur bekomen door entiteiten die 
eigendom waren van Omega Pharma NV of 
dochterondernemingen van Omega Pharma 
NV over te dragen naar Arseus BV of doch-
terondernemingen van Arseus BV. Aange-
zien alle entiteiten de volledige eigendom 
waren van Omega Pharma en aangezien 
Arseus BV de volledige eigendom was van 
Omega Pharma, waren deze overdrachten 
allemaal transacties onder gezamenlijke 
controle. Voor deze transacties onder ge-
zamenlijke controle is een grondslag voor 
financiële verslaggeving gehanteerd die 
gebruikmaakt van de voorgangerswaarde-
methode (predecessor value method) en 
bijgevolg is er geen toerekening van de 
aankoopprijs uitgevoerd. De waarden die 
in deze gecombineerde en geconsolideerde 
jaarrekening zijn opgenomen, zijn de waar-
den die zijn bepaald op het moment waarop 
Omega Pharma de controle heeft verkregen 
en de gerelateerde entiteiten is beginnen te 
consolideren.

Aangezien niet alle entiteiten de wettelijke 
eigendom waren van Arseus BV of Arseus 
BV niet de controle had over alle entiteiten 
in de periode tot voor einde 2006, zijn de 
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jaarrekeningen tot voor einde 2006 gecom-
bineerde jaarrekeningen en is de resultaten-
rekening voor 2006 dus een gecombineerde 
resultatenrekening. Zie toelichting 31 voor een 
lijst van de gecombineerde ondernemingen.

IFRS ontwikkelingen

De geconsolideerde jaarrekening van de 
Groep is opgesteld in overeenstemming met 
de International Financial Reporting Standards 
(IFRS) zoals aanvaard door de Europese Unie 
(EU). De geconsolideerde jaarrekening is opge-
steld op basis van de historische kostprijsgrond-
slag, met uitzondering van fi nanciële activa en 
verplichtingen (inclusief afgeleide instrumenten) 
tegen reële waarde.

(a) Amendementen aan reeds gepubliceer-
de standaarden die in 2007 van kracht 
zijn 
IFRS 7 ‘Financiële instrumenten – Informatie-
verschaffi ng’ en het aanvullende amendement 
aan IAS 1 ‘Presentatie van de jaarrekening – 
Toelichting bij het kapitaal’ is verplicht voor de 
Groep voor de boekjaren die op of na 1 ja-
nuari 2007 aanvangen. Dit amendement voert 
nieuwe toelichtingen in met betrekking tot fi nan-
ciële instrumenten en heeft geen impact op de 
classifi catie en de waardering van de fi nancië-
le instrumenten van de Groep. Dit amendement 
heeft enkel impact op de voorstellingswijze en 
de vereiste detaillering van de toelichtingen die 
in deze jaarrekening is opgenomen.

(b) Standaarden, amendementen en inter-
pretaties die in 2007 van kracht zijn, maar 
niet relevant zijn voor de Groep
De volgende standaarden, amendementen en 
interpretaties zijn verplicht voor de boekjaren 
die op of na 1 januari 2007 aanvangen, maar 
zijn niet relevant voor de activiteiten van de 
Groep:
-  IFRIC 7: Toepassing van de aanpassings-

methode in overeenstemming met IAS 29, 
fi nanciële rapportering in economieën met 
hyperinfl atie;

-  IFRIC 8: Toepassingsgebied van IFRS 2;

-  IFRIC 9: Herwaardering van in contracten 
besloten derivaten;

- IFRIC 10: Tussentijdse fi nanciële verslagge-
ving en bijzondere waardevermindering.

(c) Standaarden en interpretaties aan be-
staande standaarden die nog niet van 
kracht zijn, maar die door de Groep ver-
vroegd worden toegepast
De volgende interpretaties van bestaande stan-
daarden zijn gepubliceerd en zijn verplicht 
voor de Groep voor de boekjaren die op of na 
1 januari 2009 aanvangen:
-  IFRS 8 ‘Operationele Segmenten’.

 (d) De volgende standaarden en interpre-
taties van bestaande standaarden waren 
nog niet van kracht op het einde van 2007
-  IAS 1 (Herziene versie) ‘Presentatie van de 

jaarrekening’: het amendement wordt van 
kracht op 1 januari 2009 na goedkeuring 
door de Europese Unie;

-  IAS 23 ‘Financieringskosten’: het amende-
ment wordt van kracht op 1 januari 2009 
na goedkeuring door de Europese Unie;

-  IAS 27 (Herziene versie) ‘De geconsoli-
deerde jaarrekening en de enkelvoudige 
jaarrekening’: het amendement wordt van 
kracht op 1 juli 2009 na goedkeuring door             
de Europese Unie;

-  IFRS 3 (Herziene versie), ‘Bedrijfscombinaties’: 
het amendement wordt van kracht op 1 juli 
2009 na goedkeuring door de Europese Unie;

-  IFRIC 11 ‘IFRS 2 – Transacties in groepsaande-
len en ingekochte eigen aandelen’ het amen-
dement wordt van kracht op 1 januari 2008;

-  IFRIC 14 ‘IAS 19 – Beperking met betrekking 
tot de activa van de toegezegde pensioen-
regelingen, minimale volstortingvereisten en 
hun interactie’: het amendement wordt van 
kracht op 1 juli 2009 na goedkeuring door 
de Europese Unie.

(e) De volgende standaarden en interpre-
taties van bestaande standaarden waren 
nog niet van kracht op het einde van 2007 
en zijn niet relevant voor de Groep
- IFRIC 12 ‘Concessieovereenkomsten’;
- IFRIC 13 ‘Getrouwheidsprogramma’s’.
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Consolidatiecriteria

Dochterondernemingen zijn entiteiten waar de 
Groep in staat is een invloed uit te oefenen 
op het fi nanciële en operationele beleid, en 
doorgaans een aandelenparticipatie heeft 
van meer dan 50% van de stemrechten. Doch-
terondernemingen worden volledig geconso-
lideerd vanaf de datum waarop de controle 
wordt overgedragen naar de Groep. Ze wor-
den niet langer geconsolideerd vanaf de da-
tum waarop de Groep niet langer de controle 
heeft. Een overname wordt geboekt volgens 
de overnamemethode. De kostprijs van een 
overname wordt gemeten als de reële waarde 
van de gegeven activa, de uitgegeven aan-
delen en de aangegane verplichtingen op de 
datum van de ruil, vermeerderd met de kosten 
die direct aan de overname kunnen worden 
toegewezen. Overgenomen identifi ceerbare 
activa en aangegane verplichtingen en voor-
waardelijke verplichtingen in een bedrijfscom-
binatie, worden aanvankelijk gewaardeerd te-
gen hun reële waarde op de overnamedatum. 
Het positieve verschil tussen de kostprijs van 
de overname en de reële waarde van het aan-
deel van de Groep in de overgenomen identi-
fi ceerbare netto activa, wordt opgenomen als 
goodwill.

Intragroepstransacties, intragroepssaldi en niet-
gerealiseerde winsten op verrichtingen tussen 
groepsondernemingen worden geëlimineerd. 
Niet-gerealiseerde verliezen worden eveneens 
geëlimineerd, maar worden beschouwd als een 
indicator voor een bijzondere waardevermin-
dering. Grondslagen voor fi nanciële verslag-
geving van dochterondernemingen zijn waar 
nodig gewijzigd om consistentie te verzekeren 
met de grondslagen die door de Groep zijn 
aangenomen.

Omrekening van vreemde valuta

Posten opgenomen in de fi nanciële staten van 
alle entiteiten van de Groep worden gewaar-
deerd in de munt die het best aansluit bij de 
economische omgeving waarin de entiteit ac-

tief is (”de functionele valuta”). De geconsoli-
deerde jaarrekening wordt gepresenteerd in 
euro, de functionele en presentatievaluta van 
de Onderneming. Om de Groep en elk van zijn 
dochterondernemingen te consolideren, wordt 
de jaarrekening als volgt omgerekend:

Activa en passiva tegen de koers op • 

het einde van de periode;
Winst- en verliesrekening tegen de ge-• 

middelde koers voor het jaar;
De onderdelen van het eigen vermo-• 

gen tegen de historische wisselkoers.

Wisselkoersverschillen die voortvloeien uit de 
omrekening van de netto-investering in buiten-
landse dochterondernemingen tegen de wissel-
koers aan het einde van het jaar, worden opge-
nomen als onderdeel van het eigen vermogen 
onder “Cumulatieve omrekeningsverschillen”.

Transacties in vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta worden omgere-
kend naar de functionele valuta aan de hand 
van de wisselkoersen die gelden op de transac-
tiedatum. Winsten en verliezen uit wisselkoers-
verschillen die resulteren uit de afwikkeling van 
dergelijke transacties en uit de omrekening van 
monetaire activa en passiva in vreemde valuta 
tegen de wisselkoersen aan het einde van het 
jaar, worden opgenomen in de winst- en ver-
liesrekening.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de aankoopwaarde of de productiekos-
ten, vermeerderd met direct toewijsbare kosten 
indien van toepassing. De afschrijving wordt 
pro rata temporis berekend op basis van de ge-
bruiksduur van het actief, in overeenstemming 
met de volgende afschrijvingsparameters:

-  Gebouwen  .............................25 tot 33 jaar
-  Inrichting en installaties 
   van gebouwen  ........................ 5 tot 25 jaar
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-  Computerapparatuur,
   software  ................................... 2,5 tot 5 jaar
-  Kantoorinrichting  ...................... 2,5 tot 5 jaar
-  Meubilair en voertuigen ........... 2,5 tot 5 jaar
-  Overige materiële vaste activa ....2 tot 4 jaar

Vrijwel alle activa worden lineair afgeschre-
ven. Wanneer een restwaarde mee in rekening 
wordt gebracht bij het berekenen van de af-
schrijvingen, worden deze restwaardes jaarlijks 
opnieuw beoordeeld. Activa die zijn verworven 
in het kader van fi nanciële leaseovereenkom-
sten worden afgeschreven over de economi-
sche gebruiksduur. Deze kan de duurtijd van de 
leasing overschrijden als het vrij zeker is dat de 
eigendom verworven zal worden op het einde 
van de leasing.

Immateriële vaste activa

Goodwill
Goodwill vertegenwoordigt het positieve ver-
schil tussen de kostprijs van een overname 
en de reële waarde van het aandeel van de 
Groep in de netto identifi ceerbare activa 
van de verworven dochteronderneming op 
de overnamedatum. Goodwill op overnames 
van dochterondernemingen wordt opgeno-
men in de immateriële vaste activa. Goodwill 
wordt minstens een keer per jaar getest op 
bijzondere waardeverminderingen (impair-
ment), maar ook telkens als er een gebeurte-
nis plaatsvindt die daartoe aanleiding geeft. 
Goodwill wordt geboekt tegen kostprijs ver-
minderd met de gecumuleerde bijzondere 
waardeverminderingen (impairment losses). 
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 
op goodwill worden nooit tegengedraaid. 
Winsten en verliezen op de verkoop van een 
entiteit omvatten het geboekte bedrag aan 
goodwill dat betrekking heeft op de verkoch-
te entiteit.

Merken, licenties, octrooien en overige
Immateriële vaste activa worden opgenomen 
tegen kostprijs op voorwaarde dat deze niet 
meer bedraagt dan de verstrekte economische 
waarde en de kostprijs niet meer bedraagt dan 

de realiseerbare waarde. Er zijn geen immate-
riële activa met een onbeperkte gebruiksduur 
geïdentifi ceerd. De kosten van merken met een 
bepaalde gebruiksduur worden geactiveerd 
en in het algemeen lineair afgeschreven over 
een periode van 20 jaar.

Onderzoek en ontwikkeling
Onderzoekskosten in verband met het voor-
uitzicht van het verwerven van nieuwe weten-
schappelijke of technologische kennis en in-
zichten worden opgenomen als kosten op het 
moment waarop ze zich voordoen.

Ontwikkelingskosten worden gedefi nieerd als 
kosten die worden gemaakt voor het ontwerp 
van nieuwe of aanzienlijk verbeterde produc-
ten en voor de processen vóór commerciële 
productie of gebruik. Ze worden gekapitali-
seerd als, onder andere, de volgende criteria 
zijn vervuld:

Er bestaat een markt om het product • 

te verkopen;
De economische voordelen voor de • 

Groep zullen toenemen door de ver-
koop van het ontwikkelde actief;
De kosten die aan immateriële ac-• 

tiva toe te wijzen zijn, kunnen op een 
betrouwbare manier worden vastge-
steld.

Ontwikkelingskosten worden lineair afge-
schreven over de periode van hun verwachte 
voordeel, die momenteel maximaal vijf jaar 
bedraagt. Afschrijving start op het moment dat 
deze activa klaar zijn voor ingebruikneming.

Software
Verworven software wordt gekapitaliseerd 
aan kost en vervolgens gewaardeerd aan kost 
verminderd met geaccumuleerde afschrijvin-
gen en bijzondere waardeverminderingsver-
liezen. 

Intern gegenereerde unieke software waarover 
de Groep de controle heeft en waarvan ver-
wacht wordt dat zij toekomstige economische 
voordelen zal genereren, wordt gekapitali-
seerd aan de kost die direct verband houdt met 
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de productie. De software wordt afgeschreven 
over zijn gebruiksduur, die momenteel geraamd 
wordt op 2,5 tot 5 jaar.

Bijzondere waardevermindering van 

niet-fi nanciële activa

Activa die een onbeperkte gebruiksduur heb-
ben worden niet afgeschreven en worden 
jaarlijks getest op bijzondere waardevermin-
deringen. Activa die worden afgeschreven 
worden gecontroleerd op bijzondere waar-
deverminderingen wanneer gebeurtenissen 
of wijzigingen in de omstandigheden aan-
geven dat de boekwaarde mogelijk niet kan 
worden gerecupereerd. Er wordt een bijzon-
der waardeverminderingsverlies opgenomen 
voor het bedrag waarmee de boekwaarde 
van het actief zijn realiseerbare waarde 
overschrijdt. De realiseerbare waarde is de 
hoogste waarde van de reële waarde van 
een actief min de kosten om het te verkopen, 
en de gebruikswaarde. Voor de beoordeling 
van bijzondere waardeverminderingen, wor-
den de activa gegroepeerd op de laagste ni-
veaus waarvoor er afzonderlijk identifi ceer-
bare kasstromen zijn (kasstroomgenererende 
eenheden).

Leningen

Leningen worden aanvankelijk opgenomen 
tegen reële waarde, na aftrek van de ge-
maakte transactiekosten. Leningen worden 
vervolgens geboekt tegen geamortiseerde 
kostprijs; elk verschil tussen de opbrengst 
(na aftrek van de transactiekosten) en de af-
lossingswaarde wordt in de winst- en verlies-
rekening opgenomen over de periode van 
de leningen met behulp van de effectieve-
rente-methode.

Leningen worden opgenomen bij de kortlo-
pende verplichtingen tenzij de Groep een 
onvoorwaardelijk recht heeft om de afwik-
keling van de verplichting tot ten minste 12 
maanden na de balansdatum uit te stellen.

Financiële activa

De Groep deelt zijn fi nanciële activa op in de 
volgende categorieën: leningen en vorderingen 
en voor verkoop beschikbare fi nanciële activa. 
Het management bepaalt de indeling van zijn 
beleggingen bij de eerste opname en herbe-
oordeelt deze indeling op elke verslagdatum.

