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Op 5 oktober 2007 werd Arseus zelfstandig door middel van een beursnotering in zowel 

Brussel als Amsterdam. 2008 is feitelijk dan ook het eerste volledige boekjaar van de 

nieuw gevormde onderneming Arseus NV. 

Dit jaar heeft vooral in het teken gestaan van enerzijds het inhoud geven aan de verant-

woordelijkheid van het nieuwe bestuur en anderzijds het door de organisatie waarmaken 

van de bij de beursgang gewekte verwachtingen. Wij mogen vaststellen dat op beide 

terreinen belangrijke stappen werden gezet. 

De Raad van Bestuur heeft in een zestal vergaderingen nader kennis gemaakt met en 

zich verdiept in de activiteiten van de verschillende divisies en hun belangrijkste werkmaatschappijen. Mede op basis hier-

van is de strategie geanalyseerd en doorgelicht. Verder is in het kader van het geformuleerde buy-and-build-beleid veelvul-

dig stilgestaan bij de acquisitiemogelijkheden in verschillende Europese landen. Een belangrijk onderwerp van gesprek was 

bovendien de tijdigheid en de diepgang van de interne en externe rapportages, alsmede de daarbijbehorende analyses. 

Belangrijk, met name in de tweede helft van het jaar, is ook de vraag geweest in hoeverre de verschillende activiteiten van 

de onderneming zouden worden beïnvloed door de economische crisis. In dat licht is uiteraard ook de fi nanciële positie c.q. 

de fi nanciering uitgebreid aan de orde geweest. 

De Raad van Bestuur heeft zich in zijn functioneren laten bijstaan door een drietal commissies en heeft verder in een afzon-

derlijke vergadering zijn eigen functioneren geëvalueerd. 

Kijken we verder naar het door de organisatie waarmaken van de gewekte verwachtingen, dan kunnen we met tevreden-

heid vaststellen dat het afgelopen jaar succesvol was. Een omzetstijging van 16,5%, op basis van een min of meer gelijke 

bijdrage van acquisities en autonome groei, ligt duidelijk aan de bovenkant van de verwachtingen en ook de netto recurrente 

winststijging van 14,6% stemt tot tevredenheid. 

Wij hechten eraan om op deze plaats het Directiecomité en alle medewerkers te complimenteren met deze ontwikkeling en 

te danken voor hun inzet. Wij zijn ervan overtuigd dat de bereikte resultaten in het afgelopen jaar een solide basis vormen 

voor de verdere ontwikkeling van de onderneming. Wij hebben hierin dan ook het volste vertrouwen en spreken tevens de 

hoop uit dat uiteindelijk ook onze aandeelhouders hiervan zullen kunnen profi teren.

Robert Peek

Voorzitter Raad van Bestuur

Bericht van 
de Voorzitter » 
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Dit jaarverslag staat in het teken van onze klanten. De klant speelt een essentiële rol in het 

succes van Arseus. Ze sturen, adviseren en motiveren ons om onze producten, concep-

ten en strategieën telkens te optimaliseren, te vernieuwen en uit te bouwen. Ons succes 

is te danken aan het feit dat we onze klanten zien als partner. Op die manier kunnen wij 

onze positie op de markt telkens weer verstevigen en verbeteren.

Arseus heeft, ondanks de mondiale economische teruggang, uitstekend gepresteerd in het 

eerste volledige jaar als beursgenoteerde onderneming. De unieke combinatie van activi-

teiten in de professionele gezondheidszorg, de sterke marktposities, de gezonde fi nanciële 

situatie, de betrokkenheid van onze medewerkers en de uitstekende relatie met onze klan-

ten en leveranciers stelden ons in staat om onze strategie uit te voeren.

In 2008 hebben we grote stappen kunnen zetten op het gebied van onder andere operational excellence, supply-chain ma-

nagement, integratie, business development en een verdere professionalisering van de organisatie.  

In het kader van de buy-and-build strategie werden in 2008 het Franse Julie-Owandy, het Tsjechische Tamda en het Deense 

Unikem (nu Fagron A/S) overgenomen. Met de acquisitie van Tamda en Unikem heeft Fagron haar geografi sche expansie 

voortgezet en is hierdoor ook marktleider geworden in Tsjechië en Denemarken. Julie-Owandy biedt tandartsen totaalop-

lossingen door de combinatie van software en tandheelkundige beeldvormingapparatuur. Via deze overname is Arseus 

Dental, naast België, nu ook marktleider in Frankrijk in dentale software. Daarnaast versterkt Arseus Dental zijn marktleider-

schap in de dentale beeldvorming in Frankrijk, België en Nederland en verkrijgt Arseus Dental toegang tot Spanje, Italië en 

een aantal andere strategische markten.