Leningen en vorderingen
Leningen en vorderingen zijn niet-afgeleide 
fi nanciële activa met vaste of vaststelbare 
betalingen die niet genoteerd zijn in een 
actieve markt en die niet bedoeld zijn om te 
worden verhandeld. Ze worden opgenomen 
in de vlottende activa, behalve degene met 
een looptijd van meer dan 12 maanden na de 
balansdatum. Leningen en vorderingen worden 
geboekt tegen geamortiseerde kost aan de 
hand van de effectieve-rente-methode.

Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa
Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa zijn 
niet-derivaten die ofwel in deze categorie wor-
den ingedeeld, ofwel niet in één van de andere 
categorieën zijn ingedeeld. Ze worden opge-
nomen in de vaste activa tenzij het manage-
ment de intentie heeft de belegging binnen 12 
maanden na de balansdatum te vervreemden. 
Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa 
worden initieel gewaardeerd aan reële waar-
de behalve als deze niet op een betrouwbare 
manier berekend kan worden. In dat geval wor-
den ze gewaardeerd tegen kostprijs. Niet-ge-
realiseerde winsten en verliezen die het gevolg 
zijn van wijzigingen in de reële waarde worden 
opgenomen in het eigen vermogen. Wanneer 
de betreffende activa worden verkocht of er 
een bijzondere waardevermindering wordt op 
erkend, worden de cumulatieve aanpassingen 
aan de reële waarde opgenomen in de winst- 
en verliesrekening. 

Enige gebeurtenissen of wijzigingen in omstan-
digheden die kunnen wijzen op een daling in 
de realiseerbare waarde worden nauwgezet 
opgevolgd. Bijzondere waardeverminderingen 
worden opgenomen in de winst- en verliesreke-
ning als dit noodzakelijk zou zijn.
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Leaseovereenkomsten – 

Operationele leases

Leaseovereenkomsten waarbij de leasinggever 
een signifi cant deel van de risico’s en voorde-
len van eigendom behoudt, worden ingedeeld 
als operationele leases. Betalingen in het kader 
van operationele leases worden lineair ge-
spreid over de duur van de operationele lease.

Leaseovereenkomsten – Financiële leases

Leaseovereenkomsten van vaste materiële ac-
tiva waarbij de Groep vrijwel alle risico’s en 
voordelen van eigendom heeft, worden inge-
deeld als fi nanciële leases.

Financiële leases worden gekapitaliseerd bij het 
begin van de leaseovereenkomst aan de laag-
ste van de reële waarde van het geleasde goed 
en de contante waarde van de minimale lease-
betalingen. Elke leasebetaling wordt gespreid 
tussen de verplichting en fi nancieringskosten 
om een constant bedrag op het uitstaande fi -
nancieringssaldo te verkrijgen.

De overeenkomstige huurverplichtingen, na aftrek 
van fi nancieringskosten, worden opgenomen in 
de langlopende (betaalbaar na 1 jaar) en kortlo-
pende (betaalbaar binnen het jaar) leningen. Het 
rentegedeelte van de fi nancieringskosten wordt 
opgenomen in de winst- en verliesrekening over 
de leaseperiode, om een constant periodiek ren-
tetarief te verkrijgen op het resterende saldo van 
de verplichting voor elke periode.

De materiële vaste activa die in het kader van 
fi nanciële leases worden verworven, worden af-
geschreven over de gebruiksduur van het actief. 
Deze kan de duurtijd van de leasing overschrij-
den als het vrij zeker is dat de eigendom verwor-
ven zal worden op het einde van de leasing.

Voorraden

Grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoede-
ren worden gewaardeerd tegen de aanschaf-

fi ngswaarde volgens de FIFO-methode of de 
netto realiseerbare waarde (verder NRW) op 
de balansdatum, indien deze lager is. Werk in 
uitvoering en gereed product worden gewaar-
deerd tegen de productiekostprijs. Hierin zijn 
naast de aankoopkosten van de grondstoffen 
en hulpstoffen ook de productiekosten en pro-
ductie overheadkosten opgenomen die direct 
toewijsbaar zijn aan het afzonderlijke product 
of de afzonderlijke productgroep.

Handelsvorderingen

Handelsvorderingen worden aanvankelijk ge-
waardeerd tegen reële waarde. Er wordt een 
voorziening voor bijzondere waardeverminde-
ring van handelsvorderingen aangelegd wan-
neer er objectieve aanwijzingen zijn dat de 
Groep niet alle verschuldigde bedragen zal 
kunnen innen. Signifi cante fi nanciële moeilijkhe-
den van de debiteur, de waarschijnlijkheid dat 
de debiteur failliet zal gaan of een fi nanciële 
reorganisatie moet ondergaan, en het niet of 
laattijdig vervullen van betalingen worden be-
schouwd als indicatoren dat de handelsvorde-
ring een bijzondere waardevermindering dient 
te ondergaan.

Geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten 
contant ontvangen bedragen, deposito’s die 
op verzoek terugbetaalbaar zijn bij banken, 
andere kortlopende uiterst liquide beleggingen 
met een oorspronkelijke looptijd van drie maan-
den of minder, en worden bij de verwerving ge-
waardeerd tegen reële waarde en vervolgens 
geboekt tegen kostprijs. Aanpassingen aan de 
boekwaarde worden uitgevoerd wanneer de 
realiseerbare waarde op de balansdatum la-
ger ligt dan de boekwaarde.

Kapitaal

Gewone aandelen worden opgenomen binnen 
het eigen vermogen.
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De bijkomende kosten die direct kunnen wor-
den toegerekend aan de uitgifte van nieuwe 
aandelen of opties worden weergegeven in het 
eigen vermogen in mindering van de opbreng-
sten, na aftrek van belastingen.

Indien een onderneming van de Groep het aan-
delenkapitaal van de Onderneming (ingekoch-
te eigen aandelen) koopt, wordt de betaalde 
vergoeding, inclusief enige direct toerekenbare 
bijkomende kosten (na aftrek van inkomsten-
belastingen), in mindering gebracht van het 
eigen vermogen dat kan worden toegerekend 
aan de aandeelhouders van de Onderneming 
tot de aandelen zijn geannuleerd, opnieuw 
zijn uitgegeven of vervreemd. Indien derge-
lijke aandelen vervolgens worden verkocht of 
opnieuw worden uitgegeven, wordt enige ont-
vangen vergoeding, na aftrek van enige direct 
toerekenbare bijkomende transactiekosten en 
de daarmee verband houdende belastingge-
volgen, opgenomen in het eigen vermogen dat 
aan de aandeelhouders van de Onderneming 
kan worden toegerekend.

Voorzieningen

Voorzieningen voor reorganisatiekosten, ju-
ridische vorderingen, het risico van verliezen 
of kosten die mogelijk kunnen voortvloeien uit 
persoonlijke zekerheden of een zekerheid die 
dient als garantie van crediteuren of verplichtin-
gen ten aanzien van derden, uit verplichtingen 
om vaste activa te kopen of te verkopen, uit de 
afwikkeling van voltooide of ontvangen bestel-
lingen, technische garanties die verband hou-
den met verkopen of diensten die al door de 
Onderneming zijn voltooid, niet-opgeloste ge-
schillen, boeten en sancties met betrekking tot 
belastingen, of ontslagvergoedingen worden 
opgenomen wanneer: de Groep een bestaan-
de juridische of feitelijke verplichting heeft als 
gevolg van gebeurtenissen in het verleden; het 
waarschijnlijker is dan niet dat er een uitstroom 
van middelen vereist zal zijn om de verplichting 
af te wikkelen; en het bedrag op betrouwbare 
wijze is geraamd. Voorzieningen voor reorga-
nisatiekosten omvatten boeten voor de beëin-

diging van huurovereenkomsten en de betaling 
van ontslagvergoedingen van werknemers. 
Voor toekomstige exploitatieverliezen worden 
geen voorzieningen opgenomen. 

Het bedrag opgenomen als voorziening is de 
best mogelijke schatting op balansdatum van 
de uitgaven die vereist zijn om aan de bestaan-
de verplichting te voldoen. De discontovoet die 
gebruikt wordt om de contante waarde te be-
palen weerspiegelt de huidige marktramingen 
van de tijdswaarde van geld en de risico’s die 
specifi ek zijn voor de verplichting.

Personeelsbeloningen

Pensioenverplichtingen
De ondernemingen van de Groep hebben ver-
schillende pensioenplannen. De pensioenplan-
nen worden gefi nancierd via betalingen aan 
verzekeringsondernemingen, bepaald door 
periodieke actuariële berekeningen. De Groep 
beschikt zowel over te bereiken doelplannen als 
over plannen met vaste bijdrage. De verplich-
ting die in de balans wordt opgenomen voor de 
te bereiken doelplannen is de actuele waarde 
van de toekomstige uitkeringsverplichtingen min 
de reële waarde van de plan activa, samen met 
aanpassingen voor niet-opgenomen actuariële 
winsten of verliezen en pensioenkosten van ver-
streken diensttijd. De verplichting wordt perio-
diek berekend door onafhankelijke actuarissen 
met behulp van de ‘projected unit credit’-me-
thode. De actuele waarde van de verplichting 
wordt bepaald door de geschatte toekomstige 
uitstromen van kasmiddelen te verdisconteren 
met behulp van rentevoeten van bedrijfsobliga-
ties van hoge kwaliteit die zijn uitgedrukt in de 
valuta waarin de voordelen worden betaald, 
en die een resterende looptijd hebben die de 
voorwaarden van de gerelateerde pensioenver-
plichting benaderen. 

Actuariële winsten en verliezen die voortvloeien 
uit ervaringsaanpassingen en wijzigingen in ac-
tuariële veronderstellingen van meer dan 10% 
van de waarde van de planactiva of 10% van 
de voorziening voor te bereiken doelplannen 
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worden in de winst- en verliesrekening gespreid 
over de verwachte gemiddelde resterende 
dienstperiode van de werknemers. Voor plan-
nen met een vaste bijdrage doet de Groep be-
talingen aan verzekeringsmaatschappijen. Eens 
de bijdragen zijn betaald heeft de Groep geen 
verdere verplichtingen. Bijdragen aan plannen 
met een vaste bijdrage worden opgenomen als 
kosten in de winst- en verliesrekening wanneer 
ze zich voordoen.

Vergoedingen in aandelen

De Groep beheert een vergoedingsregeling 
gebaseerd op aandelen waarbij in aandelen 
wordt uitbetaald. Het totale bedrag dat als 
kosten moet worden opgenomen over de defi -
nitieve verwervingsperiode wordt bepaald op 
basis van de reële waarde van de toegekende 
warranten, zonder rekening te houden met de 
impact van enige voorwaarden voor de defi ni-
tieve verwerving die onafhankelijk zijn van de 
markt (bijvoorbeeld winstgevendheid en nage-
streefde omzetgroei). In de veronderstellingen 
over het aantal warranten dat naar verwach-
ting uitoefenbaar zal worden, wordt rekening 
gehouden met deze voorwaarden die onafhan-
kelijk zijn van de markt. Op elke balansdatum 
herziet de Onderneming zijn ramingen van het 
aantal warranten die naar verwachting uitoe-
fenbaar worden. De Onderneming neemt de 
eventuele impact van de herziening van de 
originele ramingen op in de winst- en verlies-
rekening, en een overeenkomstige aanpassing 
aan het eigen vermogen over de resterende 
defi nitieve verwervingsperiode. De ontvangen 
opbrengst wordt, na aftrek van enige direct 
toerekenbare transactiekosten, opgenomen in 
de post kapitaal (nominale waarde) en uitgif-
tepremies wanneer de warranten worden uitge-
oefend.

Winstbelastingen

Winstbelastingen zoals opgenomen in de resul-
tatenrekening omvatten de inkomstenbelasting 
over het huidige jaar en uitgestelde belastin-

gen. Inkomstenbelastingen over het huidige 
jaar omvatten de verwachte belastingverplich-
tingen op de belastbare inkomsten van de On-
derneming voor het boekjaar, op basis van de 
belastingtarieven die van toepassing zijn op 
de balansdatum, en enige aanpassingen van 
vorige jaren. Uitgestelde belastingen worden 
opgenomen volgens de balansmethode en 
worden berekend op basis van de tijdelijke ver-
schillen tussen de boekwaarde en de belasting-
grondslag. Deze methode wordt toegepast op 
alle tijdelijke verschillen die ontstaan door in-
vesteringen in dochterondernemingen en geas-
socieerde deelnemingen, behalve op verschil-
len waarvan het tijdstip van afwikkeling van het 
tijdelijke verschil beheerst wordt door de Groep 
en waarvan het waarschijnlijk is dat het tijde-
lijke verschil in de nabije toekomst niet wordt 
teruggeboekt. De berekening wordt gebaseerd 
op de belastingtarieven die zijn ingevoerd of 
wezenlijk ingevoerd op de balansdatum en die 
naar verwachting van toepassing zullen zijn 
wanneer de betrokken uitgestelde belasting-
vordering gerealiseerd wordt of de uitgestelde 
belastingverplichting vereffend wordt. Volgens 
deze berekeningsmethode moet de Groep ook 
uitgestelde belastingen verwerken die verband 
houden met het verschil tussen de reële waarde 
van de netto verworven activa en hun fi scale
boekwaarde die voortvloeit uit eventuele over-
names. Uitgestelde belastingvorderingen zijn 
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat 
de overgedragen fi scale verliezen in de nabije 
toekomst zullen worden gebruikt. Uitgestelde 
inkomstenbelastingvorderingen worden vol-
ledig afgeschreven wanneer het niet langer 
waarschijnlijk is dat het overeenkomstige belas-
tingvoordeel zal worden gerealiseerd.

Opname van opbrengsten

Verkopen van goederen worden opgenomen 
wanneer producten geleverd zijn aan de klant, 
de klant de producten heeft aanvaard en de 
inbaarheid van de gerelateerde vorderingen 
waarschijnlijk is. Verkopen van diensten wor-
den opgenomen in de verslagperiode waarin 
de diensten zijn geleverd. De verkopen van 
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softwarepakketten uit voorraad worden als op-
brengst opgenomen bij levering. De inkomsten 
die verband houden met softwareonderhouds-
contracten wordt opgenomen over de termijn 
van het contract.

Gesegmenteerde informatie

Een operationeel segment verwijst naar een 
groep van activa en activiteiten die producten 
en diensten voortbrengen en die de basis vor-
men van de interne rapportering aan het Direc-
tiecomité.

Dividenduitkering

Dividenduitkering aan de aandeelhouders van 
de Onderneming wordt opgenomen als een 
verplichting in de jaarrekening van de Groep 
in de periode waarin de dividenden door de 
aandeelhouders van de Onderneming worden 
goedgekeurd.

3 . Beheer van risico’s

Conform de geest van het Koninklijk Besluit van 
14 november 2007 betreffende de verplich-
tingen van de emittenten van fi nanciële instru-
menten die zijn toegelaten tot de verhandeling 
op een gereglementeerde markt, volgt hier een 
beschrijving van de voornaamste risico’s en 
onzekerheden waaraan de Groep door haar 
activiteiten is blootgesteld.

Het beleid van de Groep is erop gericht om de 
belangrijkste risico’s te identifi ceren, om plan-
nen uit te werken ter preventie en voor het be-
heer van deze risico’s, en om maatregelen te 
voorzien om de gevolgen te beperken wanneer 
deze risico’s zich effectief zouden voordoen. 
Desondanks is het onmogelijk voor de Groep 
om een sluitende garantie te leveren dat deze 
risico’s zich niet kunnen voordoen of dat ze zon-
der gevolgen blijven wanneer ze zich toch zou-
den voordoen. Een belegging in de aandelen 
van de Groep houdt dan ook bepaalde risico’s 

in die door potentiële beleggers in overweging 
moeten genomen worden, inclusief maar niet 
beperkt tot de volgende – in willekeurige volg-
orde vermelde – risico’s:

Voorraadrisico’s zouden een wezenlijk 

nadelig effect kunnen hebben op de 

activiteiten van Arseus

Distributeurs van producten die gebruikt wor-
den in de gezondheidszorg dragen doorgaans 
de verantwoordelijkheid voor de verkoopbaar-
heid van hun voorraden. Aangezien Arseus 
een groot aantal producten importeert en op-
slaat, inclusief producten met een korte bewa-
ringsduur evenals technische apparatuur en 
benodigdheden, is het mogelijk dat, door het 
ontstaan van een technologische storing, een 
plotse wijziging in de marktprijzen of een wij-
ziging in de voorkeuren van klanten, een deel 
van de voorraden moet worden afgeschreven. 
Een dergelijk voorraadrisico zou een nadelig 
effect kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten, 
de fi nanciële toestand en/of de bedrijfsresulta-
ten van Arseus.

Wijzigingen in het wettelijke en regle-

mentair kader waarin de activiteiten 

van Arseus vallen, zouden een wezen-

lijk nadelig effect kunnen hebben op 

de activiteiten van Arseus

De sector van de professionele gezond-
heidszorg is onderworpen aan een strikte 
reglementaire controle op nationaal en Eu-
ropees niveau. Hoewel Arseus beschikt over 
goed gedefinieerde operationele regels en 
principes om te verzekeren dat de reglemen-
tering van de nationale en Europese autori-
teiten wordt nageleefd, kan de mogelijkheid 
echter niet worden uitgesloten dat risico’s 
in verband met de geldende wetgeving of 
het reglementair kader, indien zij optreden, 
een nadelig effect zouden kunnen hebben 
op de bedrijfsactiviteiten, vooruitzichten, 
financiële toestand en/of bedrijfsresultaten 
van Arseus.
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Door het wijzigen van de Belgische wetgeving 
in september 2007 is de verkoop van rolstoelen 
in België nog maar beperkt mogelijk en dienen 
rolstoelen in veel gevallen voor een termijn van 
48 maanden verhuurd te worden aan patiënten. 
Deze gewijzigde wetgeving heeft een geschat 
effect van in totaal 2 miljoen euro op de omzet 
van 2008, doordat deze omzet nu niet langer 
als verkoop ineens genomen kan worden, maar 
verspreid over de totale verhuurtermijn als ver-
huuropbrengsten gerealiseerd wordt.

De activiteit op het gebied van magistrale berei-
dingen van Arseus is uitermate afhankelijk van 
het vermogen van apothekers in de Europese 
Unie om farmaceutische producten samen te 
stellen en te verdelen, zonder dat deze produc-
ten door een regulerende instantie moeten wor-
den goedgekeurd. Als de reglementering zou 
wijzigen en deze activiteiten van apothekers 
zou belemmeren of niet langer zou toestaan, 
dan zou dit een wezenlijk nadelig effect kunnen 
hebben op de bedrijfsactiviteiten, de fi nanciële 
toestand, de vooruitzichten en/of de bedrijfsre-
sultaten van Arseus.

Wijzigingen in het terugbetalingsbe-

leid van overheden, autoriteiten, ver-

zekeraars en andere partijen zouden 

een wezenlijk nadelig effect kunnen 

hebben op de activiteiten van Arseus

Het commerciële succes van de activiteiten van 
Arseus is gedeeltelijk afhankelijk van de mate 
waarin de terugbetaling voor haar producten 
beschikbaar is van overheidsinstellingen en 
gezondheidsadministratie autoriteiten, particu-
liere ziekteverzekeraars en andere derden in 
landen waar de producten te koop zijn. Er be-
staan aanzienlijke onzekerheden over de terug-
betalingsstatus van recente magistraal bereide 
producten en nieuwe medische apparatuur. De 
terugbetalingsniveaus voor bereide producten 
kunnen worden verlaagd gezien de toenemen-
de druk van derdebetalers om de uitgaven op 
het vlak van gezondheidszorg te beperken. Als 
dergelijke verlagingen van het terugbetalings-
niveau worden doorgevoerd, dan zou dit een 

wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de 
bedrijfsactiviteiten, fi nanciële toestand, vooruit-
zichten en/of bedrijfsresultaten van Arseus.

Arseus is voor haar verdere ontwikke-

ling afhankelijk van derden

Arseus is voor de groei van haar activiteiten af-
hankelijk van de huidige en toekomstige relaties 
met zijn klanten en leveranciers, soms op exclu-
sieve basis, en zal daarom voor haar toekom-
stige ontwikkeling afhankelijk blijven van der-
den. Er kan geen zekerheid worden verstrekt 
dat Arseus deze partnerschappen zal kunnen 
handhaven en/of zekerstellen door operatione-
le, juridische, reglementaire of andere redenen, 
of dat de partners van Arseus voldoende mid-
delen zullen blijven besteden om commercieel 
succes te behalen. Er is geen garantie dat Ar-
seus in staat zal zijn om een belangrijke klant of 
distributeur (tijdig) te vervangen indien een van 
deze relaties zou worden onderbroken of stop-
gezet. Het verlies van dergelijke relaties, in het 
bijzonder aan concurrenten, kan een wezenlijk 
nadelige invloed hebben op de activiteiten, fi -
nanciële toestand, vooruitzichten en/of bedrijfs-
resultaten van Arseus. 

Claims op het gebied van productaan-

sprakelijkheid waarbij producten be-

trokken zijn die door Arseus worden 

geleverd of waarvoor Arseus diensten 

verleent, zouden een wezenlijk nadelig 

effect kunnen hebben op de activitei-

ten van Arseus

De activiteiten van Arseus op het vlak van ma-
gistrale bereidingen zijn onderworpen aan 
mogelijke productaansprakelijkheidsrisico’s die 
inherent zijn aan de productie, de distributie en 
de verkoop van farmaceutische producten. De 
farmaceutische grondstoffen van de Groep dra-
gen een mogelijke productaansprakelijkheid 
die verband houdt met hun kwaliteit en label-
ling. De magistrale bereidingen van de Groep 
hoeven vóór ze op de markt worden gebracht 
niet door een regulerende instantie te worden 
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goedgekeurd, en moeten niet voldoen aan 
enige reglementaire vereisten die een veilig ge-
bruik voor mensen aantonen.

De tandheelkundige activiteiten en de activiteiten 
op het vlak van de productie van orthopedisch ma-
teriaal van Arseus is onderworpen aan mogelijke 
risico’s op het vlak van productaansprakelijkheid 
die inherent zijn aan het ontwerp, de ontwikke-
ling, de productie en de marketing van medische 
toestellen. Deze producten worden vaak gebruikt 
in een chirurgische omgeving en enkele van deze 
producten zijn bestemd om gedurende lange tijd 
in het menselijk lichaam te worden ingeplant.

Arseus biedt onderhouds- en hersteldiensten 
voor medische en tandheelkundige apparatuur. 
Als een product dat door Arseus wordt onder-
houden of hersteld, kapot gaat of niet werkt en 
zodoende letsel veroorzaakt, dan zou Arseus 
onderworpen kunnen worden aan een aan-
sprakelijkheidsclaim.

Er kan niet worden gegarandeerd dat Arseus 
in de toekomst niet met dergelijke claims zal 
worden geconfronteerd. Als de dekking van 
de productaansprakelijkheidsverzekering van 
Arseus onvoldoende is om succesvolle product-
aansprakelijkheidsclaims te dekken, dan zou dit 
een wezenlijke nadelige invloed kunnen heb-
ben op haar bedrijfsactiviteiten, fi nanciële toe-
stand, vooruitzichten en/of bedrijfsresultaten.

Wijzigingen in de strategie van markt-

partijen zouden een wezenlijk nadelig 

effect kunnen hebben op de activitei-

ten van Arseus

Het is mogelijk dat de contracterende partijen, 
klanten en andere actoren op de markt van Ar-
seus hun operationeel model wijzigen op een 
manier die een invloed heeft op de activiteiten 
van Arseus. Dergelijke veranderingen zijn bij-
voorbeeld een beslissing door contracterende 
partijen om de verkoop en distributie van een 
product zelf over te nemen, of een bredere sa-
menwerking of consolidatie tussen klanten zoals 
ziekenhuizen, wat bijkomende gevolgen heeft 

voor het aankoopgedrag. Een ander risico is 
de mogelijkheid dat huidige klanten kunnen 
beslissen om achterwaarts te integreren in de 
waardeketen, waardoor ze direct met Arseus 
concurreren en hun vraag naar producten van 
Arseus beperken. Ook is het mogelijk dat nieu-
we concurrenten de markt betreden. Er kunnen 
geen garanties worden verstrekt dat wijzigin-
gen in de strategie van marktdeelnemers geen 
wezenlijk nadelig effect hebben op de bedrijfs-
activiteiten, fi nanciële toestand, vooruitzichten 
en/of bedrijfsresultaten van Arseus.

De cyclische aard en het seizoensge-

bonden karakter van de bedrijfsactivi-

teiten zouden een wezenlijk nadelig ef-

fect kunnen hebben op de activiteiten 

van Arseus, haar fi nanciële toestand 

en/of haar bedrijfsresultaten

De bedrijfsactiviteiten, de fi nanciële positie en/of 
de bedrijfsresultaten van Arseus kunnen van jaar 
tot jaar en van kwartaal tot kwartaal schommelen. 
De aankoopbeslissing voor investeringsgoederen, 
die doorgaans relatief veel kosten voor de klant, 
houdt in enige mate verband met het algemene 
economische klimaat. De introductie van overheids-
maatregelen op het gebied van de terugbetaling 
van gezondheidszorg kan eveneens een invloed 
hebben op de timing van de aankoopbeslissing 
door klanten. In het bijzonder voor tandheelkun-
dige apparatuur, blijkt uit ervaring dat er een sei-
zoensgebonden effect bestaat, waarbij aankoop-
beslissingen elk jaar veeleer plaatsvinden in het 
vierde kwartaal, en een nog hoger aantal van de 
aankoopbeslissingen wordt genomen in het vierde 
kwartaal van elk oneven jaar, omdat om de twee 
jaar in dit kwartaal belangrijke handelsbeurzen 
op het vlak van tandheelkunde worden georgani-
seerd. Aangezien de aankoopbeslissingen voor 
tandheelkundige en medische apparatuur vaak het 
resultaat zijn van een aanbestedingsprocedure, is 
de precieze timing van die aankoopbeslissingen 
niet altijd gelijkmatig verspreid over afzonderlijke 
kwartalen.

Specifi eke economische ontwikkelingen en ge-
beurtenissen, zowel op micro- als op macroniveau, 



JA
AR

VE
RS

LA
G 

20
07

83

kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de be-
drijfsactiviteiten, de fi nanciële toestand, de vooruit-
zichten en/of de bedrijfsresultaten van de Groep.

Financiële risico’s

Arseus heeft fi nanciële leningen uitstaan en moet 
dus in staat zijn om die terug te betalen. Alhoewel 
Arseus over de jaren heen steeds voldoende netto 
vrije kasstroom heeft gegenereerd waarmee deze 
terugbetalingen kunnen gebeuren, perkt de Groep 
dit risico verder in door zichzelf op te leggen om de 
totale netto fi nanciële schuld niet verder te laten op-
lopen dan een bedrag dat overeenstemt met vier 
maal de recurrente bedrijfskasstroom.

Kredietrisico

Aangezien de Groep een strikt kredietbeleid han-
teert, wordt de blootstelling aan het kredietrisico 
gecontroleerd en kan het tot een minimum worden 
beperkt. De Groep heeft geen klanten die indivi-
dueel een belangrijk deel uitmaken van de omzet, 
noch van de openstaande vorderingen.

Kapitaalrisico

De objectieven van de Groep voor het beheer van 
kapitaal bestaan erin om de voortzetting van de 
activiteiten te verzekeren opdat de nodige midde-
len beschikbaar zouden zijn voor de vergoeding 
van aandeelhouders en voor voordelen aan an-
dere stakeholders. Tevens is het de doelstelling om 
een optimale kapitaalstructuur te behouden om 
de kapitaalkost te verminderen. Teneinde de ka-
pitaalstructuur te behouden of te verbeteren, kan 
de Groep het bedrag bijstellen voor dividenden 
die aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, 
kapitaal uitkeren aan aandeelhouders, eigen aan-
delen inkopen en vernietigen, nieuwe aandelen 
uitgeven of activa verkopen om schuld te vermin-
deren. Consistent met andere ondernemingen in 
de industrie, volgt de Groep haar kapitaalstruc-
tuur op aan de hand van schuldgraad (gearing 
ratio). Deze ratio wordt berekend door de netto 
fi nanciële schuld te delen door het eigen vermo-

gen. De netto fi nanciële schuld is het totaalbedrag 
aan leningen (inclusief vlottende en niet-vlottende 
leningen en de waarde van hieraan verbonden 
fi nanciële instrumenten) verminderd met geldmid-
delen en kasequivalenten. De gearing ratio is 
gunstig geëvolueerd: van 102% op 31 december 
2006 naar 28% op 31 december 2007.

Renterisico 

De Groep beoordeelt op regelmatige basis de 
gehandhaafde mix tussen fi nanciële schulden met 
vaste en variabele rente. Momenteel bestaat de 
fi nanciering voornamelijk uit fi nanciering op basis 
van een gesyndiceerde lening in euro met een vlot-
tende interest voet variërend van 1 tot 6 maanden. 
Mochten de interestvoeten die op de markt gelden 
in 2007 gemiddeld met 100 basispunten zijn ge-
stegen (gedaald), dan zou de winst voor belasting 
voor de periode 174 duizend euro lager (hoger) 
zijn geweest. Voor 2006 werd de fi nanciering nog 
volledig geregeld via Omega Pharma.

Wisselkoersrisico 

De Groep is blootgesteld aan het valutarisico als 
gevolg van haar operationele activiteiten in vreem-
de valuta. Wisselkoersrisico als gevolg van de om-
rekening van activa en passiva van buitenlandse 
dochters naar euro wordt niet afgedekt. Sommige 
activiteiten van de Groep worden in landen met 
andere munteenheden dan de euro gerealiseerd, 
zoals in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. 
Schommelingen in het Britse pond zouden geen 
signifi cante invloed hebben op het resultaat noch 
op het eigen vermogen. Indien de euro 5% zou zijn 
versterkt (verzwakt) ten opzichte van de Zwitserse 
frank, zou het effect op de resultatenrekening -0,1 
miljoen euro (0,1 miljoen euro) bedragen en het ef-
fect op het eigen vermogen zou -0,6 miljoen euro 
(0,6 miljoen euro) bedragen. 

Reële waarderisico

Tijdens 2006 en 2007 heeft de Groep geen ge-
bruik gemaakt van derivaten.
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4 . Belangrijke boekhoudkundige 
 inschattingen en 
 beoordelingen

Hypothesen en inschattingen worden continu 
geëvalueerd en zijn gebaseerd op ervaringen 
uit het verleden en andere factoren, waaronder 
verwachtingen ten aanzien van toekomstige 
gebeurtenissen waarvan gemeend wordt dat 
ze onder de omstandigheden redelijk zijn.

a. Belangrijke inschattingen en beoorde-
lingen
De Groep maakt inschattingen en hypothe-
ses over de toekomst. De daaruit resulterende 
schattingen zullen per defi nitie zelden over-
eenstemmen met de gerelateerde werkelijke 
resultaten. De schattingen en veronderstellin-
gen die een aanzienlijk risico in zich dragen 
dat ze binnen het volgende boekjaar een 
wezenlijke aanpassing tot gevolg hebben van 
de boekwaarde van activa en verplichtingen, 
worden hieronder besproken.

b. Geschatte bijzondere waardeverminde-
ring van goodwill en immateriële activa
De Groep voert jaarlijks tests uit om te con-
troleren of de goodwill een bijzondere waar-
devermindering heeft ondergaan, in overeen-
stemming met de grondslag voor fi nanciële 
verslaggeving vermeld in toelichting 2. De rea-
liseerbare waarde van kasstroomgenererende 
eenheden is bepaald op basis van berekenin-
gen van de bedrijfswaarde. Deze berekenin-
gen vereisen het gebruik van schattingen. De 
boekwaarde van goodwill per 31 december 
2007, bedraagt 142,144 miljoen euro.

c. Pensioenverplichtingen
De contante waarde van de pensioenverplich-
tingen is afhankelijk van een aantal factoren 
die op actuariële basis worden vastgesteld 
aan de hand van een aantal veronderstellin-
gen. De veronderstellingen die worden gehan-
teerd voor het vaststellen van de nettokosten 
(-inkomsten) voor pensioenen, omvatten het 
verwachte rendement op lange termijn van de 
relevante fondsbeleggingen en de disconte-
ringsvoet. Enige wijzigingen in deze veronder-

stellingen zullen een invloed hebben op de 
boekwaarde van pensioenverplichtingen. De 
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde 
pensioenregelingen wordt periodiek bere-
kend door onafhankelijke actuarissen. De 
boekwaarde van pensioenverplichtingen per 
31 december 2007, bedraagt 2,376 miljoen 
euro.

d. Voorzieningen voor geschillen
Zoals vermeld, worden voorzieningen gewaar-
deerd tegen de contante waarde van de beste 
raming door het management van de uitgaven 
die vereist zijn om de bestaande verplichting 
op de balansdatum af te wikkelen. Meer 
specifi ek, wanneer er voorzieningen worden 
aangelegd om geschillen te dekken, vereist de 
uiteindelijke uitkomst van administratieve uit-
spraken of vonnissen van een rechtbank, een 
aanzienlijk oordeelkundig inzicht. Bij schat-
tingen wordt er altijd rekening gehouden met 
alle beschikbare informatie op het moment 
waarop de jaarrekening is opgesteld. Dit kan 
echter niet verhinderen dat er aanzienlijke 
aanpassingen vereist zijn als de uitspraak of 
het vonnis afwijkt van de verwachtingen. Hy-
potheses en inschattingen worden continu ge-
evalueerd en zijn gebaseerd op de ervaring in 
het verleden en andere factoren, waaronder 
de verwachte ontwikkeling van toekomstige 
gebeurtenissen die gezien de omstandighe-
den als redelijk worden beschouwd.

5 . Segmentinformatie

Alle activiteiten van de Groep hebben betrek-
king op producten en diensten binnen de pro-
fessionele gezondheidszorg, onderverdeeld 
in de vier belangrijke operationele segmenten: 
Fagron Group, Arseus Dental, Arseus Medical 
en Corilus. Overeenkomstig de vervroegde 
toepassing van IFRS 8, gebeurde de bepaling 
van de operationele segmenten op basis van 
de componenten die het Directiecomité han-
teert om de prestaties van de operationele 
activiteiten vast te stellen en waarop de beslis-
singen worden gebaseerd.
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Arseus is georganiseerd in vier belangrijke ope-
rationele segmenten:

Fagron Group — levert producten en dien-1. 
sten voor magistrale bereidingen aan apo-
thekers en farmaceutische groothandelaars. 
Fagron Group biedt instrumenten en appa-
ratuur voor magistrale bereidingen, evenals 
grondstoffen, half afgewerkte producten, 
steeds vaker onder het merk Fagron Group. 
Daarnaast biedt Fagron Group eveneens 
externe diensten inzake magistrale bereidin-
gen aan farmaceutische groothandelaars. 
Bovendien levert Fagron Group ook ge-
specialiseerde farmaceutische grondstoffen 
aan de sectoren van de farmacie, nutraceu-
ticals, dierengeneeskunde en cosmetica;  
   

Arseus Dental — verkoopt apparatuur en 2. 
verbruiksgoederen aan tandartsen en an-
dere professionele tandheelkundigen en 
gespecialiseerde goederen aan tandheel-
kundige laboratoria;    

Arseus Medical — levert medische appa-3. 
ratuur en verbruiksgoederen in België en 
Nederland, en richt zich in de eerste plaats 
op vijf afzonderlijke consumentenprofi elen: 
ziekenhuizen, rusthuizen, oftalmologen, 
thuiszorg en artsen/specialisten;  
 
Corilus — is een leverancier van geïnte-4. 
greerde IT-oplossingen voor professionals 
en instellingen uit de gezondheidszorg.  

De segmentresultaten voor de periode die eindigde op 31 december 2007 zijn als volgt: 

(x 1.000 Euro)
Fagron 
Group

Arseus 
Dental

Arseus 
Medical

Corilus
Niet toe-

gewezen
Totaal

Totale omzet 109.992 118.409 49.629 26.705 304.736 
Omzet tussen segmenten (33) (115) (167) (52) (368)
Omzet 109.959 118.294 49.462 26.653 304.368 

Bedrijfsresultaat per segment 18.053 4.945 2.952 3.576 (3.085) 26.440 
Financieel resultaat (7.001)
Winst vóór belastingen 19.439 
Winstbelastingen (3.179)
Netto winst 16.260 

De segmentresultaten voor de periode die eindigde op 31 december 2006 zijn als volgt: 

(x 1.000 Euro)
Fagron 
Group

Arseus 
Dental

Arseus 
Medical

Corilus
Niet toe-

gewezen
Totaal

Totale omzet 96.760 107.669 47.432 25.347 277.208 

Omzet tussen segmenten (28) (44) (153) (12) (237)

Omzet 96.732 107.625 47.279 25.335 276.971 

Bedrijfsresultaat per segment 14.316 5.240 698 2.767 (2.901) 20.120 

Financieel resultaat (5.508)

Winst vóór belastingen 14.612 

Winstbelastingen (2.489)

Netto winst 12.123 
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Andere gesegmenteerde posten die in de resultatenrekening zijn opgenomen zijn als volgt: 

Op 31 december 2007 waren de activa en passiva, alsook de kapitaaluitgaven (investeringen) 
voor de periode die op die datum eindigde, als volgt: 

2007                       
(x1.000 Euro)

Fagron 
Group

Arseus 
Dental

Arseus 
Medical

Corilus
Niet 

toegewezen
Totaal

Afschrijvingen en 
waardeverminderingen

1.645 2.312 424 2.466 600 7.447 

Afschrijvingen op voorraden 474 901 100 180 0 1.654 
Afschrijving op vorderingen 17 188 (51) (31) 0 124 
Stijging/daling in 
voorzieningen

(375) 71 36 (94) (11) (373)

2006
(x1.000 Euro)

Fagron 
Group

Arseus 
Dental

Arseus 
Medical

Corilus
Niet 

toegewezen
Totaal

Afschrijvingen en 
waardeverminderingen

1.635 1.853 451 1.924 243 6.106 

Afschrijvingen op voorraden (85) 823 (77) 52 713 
Afschrijving op vorderingen 7 44 (88) 166 129 
Stijging/daling in 
voorzieningen

34 (1.292) (428) (1.686)

(x 1.000 Euro)
Fagron 
Group

Arseus 
Dental

Arseus 
Medical

Corilus
Niet 

toegewezen
Totaal

Totaal activa 93.580 116.857 50.673 41.234 45.123 347.467 
Totaal verplichtingen 33.486 33.709 14.356 11.094 76.596 169.242 
Investeringsuitgaven 738 3.379 914 4.777 6.358 16.166 

Op 31 december 2006 waren de activa en passiva, alsook de kapitaaluitgaven (investeringen) 
voor de periode die op die datum eindigde, als volgt:

(x 1.000 Euro)
Fagron 
Group

Arseus 
Dental

Arseus 
Medical

Corilus
Niet toege-
wezen (af-

splitsing)
Totaal

Totaal activa 93.844 104.720 46.926 39.967 285.458 
Totaal verplichtingen 66.689 51.561 20.445 51.881 (5.930) 184.646 
Investeringsuitgaven 1.051 14.548 231 3.223 19.053 

De activa van de segmenten bestaan in 
hoofdzaak uit materiële vaste activa, imma-
teriële vaste activa, voorraden, vorderingen 
en geldmiddelen uit de operaties. Zij bevat-
ten geen uitgestelde belastingvorderingen die 
verbonden zijn aan de IFRS-herwaardering 
van investeringen. Zoals aangegeven in het 
geconsolideerde mutatieoverzicht van het 

eigen vermogen heeft ten behoeve van een 
juiste verwerking van de afsplitsing van Arseus 
een aanpassing op de beginbalans van 2006 
plaatsgevonden.

De passiva van de segmenten omvatten ope-
rationele verplichtingen, maar geen elementen 
zoals corporate leningen.
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Voor de geografi sche segmenten kent de groep de volgende omzetverdeling in 2007 en 2006: 

(x 1.000 Euro) 2007 2006
 België 120.361 121.679
 Nederland 99.342 88.873
 Duitsland 38.772 37.798
 Frankrijk 21.048 12.240
 Zwitserland 11.539 10.016
 Spanje 7.048 6.365
 Italië 6.255 0
 Verenigd Koninkrijk 3 0
 Totaal 304.368 276.971

De Groep heeft een uitgebreide klantengroep, waarbij geen één van de klanten meer dan 10% 
van de opbrengsten van de Groep uitmaakt.
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6 . Immateriële vaste activa 

(x 1.000 Euro)
Goodwill Ontwikkeling Concessies & 

octrooien Merken Software Overige Totaal

Jaar afgesloten per 31 december 2006  
Netto boekwaarde aan het begin van 
de periode 124.884 3.860 1.511 6 2.327 22 132.610 

Kosten van wisselkoersverschillen  (15)   (1)  (16)
Investeringen  
Interne ontwikkeling 49 2.742     2.791 
Van derden  346 109 46 893 11 1.405 
Via bedrijfscombinaties 11.465  9    11.474 
Verkopen (15) (18) (33)
Transferaanschaffi ngen  (298) 311  112  125 
Afschrijvingen van wisselkoersverschillen 4   1  5 
Afschrijvingskosten  
Afschrijvingen van het jaar  (1.238) (422) (1) (1.008) (7) (2.676)
Via bedrijfscombinaties (8) (8)
Afschrijvingen op verkopen 15 16 31 
Transferafschrijvingen 133 (132) (53) (52)
Nettoboekwaarde aan het einde van 
de periode 136.398 5.534 1.378 51 2.269 26 145.656 

 

Saldo op 31 december 2006

Aanschaffi ngswaarde 136.398 7.937 2.576 168 6.641 33 153.753 
Gecumuleerde afschrijvingen (2.403) (1.198) (117) (4.372) (7) (8.097)
Nettoboekwaarde 136.398 5.534 1.378 51 2.269 26 145.656 

Jaar afgesloten per 31 december 2007  
Netto boekwaarde aan het begin van 
de periode 136.398 5.534 1.378 51 2.269 26 145.656 

Kosten van wisselkoersverschillen 181 (12)    169
Investeringen  
Interne ontwikkeling  2.817   1.549  4.366 
Van derden 233 123 38 1.709 69 2.172 
Via bedrijfscombinaties 5.565    9  5.574 
Verkopen  
Transferaanschaffi ngen 156 268  945  1.369 
Afschrijvingen van wisselkoersverschillen (1)    (1) 
Afschrijvingskosten  
Afschrijvingen van het jaar  (1.831) (440) (3) (1.340) (10) (3.624)
Via bedrijfscombinaties  
Afschrijvingen op verkopen        
Transferafschrijvingen  134 (118)  (36)  (20)
Nettoboekwaarde aan het einde van 
de periode 142.144 7.030 1.211 86 5.105 85 155.662 

 

Saldo op 31 december 2007

Aanschaffi ngswaarde 142.144 11.257 2.819 205 10.721 102 167.248
Gecumuleerde afschrijvingen (4.227) (1.607) (119) (5.615) (18) (11.586)
Nettoboekwaarde 142.144 7.030 1.211 86 5.105 85 155.662 
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Goodwill

Goodwill wordt minstens een keer per jaar getest 
op bijzondere waardeverminderingen (impair-
ment), maar ook telkens als er een gebeurtenis 
plaatsvindt die daartoe aanleiding geeft. Goodwill 
wordt geboekt tegen kostprijs verminderd met de 
gecumuleerde bijzondere waardeverminderingen 
(impairment losses).

Tests op bijzondere waardeverminde-

ring voor goodwill

Er is goodwill toegekend aan de kasstroomge-
nererende eenheden van de Groep, geïden-

tifi ceerd als de vier operationele bedrijfseen-
heden van de Groep, zijnde Fagron Group, 
Arseus Dental, Arseus Medical, Corilus. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van 
de goodwilltoekenning per bedrijfseenheid (in 
miljoen euro):

2007 2006
Fagron Group 55,01 50,37 
Arseus Dental 42,00 40,99 
Arseus Medical 25,50 25,43 
Corilus 19,64 19,61 
Totaal 142,14 136,40 

De realiseerbare waarde van een kasstroom-
genererende eenheid wordt bepaald op basis 
van berekeningen van de waarde in gebruik. 
Deze berekeningen maken gebruik van kas-
stroomvoorspellingen op vijf jaar, op basis 
van gedetailleerde fi nanciële budgetten die 
door het management zijn goedgekeurd voor 
het eerste jaar. Voor het tweede tot vijfde jaar 
worden de budgetcijfers van het eerste jaar 
geëxtrapoleerd waarbij rekening wordt ge-
houden met een intern groeipercentage en een 

begrote brutomarge. Naast deze percentages 
omvat het model een aantal veronderstellingen, 
zoals de doorlopende groei en een verdiscon-
teringsvoet vóór belastingen. Hieronder wordt 
een overzicht gegeven van de belangrijkste ver-
onderstellingen voor de berekeningen voor de 
waarde in gebruik. Het management heeft de 
brutomarge en de groeipercentages berekend 
op basis van de prestaties in het verleden en 
zijn verwachtingen ten aanzien van de ontwik-
keling van de markt.

Autonome groei 
5 jaar-groei (%)

Doorlopende 
(perceptuele) groei (%)

Brutomarge (%)
Verdisconteringsvoet 

(%)

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
Fagron Group 5 5 1 1 51,00 51,00 13,00 10,58
Arseus Dental 3 3 1,5 1,5 42,05 41,47 9,50 8,41
Arseus Medical 3 3 3 4 36,90 35,28 8,90 8,45
Corilus 5 5 1,5 1,5 77,40 79,17 10,20 9,50

De waarde per kasstroomgenererende eenheid 
volgens de genoemde berekeningen van de 
bedrijfswaarde, wordt vergeleken met de net-
toboekwaarde van de vaste activa van de be-
trokken kasstroomgenererende eenheid. Voor 

alle kasstroomgenererende eenheden overtreft 
de bedrijfswaarde de nettoboekwaarde, als 
gevolg waarvan de goodwill voor 2007 geen 
bijzondere waardevermindering ondergaat.



JA
AR

VE
RS

LA
G 

20
07

90

7 . Materiële vaste activa 

Materiële Vaste Activa

(x 1.000 Euro)
Tereinen 

en ge-
bouwen

Machines 
instal-

laties en 
uitrusting

Meubilair 
en rollend 
materieel

Leasing 
en andere 
soortgelij-
ke rechten

Overige 
mate-

riële 
activa

Activa 
in aan-
bouw

Totaal

Jaar afgesloten op 31 december 2006
Nettoboekwaarde aan het begin van 
de periode 7.669 2.331 3.727 2.410 707  16.844 

Kosten van wisselkoersverschillen (46) (45) (3) (97)   (192)
Investeringen  
Interne ontwikkeling  
Van derden 193 302 1.340 754 59 531 3.179 
Via bedrijfscombinaties 2 227 8  (22)  215 
Verkopen (1.021) (486) (1.189) (131) (165)  (2.992)
Transferaanschaffi ngen  (117) (64)  (7)  (188)
Afschrijvingen van wisselkoersverschillen 26 24 2 24   76 
Afschrijvingskosten  
Afschrijvingen van het jaar (356) (840) (1.642) (368) (224)  (3.430)
Via bedrijfscombinaties  
Afschrijvingen op verkopen 1.021 512 1.130 110 150 2.923 
Transferafschrijvingen 38 (81) 5 (38)
Nettoboekwaarde aan het einde van 
de periode 7.488 1.946 3.228 2.701 503 531 16.397 

Aanschaffi ngswaarde 10.232 8.599 13.227 5.306 3.386 531 41.281
Gecumuleerde afschrijvingen (2.744) (6.653) (9.999) (2.605) (2.883)  (24.884)
Nettoboekwaarde 7.488 1.946 3.228 2.701 503 531 16.397 

Jaar afgesloten op 31 december 2007
Nettoboekwaarde aan het begin van 
de periode 7.488 1.946 3.228 2.701 503 531 16.397 

Kosten van wisselkoersverschillen (18) (19) (1) (68)   (105)
Investeringen

Interne ontwikkeling     77  77 
Van derden 741 703 1.626 1.514 4.588 960 10.133 
Via bedrijfscombinaties 44 182 54    280 
Verkopen (1.876) (33) (511) (1) (20)  (2.441)
Transferaanschaffi ngen (910) (423) (467) (167) 16  (1.951)
Afschrijvingen van wisselkoersverschillen  (1) (2) (5)   (8)
Afschrijvingskosten

Afschrijvingen van het jaar (268) (665) (1.495) (807) (602)  (3.837)
Via bedrijfscombinaties

Afschrijvingen op verkopen  3 350    353 
Transferafschrijvingen 1.021 514 605 158   2.297 
Nettoboekwaarde aan het einde van 
de periode 6.222 2.208 3.388 3.324 4.562 1.491 21.195 

Aanschaffi ngswaarde 8.902 8.999 14.398 6.610 8.598 1.491 48.998 
Gecumuleerde afschrijvingen (2.680) (6.791) (11.010) (3.286) (4.036)  (27.803)
Nettoboekwaarde 6.222 2.208 3.388 3.324 4.562 1.491 21.195 
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8 . Financiële activa en overige vaste activa

(x 1.000 Euro) Financiële activa
Overige vaste 

activa
Totaal

Saldo per 1 januari 2006 2.195 627 2.822 
Investeringen 168 168 
Overdrachten en verkopen (1.940) (5) (1.945)
Terugbetalingen (123) (123)
Overigen  
Saldo per 31 december 2006 255 667 922 

Saldo per 1 januari 2007 255 667 922 
Investeringen  179 179
Overdrachten en verkopen  10 10 
Terugbetalingen (226) (226)
Overigen  12 12 
Saldo per 31 december 2007 255 642 897 

Voor alle kasstroomgenererende eenheden overtreft de bedrijfswaarde de nettoboekwaarde, als 
gevolg waarvan de bovenstaande activa voor 2007 geen bijzondere waardevermindering onder-
gaan.

9 . Handelsvorderingen en overige vorderingen

(x1.000 Euro) 2007 2006
Handelsvorderingen 59.658 52.682
Voorzieningen voor de bijzondere waardevermindering van vorderingen -2.529 -3.923
Handelsvorderingen - netto 57.129 48.759
Overig vorderingen 14.657 11.093

Er is geen concentratie van het kredietrisico 
met betrekking tot handelsvorderingen, om-
dat Arseus een groot aantal klanten heeft die 
internationaal zijn verspreid. Er waren op het 
einde van de periode geen indicaties dat de 
schuldenaars van de niet vervallen handels-
vorderingen en overige vorderingen hun be-

talingsverplichtingen niet zouden nakomen. 
De andere vorderingen omvatten voorna-
melijk terug te vorderen belastingen over de 
periode en belastingen over de toegevoegde 
waarde.

(x 1.000 Euro) Openstaand 
bedrag

Waarvan niet 
vervallen per 
jaareinde

Waarvan niet vervallen per jaareinde maar vorderbaar 
binnen de hieronder vermelde termijnen

Minder dan 
30 dagen 

 tussen 31 en 
90 dagen

 tussen 91 en 
150 dagen

Meer dan 
150 dagen 

Handelsvorderingen op 31 december 2007 57.129 34.741 10.235 6.835 1.961 3.357 

Handelsvorderingen op 31 december 2006 48.759 29.126 9.866 4.534 2.227 3.006 
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10 . Voorraden

(x1.000 Euro) 2007 2006
Voorraad : grondstoffen 8.062 4.937 
Voorraad : hulpstoffen 102 98 
Voorraad : goederen in bewerking 1.266 1.417 
Voorraad : gereed product 4.181 4.886 
Voorraad : handelsgoederen 42.910 38.724 
Voorraden 56.521 50.062 

11 . Eigen vermogen

Toegestaan kapitaal

Op besluit van de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 7 september 2007, is aan de 
Raad van Bestuur de bevoegdheid toegekend 
om het kapitaal in een of meer termijnen te ver-
hogen met een maximumbedrag dat gelijk is aan 
319.810.475,00 euro, op een manier en onder 
de voorwaarden die door de Raad van Bestuur 
zullen worden bepaald, binnen de termijn van 
vijf jaar vanaf de publicatiedatum van het besluit 
in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

Per 31 december 2007 is de Raad van Be-
stuur nog steeds gerechtigd om het kapitaal 
te verhogen met een maximumbedrag van 
319.810.475,00 euro. 

Als het kapitaal wordt verhoogd binnen de li-
mieten van het toegestaan kapitaal, dan heeft 
de Raad van Bestuur de bevoegdheid om te 
verzoeken tot betaling van een uitgiftepremie. 
Als de Raad van Bestuur dit beslist, dan wordt 
deze uitgiftepremie geboekt op een onbeschik-
bare rekening, die alleen kan worden verlaagd 
of weggeboekt bij een besluit van een algeme-
ne vergadering van aandeelhouders, genomen 
in overeenstemming met de bepalingen die gel-
den voor een wijziging van de statuten.

Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur 
is geldig voor kapitaalverhogingen waarop in 
contanten of in natura wordt ingeschreven, of 
die plaatsvinden door de kapitalisatie van re-

serves, waarbij al dan niet nieuwe Aandelen 
worden uitgegeven. Het is de Raad van Bestuur 
toegestaan om converteerbare obligaties of 
warranten uit te geven binnen de limieten van 
het toegestaan kapitaal.

Overzicht van de bewegingen in het 

kapitaal en het aantal aandelen

De wijzigingen in het eerste boekjaar van Ar-
seus NV zijn door de volgende notariële akten 
te verklaren:

29 juni 2007: oprichting vennootschap met een 
kapitaal van 61.500 euro en 100 aandelen.

9 oktober 2007 verhoging kapitaal door
Kapitaalverhoging in geld voor een bedrag • 

van 61.500.000 euro, vertegenwoordigd 
door 6.000.000 aandelen;
Inbreng in natura van aandelen met • 

256.248.975 euro, vertegenwoordigd 
door 24.999.900 aantal aandelen;
Inbreng in natura van schuldvordering voor • 

een bedrag van 2.000.000 euro, vertegen-
woordigd door 195.121 aantal aandelen.

IPO kosten in mindering van het aan-

delenkapitaal

Volgens IAS 32 kunnen incrementele kosten, wel-
ke direct gemoeid zijn met het vergaren van eigen 
vermogen instrumenten, rechtstreeks in mindering 
gebracht worden van het eigen vermogen. In 
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2007 heeft de Onderneming derhalve het totaal 
van de in 2007 gemaakte IPO kosten, te weten 
2.508 (duizend) euro in mindering gebracht van 
het kapitaal, waardoor deze op geconsolideerd 
niveau derhalve afwijkt van het kapitaal uit de en-
kelvoudige jaarrekening van Arseus NV.

Als gevolg van bovenstaande bewegingen 
bedraagt het kapitaal op 31 december 2007 
317.302.412 euro, vertegenwoordigt door 
31.195.121 aandelen.

Warrantenplan van het Aanbod

Op voorstel van de Raad van Bestuur heeft de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Aan-
deelhouders op 7 september 2007 het ‘War-
rantenplan van het Aanbod’ goedgekeurd. Dit 
plan had betrekking op de creatie van maxi-
maal 6.550.699 warranten die elk recht geven 
op de inschrijving op één aandeel en was be-
doeld voor de bestaande aandeelhouders van 
Omega Pharma NV die aandelen Arseus NV 
verwierven. Bij de vaststelling van de realisatie 
van de kapitaalverhoging op 9 oktober 2007, 
werd tevens vastgesteld dat het exact aantal uit-
gegeven warrants 3.650.575 bedroeg. Deze 
warrants zijn uitoefenbaar van 17 tot 28 janu-
ari 2011 tegen een uitoefenprijs van 14,35 EUR 

(dit is 140% van 10,25 EUR, de prijs bepaald 
op het moment van de beursgang). Er werden 
uiteraard nog geen warranten uitgeoefend.

Op aandelen gebaseerde betalingen

De Raad van Bestuur keurde op 6 september 
2007 ten voordele van de werknemers, be-
stuurders en consulenten van de Vennootschap 
en/of dochtervennootschappen twee warran-
tenplannen goed (Warrantenplan 1 en War-
rantenplan 2).

Voor werknemers (Warrantenplan 1) worden 
de warranten uitoefenbaar telkens voor 25% 
van het totaal aantal toegekende warranten, tij-
dens de maand mei in het vierde, vijfde, zesde 
en zevende kalenderjaar na het kalenderjaar 
waarin de Warranten zijn aangeboden. 

Voor bestuurders en consulenten (Warranten-
plan 2) kunnen de warranten worden uitgeoe-
fend, ingevolge een beslissing van het relevante 
orgaan, na de toekenning van de warranten, 
(i) telkens voor 50% van het totale aantal toe-
gekende warranten tijdens de maand mei in 
het derde en vierde kalenderjaar waarin de 
warranten zijn aangeboden, of (ii) telkens voor 
25% tijdens de maand mei in elk kalenderjaar 
na het kalenderjaar waarin de warranten zijn 
aangeboden. De genoemde alternatieven zijn 
afhankelijk van de eigen bijdrage die betaald 
is voor de warranten. Deze is 15% voor (i) of 
7,5% voor (ii).

De voorwaarde tot defi nitieve verwerving van 
de warranten is voor werknemers dat ze nog in 
dienst zijn en voor bestuurders en consulenten 
dat de relatie met de Vennootschap niet beëin-
digd is op het ogenblik van uitoefening.

De kosten voor de warranten zijn vastgesteld 
op de werkelijke waarde van de warrant op da-
tum van toekenning en worden gespreid over 
de periode tot defi nitieve verwerving van de 
warranten. De kosten zijn opgenomen in overi-
ge personeelskosten en bedragen 89 (duizend) 
euro voor het boekjaar 2007. 
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Mutaties in het aantal uitstaande warranten en hun gerelateerde gewogen gemiddelde uitoefen-
prijzen zijn als volgt:

           2007
Gemiddelde 

uitoefenprijs in euro
Warranten

Per 1 januari 0 0
Toegekend 10,25 1.236.100
Vervallen 10,25 14.700
Uitgeoefend 0

Per 31 december 10,25 1.221.400

In 2007 zijn er geen warranten uitgeoefend.

De gerelateerde gewogen gemiddelde prijs 
per aandeel op jaareinde bedroeg in 2007 
10,25 euro.

Per 31 maart 2008 bedroeg het totaal aantal 
nog niet uitgeoefende warranten, die aanlei-

ding kunnen geven tot de uitgifte van evenveel 
aandelen van de Vennootschap 1.221.400.
Hun gemiddelde uitoefenprijs bedraagt 10,25 
euro.

Uitstaande warranten aan het einde van het 
jaar hebben de volgende vervaldatum en uit-
oefenprijs:

2007
Vervaldatum Uitoefenprijs Warranten
2008 - mei 10,25 242.200
2009 - mei 10,25 242.200
2010 - mei 10,25 242.200
2011 - mei 10,25 303.350
2012 - mei 10,25 63.150
2013 - mei 10,25 63.150
2014 - mei 10,25 63.150

10,25 1.221.400 

Reële waarde

De reële waarde van de warranten van Warranten-
plan 1 en 2 is bepaald met behulp van het ‘Black 
and Scholes’ waarderingsmodel en bedroeg 
2.491 (duizend) euro voor de in 2007 toegeken-
de warranten. De belangrijkste gegevens die in het 
model zijn gebruikt waren de aandelenprijs op de 
toekenningdatum, de hierboven vermelde uitoefen-
prijs, de standaardafwijking van de verwachte ren-
dementen op de aandelenprijs, de bovenvermelde 
optieduur, en de jaarlijkse risicovrije rente.

Dividend

In 2007 is geen dividend uitgekeerd. Op de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 13 mei 
2008 zal een dividend voor 2007 voorge-
steld worden van 0,06 euro per aandeel, wat 
neerkomt op een totaaldividend van 1.872 
(duizend) euro. Dit te betalen dividend is niet 
in deze jaarrekening opgenomen.
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12 . Langlopende voorzieningen

(x1.000 Euro) Belastingen Geschillen Overige Totaal
Saldo per 1 januari 2006 51 1.129 1.620 2.800 
Toevoegingen  

Via bedrijfscombinaties 194 194 

Overige 71 71 142 
Aanwendingen (2) (936) (901) (1.839)
Wisselkoersverschillen (1) (1)

Overboekingen  
Saldo per 31 december 2006 49 264 983 1.296 
Toevoegingen  

Via bedrijfscombinaties 12 12 
Overige  21 912 933 

Aanwendingen  (154) (595) (750)
Wisselkoersverschillen (1) (1)

Overboekingen  
Saldo per 31 december 2007 49 131 1.311 1.491 

13 . Pensioenverplichtingen

De in de balans opgenomen bedragen worden als volgt bepaald:

(x 1.000 Euro) 2007 2006
Contante waarde van gefi nancierde verplichtingen 9.712 9.273 
Reële waarde van plan-activa (7.737) (8.476)
Contante waarde van niet-gefi nancierde verplichtingen 105 797 
Niet-opgenomen actuariële verliezen (winsten) 401 1.552 
Verplichting in de balans 2.376 2.349 

Alle plannen met een te bereiken doel zijn 
gebaseerd op het eindsalaris. De bedragen 
met betrekking tot medische zorgverlening na 
uitdiensttreding zijn opgenomen in de verplich-
ting, maar zijn niet signifi cant. Er zijn geen infor-

mele lange termijn personeelsbeloningen. 
De activa betreffen in aanmerking komende 
verzekeringspolissen en vormen geen onder-
deel van de eigen fi nanciële instrumenten van 
de Groep.
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De in de winst- en verliesrekening opgenomen bedragen zijn als volgt:

(x 1.000 Euro) Toelichting 2007 2006

Aan het boekjaar toegerekende pensioenkosten 332 521 

Interestkosten 437 402 

Rendement op plan-activa (408) (252)

Netto actuariële winsten (verliezen) 
opgenomen tijdens het jaar (78) (28)

Verlies op inperkingen (115)

283 528 

waarvan opgenomen in de mutatie in voorzieningen 20 (191) 2.481 

waarvan opgenomen in de kosten van 
personeelsbeloningen  19 474 (1.953)

Mutaties in nettoverplichting:

(x 1.000 Euro) 2007 2006

Nettoverplichtingen in de balans per 1 januari 2.349 4.471 

Kosten 283 528 

Pensioenen direct betaald uit de pensioenreserve

Bijdragen/voordelen (256) (2.650)

Overboekingen

Nettoverplichtingen in de balans per 31 december 2.376 2.349 

De Groep beschikt in Nederland over twee te 
bereiken doelplannen. De belangrijkste actuari-
ele veronderstellingen die zijn gebruikt, waren 
als volgt:

De gewogen gemiddelde verdiscon-• 

teringsvoet bedroeg 4,90 % voor het 
jaar 2006 en 5,50 % voor het jaar 
2007;
Het gewogen verwachte rendement • 

op fondsbeleggingen 4,64 % voor 
2006 en 4,97% voor het jaar 2007;
De gewogen verwachte algemene • 

loonsverhoging bedroeg 2,50 % voor 
2006 en 2,50 % voor 2007.
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14 . Kortlopende winstbelasting- en personeelsverplichtingen

(x 1.000 Euro) 2007 2006

Belastingschulden met betrekking tot het huidige jaar 4.464 5.768

Andere belastingschulden en te betalen BTW 6.365 5.848

Bezoldigingen en sociale lasten 7.224 7.441

Aanpassing als gevolg van de afsplitsing 1.008

Kortlopende winstbelasting- en personeelsverplichtingen 18.053 20.066

Zoals aangegeven in het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen heeft ten 
behoeve van een juiste verwerking van de afsplitsing van Arseus een aanpassing op de begin-
balans van 2006 plaatsgevonden. 

a) uitgestelde belastingschulden 

(x 1.000 Euro)
Verschil in 

afschrijvings-
percentages

Overige Totaal

Saldo op 1 januari 2006             1.938      174  2.112 

Resultaat
Opgenomen in eigen vermogen
Wijziging consolidatiekring
Overboekingen
Wisselkoersverschillen

                 219         92  311 

          

             

   

   

Saldo op 31 december 2006             2.157        266  2.423 

Resultaat
Opgenomen in eigen vermogen
Wijziging consolidatiekring
Overboekingen
Wisselkoersverschillen

                 387 95   483 

             

             

           

      (35)      (35)

Saldo op 31 december 2007             2.544   326  2.871 
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b) uitgestelde belastingvorderingen

Verschil in 
afschrijvings-

percentages

Personeels-
beloningen

Voor-
zieningen

Fiscale 
verliezen

Overige Totaal

Saldo op 1 januari 2006 1.126 1.216     660   3.989 539   7.530 

Resultaat  (681) (643)  (572)    3.716                1.820 

Opgenomen in eigen vermogen               

Wijziging consolidatiekring      687       687 

Overboekingen              

Wisselkoersverschillen          

Saldo op 31 december 2006  445  573  775    7.705      539  10.037 

Resultaat (496)             (205)    4.106        50    3.455 

Opgenomen in eigen vermogen       

Wijziging consolidatiekring      125      125 

Overboekingen              

Wisselkoersverschillen            

Saldo op 31 december 2007        (51) 573 695  11.811      589  13.617 
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15 . Financiële schulden 

(x1.000 Euro) 2007 2006

Langlopend

Verplichtingen uit hoofde van fi nanciële leaseovereenkomsten 2.950 1.219

Bankleningen 2.482 3.569

Overige leningen 0 47.300

5.432 52.088

Kortlopend

Verplichtingen uit hoofde van fi nanciële leaseovereenkomsten 825 534

Bankleningen 72.088 468

Overige leningen 3 79

Kortlopende schuld aan Omega (voormalige 
moedermaatschappij)

0 52.537

72.917 53.618

Totaal fi nanciële schulden 78.349 105.706

(x 1.000 Euro) 31-12-2007 31-12-2006

Financiële 
leases

Bankleningen
Overige 
leningen

Financiële 
leases

Bankleningen
Overige 
leningen

Langlopende leningen naar looptijd

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar 804 654 1.219 1.143 47.300 

Later dan 5 jaar 2.145 1.828           -   2.426               -   

Totaal langlopende leningen 2.950 2.482 1.219 3.569 47.300 
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a. Bankleningen

De boekwaarde van de bankleningen is uitgedrukt in euro. De effectieve rente op de balansdatum 
op 31 december 2007 bedroeg 5,037%.

De onderstaande guarantors staan garant voor de door de Onderneming afgesloten banklening:
Bedrijfsnaam
Fagron BV
Hader SA
Certa SA
Corilus Wallonie SA
Spruyt-Hillen BV
Alphadent NV
ACA Pharma BVBA
Lamoral NV
Corilus Vlaanderen NV
Oudheusden Dental BV
Lamoral Nederland BV
Fagron GmbH

 b. Financiële leases

De vaste materiële activa omvatten de volgende bedragen waarbij de Groep een leasingnemer is 
in het kader van een fi nanciële leaseovereenkomst:

(x1.000 Euro) 2007 2006

Aanschaffi ngswaarde - leasing en soortgelijke rechten 6.610 5.283
Gecumuleerde afschrijvingen (3.286) (2.582)
Nettobedrag van fi nanciële leases 3.324 2.701

Het nettobedrag van de fi nanciële leases heeft betrekking op de volgende investeringen:

(x 1.000 Euro) 2007 2006

Gebouwen 1.924 281
Installaties, machines en uitrusting 1.270 2.312
Meubilair en rollend materieel 130 108
Nettobedrag van fi nanciële leases 3.324 2.701

Verplichtingen uit hoofde van fi nanciële leaseovereenkomsten – minimale leasebetalingen:

(x 1.000 Euro) 2007 2006

Minder dan 1 jaar 1.398 999
Meer dan 1 jaar doch hoogstens 5 jaar 2.618 2.264
Meer dan 5 jaar
Totaal 4.016 3.263
Toekomstige fi nancieringskosten op fi nanciële leases 692 562
Contante waarde 3.324 2.701
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(x 1.000 Euro) 2007 2006

Minder dan 1 jaar 3.447 3.093
Meer dan 1 jaar doch hoogstens 5 jaar 5.874 5.084
Meer dan 5 jaar 1.410 1.782
Totaal 10.731 9.959

Geldmiddelen en kasequivalenten, handelsvor-
deringen en overige vorderingen kennen meest-
al dicht bijeen liggende vervaldata. Bijgevolg 
benadert hun boekwaarde de reële waarde. 

Overige vaste activa hebben betrekking op 
vorderingen met verschillende vervaldata. De 
reële waarde benadert de boekwaarde.

Handelsschulden en overige verplichtingen 
hebben over het algemeen kortbij liggende ver-
valdata. De gerapporteerde waarden benade-
ren de reële waarden.

De reële waarden van de bankleningen en fi -
nanciële leasingschulden zijn berekend als de 
huidige waarde van de toekomstige betalingen 
die met de schuld verbonden zijn.

c. Operationele leases

Verplichtingen uit hoofde van operationele leaseovereenkomsten – minimale leasebetalingen:



16 . Overige kortlopende verplichtingen

(x 1.000 Euro) 2007 2006

Ontvangen vooruitbetalingen 1.269 1.749 
Overige schulden 4.744 5.139 
Overlopende rekeningen 3.147 3.331 
Aanpassing als gevolg van de afsplitsing 0 (6.938)
Overige kortlopende verplichtingen 9.159 3.281 

Zoals aangegeven in het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen heeft ten be-
hoeve van een juiste verwerking van de afsplitsing van Arseus een aanpassing op de beginbalans 
van 2006 plaatsgevonden.

17 . Omzet

(x 1.000 Euro) 2007 2006

Verkoop van goederen 286.879 257.347 
Levering van prestaties 17.490 19.624 
Omzet 304.368 276.971 

18 . Overige bedrijfsopbrengsten

(x 1.000 Euro) 2007 2006

Meerwaarde op realisatie van vaste activa 1.849 206
Overige bedrijfsopbrengsten 2.031 1.726
Overige bedrijfsopbrengsten 3.881 1.932

19 . Kosten van personeelsbeloningen

(x 1.000 Euro) 2007 2006

Bezoldigingen 46.330 47.475
Sociale zekerheidskosten 10.825 9.713
Aandelenopties toegekend aan bestuurders en werknemers
Pensioenkosten - Toegezegde pensioenregelingen 474 (1.953)
Pensioenkosten - Toegezegde bijdragenregelingen 1.018 844
Andere vergoedingen na uitdiensttreding 551 566
Andere personeelskosten 3.435 2.586
Kosten voor personeelsbeloningen 62.633 59.232
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Voltijdse equivalenten afgerond tot op een eenheid 2007 2006

 België 540 518
 Nederland 330 327
 Duitsland 198 191
 Zwitserland 108 95
 Frankrijk 88 69
 Italië 48 0
 Spanje 35 30
 Verenigd Koninkrijk 2 0
 Totaal 1.348 1.230

Op 31 december 2007 bedroeg het perso-
neelsbestand van de Groep 1.450 personen 
of 1.348,3 voltijdse equivalenten. Hiervan zijn 
440,3 voltijdse equivalenten toe te wijzen aan 
Fagron Group, 518 voltijdse equivalenten aan 

Arseus Dental, 164,1 voltijdse equivalenten aan 
Arseus Medical, 200 voltijdse equivalenten aan 
Corilus en 25,9 voltijdse equivalenten aan Ar-
seus Corporate. 

20 .  Afschrijvingen, waardeverminderingen en wijzigingen 
    in voorzieningen voor verplichtingen

(x 1.000 Euro) 2007 2006

Afschrijvingen en waardeverminderingen 7.447 6.106
Waardevermindering op voorraden 1.654 713
Waardevermindering op vorderingen 124 129
Stijging/daling in voorzieningen voor huidige verplichtingen (182) (1.893)
Stijging/daling in voorzieningen voor pensioenverplichtingen (191) 207
Afschrijvingen, waardeverminderingen en wijzigingen in 
voorzieningen voor verplichtingen

8.852 5.262

21 . Overige bedrijfslasten

(x 1.000 Euro) 2007 2006

Overige kosten 1.520 2.029 
Niet-recurrente kosten 2.396 5.978 
Reorganisatievoorzieningen  196 
Overige bedrijfskosten 3.916 8.202 

Als gevolg van de in 2006 in gang gezette her-
structureringen zijn de overige bedrijfslasten in 
2007 reeds afgenomen, de niet-recurrente kosten 
in 2007 kunnen met name toegewezen worden 
aan het afronden van een aantal herstructurerin-
gen binnen Arseus Dental en Arseus Medical.

De niet-recurrente kosten na belastingen wor-
den bekomen door de som van de niet-recur-
rente kosten en  de reorganisatievoorzieningen 
te vermenigvuldigen met het gewogen gemid-
delde effectieve belastingtarief.
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22 . Financieel resultaat

(x 1.000 Euro) 2007 2006

Financiële inkomsten 1.603 739
Financiële kosten (876) (802)
Rentelasten (7.835) (5.502)
Wisselkoersverschillen 107 49
Financieel resultaat (7.001) (5.508)

De toegenomen rentelasten zijn met name ontstaan door de algemene stijging van de rentevoeten 
en de iets hoger dan vooropgestelde schuldgraad in de maanden voor de kapitaalverhoging, het 
gevolg van de toename van de investeringen.

23 . Winstbelastingen

(x 1.000 Euro) 2007 2006

Effectieve belastingen 6.151 3.998
Uitgestelde belastingen (2.972) (1.509)
Winstbelastingen 3.179 2.489

De belasting op de winst vóór belasting van de Groep verschilt als volgt van het theoretische bedrag 
dat zou bekomen worden op basis van het gewogen gemiddelde belastingtarief dat van toepassing 
is op de winsten van de geconsolideerde ondernemingen:

(x 1.000 Euro) 2007 2006

Winst vóór belastingen 19.439 14.612
Belasting berekend volgens het gewogen gemiddelde wettelijke 
belastingstarief

7.876 4.292

Inkomsten die niet worden belast (5.692) (2.170)
Verworpen uitgaven 309 166
Overige 687 200
Winstbelastingen 3.179 2.489

Het gewogen gemiddelde effectieve belastingtarief bedroeg 16,35 % (2006: 17,03 %).
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24. Winst per aandeel

2007 2006

Gewone winst per aandeel

Winst toe te kennen aan de aandeelhouders van de 
onderneming in euro  16.260.064   12.123.022 

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen  26.548.780  25.000.000 

Gewone winst per aandeel in euro               0,61              0,48 

Verwaterde winst per aandeel

Winst toe te kennen aan de aandeelhouders van de 
onderneming in euro  16.260.064   12.123.022 

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen  26.548.780  25.000.000 

Effect van warranten                    -                       -   

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (verwaterd) 26.548.780  25.000.000 

Verwaterde winst per aandeel in euro              0,61             0,48 

Winst per aandeel vóór éénmalige posten*

Winst toe te kennen aan de aandeelhouders van de 
onderneming in euro 16.260.064   12.123.022 

Eénmalige posten (na belasting) in euro    2.003.936    5.121.978 

Winst vóór éénmalige posten toekenbaar aan de 
aandeelhouders van 
de onderneming in euro

 18.264.000  17.245.000 

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen  26.548.780  25.000.000 

Gewone winst per aandeel vóór éénmalige kosten in euro             0,69             0,69 

Winst toe te kennen aan de aandeelhouders van de 
onderneming in euro  16.260.064   12.123.022 

Eénmalige posten (na belasting) in euro    2.003.936    5.121.978 

Winst vóór éénmalige posten toekenbaar aan de 
aandeelhouders van 
de onderneming in euro

 18.264.000   17.245.000 

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen  26.548.780  25.000.000 

Effect van warranten                      
-   

                     
-   

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (verwaterd) 
in euro  26.548.780  25.000.000 

Verwaterde winst per aandeel in euro              0,69              0,69 

(*) Zie toelichting 21 voor defi nitie en berekening.
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25. Voorwaardelijke 
 verplichtingen

De Groep is betrokken bij een aantal claims, 
geschillen en rechtszaken, en dit binnen het 
normale verloop van de bedrijfsactiviteiten. 
Het management is van mening dat het niet 
waarschijnlijk is dat deze claims, geschillen en 
rechtszaken, globaal genomen, een wezenlijke 
nadelige invloed hebben op de fi nanciële toe-
stand van de Groep. 

Wegens hun individuele belang, moeten de 
hieronder vermelde voorwaardelijke gebeurte-
nissen niettemin worden vermeld.

Op datum van deze jaarrekening was de 
Groep verwikkeld in de onderstaande materiële 
geschillen, en de term ‘materiële’ dient hierbij 
geïnterpreteerd te worden als een fi nancieel 
risico van meer dan 750 (duizend) euro:

Eén van de dochterondernemingen • 

van de Onderneming, Corilus Wal-
lonie SA, heeft diverse vorderingen 
gekregen van de Belgische fi scale 
overheden van respectievelijk 7.273 
(duizend) euro, 7.809 (duizend) euro 
en 9.812 (duizend) euro als vermeer-
dering van de belastbare basis van 
Corilus Wallonie SA voor de inkom-
stenjaren 2003, 2004 en 2005 (met 
een bijkomende 10% als fi scale boe-
te). De Onderneming acht het onwaar-
schijnlijk dat het Belgische gerecht de 
redenering van de Belgische fi scale 
overheden in dit opzicht zal volgen; 
 
Eén van de dochterondernemingen • 

van de Onderneming, Fagron Ibérica, 
heeft een vordering gekregen van 
12.953 (duizend) euro van  Abbott 
GmbH&Co KG. De rechtbank van 
eerste aanleg No. 37 van Barcelona 
heeft op 11 maart 2005 een vonnis 
ten gunste van Fagron Ibérica uitge-
sproken, maar Abbott GmbH&Co KG 
heeft beroep aangetekend tegen het 
vonnis. In 2008 heeft de rechtbank 

nogmaals in haar vonnis uitgesproken 
dat Fagron Ibérica geen schadeloos-
stelling hoeft te betalen, waarop Ab-
bott GmbH&Co KG nogmaals beroep 
heeft aangetekend. Tegen 2011 wordt 
hierover uitspraak verwacht. Afhanke-
lijk van de uitkomst kan afwikkeling tot 
2013 duren. De Onderneming acht 
het waarschijnlijk dat hij schadeloos 
gesteld zal worden voor alle nega-
tieve gevolgen in dit opzicht;  

Eén van de dochterondernemingen • 

van de Onderneming, Alphadent, 
heeft van twee klanten een vordering 
gekregen inzake de levering van ver-
meend gebrekkig tandheelkundig ma-
teriaal. De klanten vorderen respectie-
velijk (i) 369 (duizend) euro voor ma-
teriaalschade (te vermeerderen met 
de wettelijke interesten) en 25 euro 
per dag voor morele schade vanaf 1 
januari 1999 tot aan de datum van 
het vonnis, en (ii) 553 (duizend) euro 
voor materiële schade (te vermeerde-
ren met de wettelijke interesten) en 
25 euro per dag voor morele schade 
vanaf 1 januari 1999 tot aan de da-
tum van het vonnis. Indien de vorde-
ring op Alphadent ontvankelijk wordt 
gevonden, acht de Onderneming het 
waarschijnlijk dat het schadeloos-
stelling zal kunnen vragen aan de 
leverancier van het vermeende ge-
brekkige tandheelkundige materiaal 
(die ook in dit geschil betrokken is). 
De procedures zijn momenteel han-
gende bij de Rechtbank van Koop-
handel te Antwerpen. De Rechtbank 
van Koophandel te Antwerpen heeft 
twee deskundigen benoemd om vast 
te stellen of het tandheelkundige ma-
teriaal gebrekkig is. De deskundigen 
hebben hun verslag op 8 maart 2005 
ingediend. De Onderneming kan niet 
voorspellen wanneer er in deze zaak 
een besluit zal worden genomen.
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Het globale vergoedingspakket voor de leden van het Directiecomité en van de CEO individueel 
alsook van de niet-uitvoerende bestuurders voor de boekjaren 2006 en 2007 is hieronder weerge-
geven: 

(x 1.000 Euro)
Vaste 

remuneratie-
component (1)

Variabele
 remuneratie-

component

Overige 
remuneratie-

componenten 
(2)

Boekjaar 2006
Ger van Jeveren, CEO 300 40
Directiecomité, inclusief de CEO 819 56

Boekjaar 2007
Ger van Jeveren, CEO 405 450 15
Directiecomité, inclusief de CEO 957 600 29
Niet-uitvoerende leden van de Raad van 
Bestuur

33

Het Remuneratiecomité formuleert jaarlijks voorstellen betreffende het remuneratiebeleid en/of 
andere voordelen voor de leden van het Directiecomité en de CEO. Bij eventuele verzoeken tot 
uittreding zal een marktconforme regeling worden toegepast.

In 2007 werden er 110.000 warranten verworven door de leden van de Raad van Bestuur die 
geen deel uitmaken van het Directiecomité. In het kader van de warrantenplannen van de Onder-
neming heeft de heer van Jeveren in de loop van 2007 500.000 warranten verworven, de overige 
leden van het Directiecomité 300.000. De leden van het Directiecomité, in de samenstelling zoals 
van kracht op 31 december 2007, bezitten samen 800.000 warranten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in 2007 tussen de Onderneming en 
Omega Pharma NV in duizenden euro: 

Verkoop van goederen en diensten 2.776 
Verkoop van goederen aan Omega Pharma ondernemingen 524 
Verkoop van diensten aan Omega Pharma ondernemingen 2.252 

Aankoop van goederen en diensten 8.239 
Aankoop van goederen aan Omega Pharma ondernemingen 440 
Aankoop van diensten aan Omega Pharma ondernemingen 7.799 

De verkoopprijzen zijn bepaald op basis van een kost-plus-formule.

De diensten die aan elkaar in rekening zijn gebracht, zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte 
kosten, toegerekend op basis van een reeks redelijke verdeelsleutels.

(1) Kosten voor de Onderneming, met andere woorden het brutobedrag inclusief eventuele bijdragen voor sociale zekerheid.

(2) Omvat kosten voor pensioenen, verzekeringen en geldwaarde van de overige voordelen in natura.

26 . Verbonden partijen
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27 . Bedrijfscombinaties

In het boekjaar 2007 verwezenlijkte de Groep 
een aantal overnames. Aangezien de overgeno-
men activiteiten meteen – in hun geheel of voor 
belangrijke onderdelen – werden geïntegreerd 
in de al bestaande entiteiten van de Groep, is 
er geen afzonderlijke rapportering van hun bij-
drage tot de winst van de Groep aangehouden. 
Bovendien is de omvang van deze overnames 
relatief beperkt in verhouding tot de dimensie van 
de gehele Groep. Op basis van de cijfers voor 
2006, vertegenwoordigde de van Polichimica 
overgenomen activiteiten minder dan 5 % van 
de omzet van de Groep, terwijl het nettoresultaat 
verwaarloosbaar was.

Tijdens 2007 werd op het gebied van farmaceuti-
sche producten Italiaanse activiteiten van Polichi-
mica (opgenomen in de geconsolideerde jaarre-
kening vanaf juni 2007) overgenomen. Voor de 
overname werd ongeveer 7 miljoen euro betaald 
welke een stijging van goodwill vertegenwoor-

digde van 3,427 miljoen euro. Deze goodwill 
werd volledig toegewezen aan het operationele 
bedrijfssegment Fagron Group. Polichimica reali-
seerde in 2006 een omzet van ongeveer 10 mil-
joen euro en een EBITDA van 0,7 miljoen euro.

In 2007 werden verder nog enkele kleinere be-
drijven en activiteiten overgenomen, de totale 
aankoopprijs bedroeg 1,546 miljoen euro. De 
totaal verkregen netto activa voor allocatie van 
de aankoopprijs met betrekking tot deze kleinere 
bedrijven en activiteiten bedroeg 0,181 miljoen 
euro, de toegewezen kosten 1,038 miljoen euro. 
Voor een aantal overgenomen activiteiten is de 
reële waarde van de overgenomen activa en ver-
plichtingen voorlopig bepaald.

Inclusief Polichimica vertegenwoordigt het totaal 
een stijging van de goodwill van 5,565 miljoen 
euro, waarvan 4,027 miljoen euro is toegewezen 
aan het operationele segment Fagron Group, aan 
Dental 1,444 miljoen euro, aan Medical 0,070 
miljoen euro en aan Corilus 0,024 miljoen euro.

De commissaris van de Vennootschap is PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, 
vertegenwoordigd door Lieven Adams en Peter Opsomer.

(x 1.000 Euro) 2007

Audit fee voor de Groep audit 2007
Arseus Groep 291

Bezoldiging voor de mandaten van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren 180
Bezoldigingen voor de mandaten van de personen met wie
PricewaterhouseCoopers bedrijfsrevisoren verbonden is 111

Bezoldigingen voor bijkomende diensten van de commissaris voor de Groep
Andere controleopdrachten 50
Belastingadviesopdrachten 0
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 0

Bezoldigingen voor bijkomende diensten van personen die met de 
commissaris verbonden zijn
Andere controleopdrachten 0
Belastingadviesopdrachten 66
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 0

28 .  Informatie omtrent de commissaris, zijn vergoeding 
         en de bijkomende diensten 
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29 .  Signifi cante gebeurtenissen  
 na balansdatum

Overname Julie-Owandy

De Onderneming heeft 100% van de aandelen 
van het Franse Julie-Owandy verworven. Julie-
Owandy biedt totaaloplossingen aan tandart-
sen via de combinatie van software en dentale 
beeldvormingsapparatuur. Julie-Owandy rea-
liseerde in 2007 een omzet van ongeveer 20 
miljoen euro met een EBITDA marge van circa 
12%.

Julie is de marktleider in Frankrijk in de soft-• 

ware naar tandartsen en bedient daar ruim 
14.000 klanten en heeft daardoor een 
marktaandeel van ongeveer 35%;
Owandy biedt een volledige range van • 

dentale beeldvormingapparatuur (X-ray 
units, Panoramische units, intra-orale digita-
le sensors en camera’s). Owandy heeft we-
reldwijd een installed base van ongeveer 
15.000 units die bediend worden via fi lialen 
in o.a. Frankrijk, Benelux, Duitsland, Italië en 
Spanje en via distributeurs in andere landen. 
De markt van de dentale beeldvormingsap-
paratuur is één van de meest attractieve 
deelsegmenten binnen de dentale markt met 
een geschatte groei van 6% over de volgen-
de vijf jaar. De gemiddelde penetratiegraad 
van dentale beeldvormingsapparatuur in Eu-
ropa bedraagt ongeveer 35% wat uiteraard 
nog veel ruimte biedt voor verdere groei. 
Owandy heeft via een eigen R&D departe-
ment een aantal zeer innovatieve producten 
in de pijplijn vooral met betrekking tot de in-
tra-orale sensors. De productie wordt quasi 
volledig uitbesteed.

Via deze overname versterkt de Onderneming 
zijn positie binnen de markt van de dentale soft-
ware en wordt zo niet alleen marktleider in België 
maar eveneens in Frankrijk. Verder biedt dit ook 
veel synergieën op niveau van R&D.

Via Owandy versterkt de Onderneming zijn 
marktleiderschap in de dentale beeldvorming in 
Frankrijk, België en Nederland en verwerft Arseus 

Dental een toegang tot Spanje, Italië en een aan-
tal andere strategische markten. Dit biedt uiter-
aard een aantal mogelijkheden tot cross-selling. 
De overnameprijs bedraagt 18,3 miljoen euro en 
wordt volledig in cash betaald. De Onderneming 
neemt eveneens voor circa 2 miljoen euro schul-
den over. De overname zal afgerond worden in 
de loop van het eerste semester 2008. 

Aankoop 70% belang Tamda

De Onderneming heeft 70% van de aandelen ver-
worven van TAMDA SA, gevestigd in het Tsjechi-
sche Olomouc. TAMDA is marktleider in Tsjechië 
in de verkoop van farmaceutische grondstoffen, 
crèmes en zalven in het apotheekkanaal. Tamda 
biedt een volledig assortiment van grondstoffen en 
halffabricaten en heeft daarnaast ook een aantal 
eigen registraties van farmaceutische specialiteiten. 
Tamda heeft de afgelopen jaren fl ink geïnvesteerd 
in productiefaciliteiten. Dit biedt het operationele 
bedrijfssegment Fagron Group een aantal interes-
sante synergiemogelijkheden ten aanzien van de 
conditionering van farmaceutische grondstoffen.

Met de overname van Tamda wordt Fagron 
Group actief in Centraal Oost Europa, een markt 
die vele groeimogelijkheden biedt. De overna-
me van Tamda past volledig in de buy and build 
strategie van Arseus en draagt bij tot de realisa-
tie van de strategie van Fagron Group om haar 
marktleiderschap in Europa in de markt voor ma-
gistrale bereidingen uit te breiden. 

Tamda zal, ondersteund door het ruime produc-
tenassortiment van Fagron Group, haar markt-
leiderschap in de Tsjechische markt verstevigen. 
Verder onderzoekt het management eveneens 
actief een aantal mogelijkheden in andere Cen-
traal Europese markten. 

Tamda heeft in 2007 een omzet gerealiseerd van 
ongeveer 6 miljoen euro en kon de afgelopen ja-
ren een mooie groei neerzetten. Het bedrijf reali-
seert een hoge single digit EBITDA marge. Via de 
implementatie van het Fagron Group model zal 
deze marge de volgende jaren evolueren naar 
het gemiddelde van de Fagron groep.
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Heparine

Eén van de geconsolideerde entiteiten van de 
Groep, Fagron BV, had vanaf eind 2007 aan 
acht Nederlandse ziekenhuizen een charge 
heparine uitgeleverd, nadat deze alle vereiste 
testprocedures had ondergaan. Na het bekend 
worden dat in de Verenigde Staten een andere, 
met chondroitine vervuilde, productiecharge uit 
China dodelijke gevolgen had en dat deze ver-
vuiling niet op basis van de geldende internati-
onale testprocedures kon worden opgespoord, 
is er op last van de Food and Drug Administra-
tion (FDA) een nieuwe testmethode ontwikkeld. 
In afwachting op deze nieuwe methode heeft 
Fagron Group uit voorzorg en in overleg met 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg de be-
trokken ziekenhuizen geïnformeerd. Tegelijker-
tijd heeft Fagron Group er alles aan gedaan 
om te achterhalen of de door haar geleverde 
charge ook vervuild was. De charge wordt nu 
overal vernietigd. Fagron Group heeft inmiddels 
een andere leverancier voor heparine, waarop 
voortaan de nieuw ontwikkelde testmethode 
wordt toegepast.

Arseus ziet de veiligheid van patiënten als hoog-
ste prioriteit en handelt altijd conform alle gel-
dende farmaceutische kwaliteitsprocedures. Het 
management van Arseus is er van overtuigd dat 
er geen negatieve fi nanciële consequenties zul-
len zijn ten aanzien van dit incident.

30 . Bijkomende toelichtingen

1. Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen - zakelijke zekerheden:

Eén van de entiteiten van de Groep, Hader SA, 
heeft een hypotheekregistratie ter hoogte van 
876 (duizend) euro verstrekt in het kader van 
hun fi nanciering.

2. Arseus NV heeft een aansprakelijkheids-
verklaring ondertekend ten voordele van 
een aantal Nederlandse dochtervennoot-
schappen, te weten:

ABC Ducro Dental BV
Arseus BV
Arseus Medical BV
Corilus BV
De Collegiale Bereiding BV
Dentale Service Dienst BV
Fagron BV
Fagron Group BV
Fagron Services BV
Lamoral BV
Oudheusden Dental BV
Spruyt-Hillen BV
Timm Health Care BV
Xtradent BV
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31 . Lijst van de geconsolideerde ondernemingen

ABC Dental and Pharmaceutical Consultancy NV 100%
Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0442.286.247)

ABC Ducro Dental BV 100%
Cartografenweg 18, 5141 MT Waalwijk (Nederland)

ABC France SA 100%
Rue de Castiglione 5, 75001 Paris (Frankrijk)

ACA Pharma BVBA 100%
Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0416.121.783)

Alphadent NV 100%
Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0438.701.108)

Apex Delta SA 100%
Rue du Repos 31, 69007 Lyon (Frankrijk)

APPEG SA 100%
Rue de la Sambre 6,6032 Charleroi (België) (BE 0456.622.154)

Arcadent BVBA 100%
Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0438.701.108)

JA
AR

VE
RS

LA
G 

20
07

111



Archimed NV 100%
Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0452.571.316)

Arseus België NV 100%
Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0434.900.191)

Arseus BV 100%
‘s Gravenweg 252, 2911 CL Nieuwerkerk aan den IJssel (Nederland)

Arseus Capital NV 100%
Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0471.941.919)

Arseus Health NV 100%
Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0435.200.792)

Arseus Hospital NV 100%
Boomsesteenweg 524, 2610 Wilrijk (België) (BE 0440.200.450)

Arseus Medical BV 100%
Gelderlandhaven 4, 3433 PG Nieuwegein (Nederland)

Arseus NV 100%
Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0890.535.026)

Arseus Tec NV 100%
Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0439.161.263)

Besserat Dentaires Services SAS 100%
30/34, Boulevard Ornano, 93200 Saint-Denis (Frankrijk)

Bufa Deutschland GmbH 100%
Von-Bronsart-Straße 12, 22885 Barsbüttel (Duitsland)

Certa NV 100%
Avenue du Commerce 23, 1420 Braine-L’Alleud (België) (BE 0416.616.681)

Corilus BV 100%
Randhoeve 221, 3995 GA Houten (Nederland)

Corilus Medical NV 100%
Knokkeweg 23 1A, 9880 Aalter (België) (BE 0465.048.781)

Corilus Vlaanderen NV 100%
Hogenakkerhoek 5, 9150 Kruibeke (België) (BE 436.953.029)

Corilus Wallonie SA 100%
Parc Créalys, Rue Camille Hubert 23, 5032 Gembloux (België) (BE 0428.555.896)

De Collegiale Bereiding BV 100%
Hinmanweg 13, 7575 BE Oldenzaal (Nederland)
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Denteco 2000 SA 100%
ZAC du Pré Catelan, Rue Delesalle, 59110 La Madeleine (France)

Dorge Medic SA 100%
Chausse de Nivelles 351, 5020 Temploux (België) (BE 0443.678.988)

DSD BV 100%
Markerkant 1303I, 1314 AL Almere (Nederland)

Euro Dental & Medical NV 100%
Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0450.810.171)

Eurotec Dental GmbH 100%
Forumstrasse 12, 4468 Neuss (Duitsland)

Eurotec Dental SAS 100%
147 rue Manin, 75019 Paris (Frankrijk)

Fagron BV 100%
Hoogeveenenweg 210, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel (Nederland)

Fagron GmbH & Co KG 100%
Von-Bronsart-Straße 12, 22885 Barsbüttel (Duitsland)

Fagron Group BV 100%
‘s Gravenweg 252, 2911 CL Nieuwerkerk aan den IJssel (Nederland)

Fagron Iberica SAU 100%
Carrer de Josep, Tapiolas 15, 8226 Terrassa (Spanje)

Fagron NV 100%
Textielstraat 20, 8790 Waregem (België) (BE 0403.767.052)

Fagron SAS 100%
30, rue Gabriel Peri, 92700 Colombes (France)

Fagron Services BV  100%
Molenwerf 13, 1911 DB Uitgeest (Nederland)

Fagron Services BVBA (nieuwe naam voor Belgo Chemica BVBA) 100%
Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0404.871.268)

Fagron UK LtD 100%
Collingwood Street 19-21, Newcastle upon Tyne, NE1 1JE (UK)

Hader SA 100%
Rue Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds (Zwitserland)

IGL SA 100%
Avenue J.F. Kennedy, 1, 5650 Walcourt (Chastrès) (België) (BE 0430.872.020)
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Info Santé SA 100%
Rue Gabriel Peri 30, 92700 Colombes (Frankrijk)

JJ Maes-Sygma NV 100%
Parkstraat 34, 3070 Kortenberg (België) (0440.548.957)

Lamoral BV 100%
Cartografenweg 18, 5141 MT Waalwijk (Nederland)

Lamoral NV 100%
Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0405.122.676)

Medical Quick Supplies SA 100%
Chaussée de Marche 875, 5100 Namur (België) (BE 0431.679.791)

Médical Universal SA 100%
1 Rue Galilée, 69800 Saint Priest (Frankrijk)

Multident GmbH 100%
Mellendorferstrasse 7-9, 30625 Hannover (Duitsland)

Oudheusden Dental BV 100%
Leeuweriklaan 2, 3704 GR Zeist (Nederland)

Pharmafl ore SA 100%
Rue Botrieux 7, 7864 Lessines (Deux-Acren) (België) (BE 0422.946.130)

Polichimica SRL 100%
Via Del Fonditore 4/4, 40138 Bologna (Italië)

Spruyt-Hillen BV 100%
Tinbergenlaan 1, 3401 MT IJsselstein (Nederland)

Timm Health Care BV 100%
Tinbergenlaan 1, 3401 MT IJsselstein (Nederland)

Van Hopplynus Ophtalm SA 100%
Rue Colonel Bourg 105, 1030 Bruxelles (België) (BE 0447.467.334)

XO CARE Nederland BV 100%
Bijsterhuizen 20-18A, 6604 LJ WIJCHEN (Nederland)

Xtradent BV 100%
Geenhoven 14, 5554 LA Valkenswaard (Nederland)

Zenith Pharmaceuticals Cyprus LtD 100%
Doma Building, Arch Makarios III Avenue 227, 3105 Limassol (Cyprus)
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Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering der 
Aandeelhouders van de vennootschap Arseus NV over de geconsolideerde 
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij U verslag uit in het kader van ons mandaat van 
commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende 
vermelding.

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van Arseus NV en haar 
dochterondernemingen (de “Groep”) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, opgesteld in 
overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aanvaard binnen de Europese Unie 
en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Deze geconsolideerde 
jaarrekening omvat de geconsolideerde balans op 31 december 2007, de geconsolideerde resultatenrekening, 
het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht voor 
het boekjaar afgesloten op die datum, evenals de samenvatting van de voornaamste waarderingsregels en 
andere toelichtingen. Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt EUR (000) 347.467 en de geconsolideerde 
resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar, aandeel Groep, van EUR (000) 16.260.

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. 
Deze verantwoordelijkheid omvat: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met 
betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijkingen 
bevat van materieel belang als gevolg van fraude of van fouten, alsook het kiezen en toepassen van geschikte 
waarderingsregels en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk 
zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven over deze geconsolideerde jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België 
geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen 
dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen bevat van materieel belang. 

Overeenkomstig deze normen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter staving van de in de 
geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen en inlichtingen. De keuze van de uitgevoerde werkzaamheden 
is afhankelijk van onze beoordeling en van de inschatting van het risico op materiële afwijkingen in de 
geconsolideerde jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van deze risico-inschatting, hebben 
wij rekening gehouden met de interne controle van de Groep met betrekking tot het opstellen en de getrouwe 
weergave van de geconsolideerde jaarrekening om controleprocedures vast te leggen die geschikt zijn in de gegeven 
omstandigheden, maar niet om een oordeel te geven over de doeltreffendheid van die interne controle. Wij hebben 
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tevens een beoordeling gemaakt van het passende karakter van de waarderingsregels, de redelijkheid van de door 
de vennootschap gemaakte boekhoudkundige ramingen en de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening in 
haar geheel. Tenslotte hebben wij van de raad van bestuur en de verantwoordelijken van de Groep de voor onze 
controle noodzakelijke verduidelijkingen en inlichtingen bekomen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel. 

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 een getrouw beeld van 
het vermogen en de fi nanciële toestand van de Groep evenals van haar resultaten en kasstromen voor het boekjaar 
dan eindigend, in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aanvaard binnen de 
Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Bijkomende vermelding

Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerde jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad 
van bestuur.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermelding op te nemen die niet van 
aard is om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:

Het geconsolideerde jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de 
geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s 
en onzekerheden waarmee de Groep wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of 
de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat 
de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het 
kader van ons mandaat.

Gent, 25 april 2008

De commissaris
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba
vertegenwoordigd door 

Lieven Adams    Peter Opsomer
Bedrijfsrevisor    Bedrijfsrevisor
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STATUTAIRE JA
Statutaire  
jaarrekening

Verkorte enkelvoudige resultatenrekening Arseus NV

(x 1.000 euro) 2007

Bedrijfsopbrengsten 135
Omzet 0
Andere bedrijfsopbrengsten 135

Bedrijfskosten 3.908
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 0
Diensten en diverse goederen 3.908
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0
Afschrijvingen 0
Andere bedrijfskosten 0

Bedrijfswinst -3.772

Financieel resultaat 9.490
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 5.717
Uitzonderlijk resultaat 0
Winst van het boekjaar voor belasting 5.717
Belasting op het resultaat 0

Netto winst van het boekjaar 5.717
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Verkorte enkelvoudige balans Arseus NV

(x 1.000 Euro) 2007

Vaste activa 316.249
Oprichtingskosten 0
Immateriële vaste activa 0
Materiële vaste activa 0
Financiële vaste activa 316.249

Vlottende activa 81.793
Vorderingen op meer dan één jaar 69.569
Voorraden en bestellingen in uitvoering 0
Vorderingen op ten hoogste één jaar 12.217
Geldbeleggingen 0
Liquide middelen 6
Overlopende rekeningen 1

Totaal activa 398.042

Eigen Vermogen 323.656
Kapitaal 319.810
Uitgiftepremies 0
Wettelijke reserves 286
Onbeschikbare reserves 0
Overgedragen winst 3.560

Schulden 74.386
Schulden op meer dan één jaar 0
Schulden op ten hoogste één jaar 73.706
Overlopende rekeningen 680

Totaal passiva 398.042
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Verkorte enkelvoudige balans Arseus NV

(x 1.000 euro) 2007

Te bestemmen winstsaldo 5.717
Te bestemmen winst van het boekjaar 5.717
Overgedragen winst van het vorig boekjaar 0

Toevoeging aan het eigen vermogen 286
Aan de wettelijke reserves 286
Aan de overige reserves 0

Over te dragen resultaat 3.560
Over te dragen resultaat 3.560

Uit te keren winst 1.872
Vergoeding van het kapitaal 1.872

Waarderingsregels

De waarderingsregels gebruikt voor de enkelvoudige statutaire jaarrekening van Arseus NV zijn in 
overeenstemming met het KB van 31.01.2001 ter uitvoering van het Wetboek van vennootschap-
pen.

Statutaire jaarrekening Arseus NV

Conform artikel 105 van het Wetboek van vennootschappen werd in dit jaarverslag een verkorte 
versie van de statutaire jaarrekening van Arseus NV opgenomen. Het jaarverslag en het verslag 
van de commissaris worden neergelegd en zijn eveneens beschikbaar op de maatschappelijke 
zetel.

De commissaris heeft de statutaire jaarrekening van Arseus NV over het boekjaar 2007 gecertifi -
ceerd zonder voorbehoud.
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Alfabetische begrippenlijst

Naast de begrippen die in IFRS zijn gedefi nieerd worden er in dit jaarverslag ook andere termen 
gebruikt. Deze “alternative performance indicators” worden hieronder verklaard. De IFRS-
terminologie staat cursief.

Bedrijfskasstroom:  EBITDA, “Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and

 Amortizations”, Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten vermeerderd

 met afschrijvingen en waardeverminderingen

Bedrijfsresultaat:  Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten, EBIT (“Earnings Before   

 Interests and Taxes”)

Bruto marge:  Netto omzet verminderd met aangekochte handelsgoederen, grond

 en hulpstoffen en ook gecorrigeerd voor wijziging in voorraden en

 onderhanden werk, als percentage van de netto omzet

EBIT:  “Earnings Before Interests and Taxes”, Winst (verlies) uit de   

 bedrijfsactiviteiten
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EBITDA:  “Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations”,

 Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten vermeerderd met afschrijvingen

 en waardeverminderingen, bedrijfskasstroom

EBT:  “Earnings Before Taxes”, Winst vóór belastingen, Winst (verlies) uit de

 bedrijfsactiviteiten na netto fi nancieringskosten

Financieel resultaat:  Netto fi nancieringskosten, saldo van fi nancieringsopbrengsten en  

 fi nancieringskosten

Gearing ratio:  Schuldgraad, Netto-fi nanciële schuld als percentage van het totaal  

 Eigen Vermogen

Netto capex:  Netto kapitaaluitgaven, Investeringsuitgaven en geproduceerde activa

 verminderd met verkopen en buitendienststellingen

Netto fi nanciële schuld:  De som van langlopende en kortlopende rentedragende fi nanciële 

 verplichtingen vermeerderd met afgeleide fi nanciële instrumenten en 

 verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten

Netto omzet:  Opbrengsten (revenue)

Niet-recurrente elementen: Eénmalige kosten die buiten de gewone bedrijfsvoering vallen

Netto resultaat:  Winst (verlies) van de periode, geconsolideerd resultaat 

REBIT:  “Recurring Earnings Before Interests and Taxes”, Winst (verlies) uit de 

 bedrijfsactiviteiten gecorrigeerd voor niet-recurrente elementen

REBITDA:   “Recurring Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and 

 Amortizations”, Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten vermeerderd 

 met afschrijvingen en waardeverminderingen en gecorrigeerd voor alle 

 niet-recurrente elementen

Recurrent netto resultaat:  Winst (verlies) van de periode, gecorrigeerd voor niet-recurrente   

 elementen

Recurrente netto bedrijfskasstroom:  Winst (verlies) van de periode vermeerderd met afschrijvingen en 

 waardeverminderingen en gecorrigeerd voor alle niet-recurrente 

 elementen

Recurrente bedrijfskasstroom:  Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten vermeerderd met afschrijvingen 

 en waardeverminderingen en gecorrigeerd voor alle niet-recurrente 

 elementen

Schuldgraad:  Netto-fi nanciële schuld als percentage van het totaal Eigen   

 Vermogen, “gearing”

Werkkapitaal: Voorraad + Handelsvorderingen - Handelsschulden
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11 Maart 2008* FY 2007 resultaten
15 April 2008* Trading update Q1 2008

13 Mei 2008
Algemene Vergadering der Aandeelhouders, 
te Waregem om 15:00 uur

15 Mei 2008 Betaalbaarstelling van het dividend
15 Juli 2008* Trading update Q2 2008
26 Augustus 2008*   S1 2008 resultaten
14 Oktober 2008* Trading update Q3 2008
13 Januari 2009* Trading update Q4 2008 en FY 2008

* Publicatie voor beurs
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