In dit jaarverslag zult u, door middel van interviews, gesprekken en beschrijvingen, gaandeweg een beeld krijgen van de 

unieke relatie die Arseus heeft opgebouwd met haar klanten. Met onze sterke eigen merken en exclusieve distributies met 

een hoge toegevoegde waarde is Arseus duidelijk in staat om zich te onderscheiden van de concurrentie. Wij verwach-

ten voor 2009 een omzetgroei van tussen 5% en 10% en een recurrente EBITDA die sneller zal groeien dan de omzet. Ik zie 

de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet!

Ger van Jeveren

Chief Executive Offi cer

Bericht van 
de CEO » 
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 Arseus in één oogopslag 

Arseus is een multinationale groep van bedrijven die producten, diensten en concepten levert aan profes-

sionals en instellingen in de gezondheidszorg in Europa. Arseus is onderverdeeld in vier divisies en is actief 

in de markten van magistrale bereidingen voor de apotheek, tandheelkundige producten, medische en chi-

rurgische producten en medische IT-oplossingen. De servicegerichte organisatie biedt innovatieve en tailor 

made producten en oplossingen aan onze klanten. Arseus streeft naar een nummer 1-positie in elke markt of 

productsegment waarin zij actief is.

Met sterke eigen merken en exclusieve distributies met een hoge toegevoegde waarde is Arseus in staat zich 

te onderscheiden van de concurrentie. Arseus is in staat om haar kennis, haar consumenteninzicht en haar 

schaalgrootte beter te benutten door op een eenvoudige, verantwoorde en efficiënte wijze te werken.

De ruim 1.600 medewerkers van Arseus werken nauw samen en wisselen actief kennis en expertise uit. Dat 

stelt Arseus in staat om snel, creatief en accuraat in te spelen op veranderende klantenwensen en marktont-

wikkelingen.

Arseus wil een duurzame groei verwezenlijken door zijn leiderspositie in geselecteerde segmenten van de 

professionele gezondheidszorg te behouden en uit te breiden via organische groei en een actieve buy-and-

build strategie.
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 Markttrends 

De gezondheidszorg is een defensieve sector die immuun is voor cyclische bewegingen. Iedereen wordt wel eens 

ziek en heeft dan zorg nodig. De toenemende vergrijzing, de toename van (chronische) ziektes, een groter bewust-

zijn rond medische behandelingen (zowel curatief als preventief) en een toenemende focus op esthetica zijn slechts 

enkele trends die bijdragen aan de voortdurende toename van de uitgaven voor gezondheidszorg. Aan de andere 

kant neemt de druk toe om de gezondheidszorg betaalbaar en controleerbaar te houden. Steeds meer partijen in 

de gezondheidszorg investeren daarom voortdurend in innovatieve technologische oplossingen om de effi ciëntie en 

doeltreffendheid te verbeteren.

 Onze marktgebieden 
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Strategie » 

Arseus wil duurzame groei verwezenlijken door zijn leiderspositie in geselecteerde segmenten van de professio-

nele gezondheidszorg te consolideren en verder uit te breiden via organische groei en een actieve buy-and-build 

strategie. 

De strategie van Arseus is gebaseerd op vijf pijlers. 

Totaal-
oplossingen 

met 
toegevoegde 

waarde

Operational
Excellence

Buy-and-Build 
strategie

Pan-Europese
aanwezigheid

Eigen merken/
innovaties
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 Totaaloplossingen met grote toegevoegde waarde 

Arseus streeft ernaar zijn klanten geïntegreerde totaaloplossingen te leveren zodat zij meer tijd en aandacht kunnen be-

steden aan hun patiënten. Dit hoge dienstenniveau bevordert de klantentevredenheid en -binding en genereert ook per 

klant een grotere omzet, terwijl de toegevoegde waarde van de aangeboden oplossingen de winstgevendheid vergroot. 

 Operational excellence 

Operational excellence betekent voor Arseus het continu optimaliseren van alle bedrijfsprocessen. Hierbij spelen stan-

daardisatie en integratie, proceskwaliteit, klantvriendelijkheid, informatiemanagement en effi ciency een belangrijke rol. 

De organisatiestructuur vormt een ideaal uitgangspunt voor de optimalisering van de processen. 

Arseus beoogt onder meer:

•  Een adequate logistieke keten die instaat voor de tijdige beschikbaarheid van een breed gamma aan 

producten, diensten en totaalconcepten.

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

• De ontwikkeling van maatwerkoplossingen voor de klanten, door de beschikbare medische en techni-

sche expertise samen te brengen.

•  Een optimale service na verkoop, door een combinatie van online of telefonische bijstand met effi ciënt 

georganiseerde onderhouds- en reparatiediensten.

•  Een grote klantentevredenheid, met daaruit voortvloeiend een hoge klantenbinding.

Door het combineren van activiteiten in meerdere marktsegmenten, het delen van best practices, marktgegevens 

en klanteninzichten, versterkt door specifi eke cross-selling mogelijkheden, kan Arseus haar klanten uitstekend be-

dienen en tevens groei stimuleren en haar rendabiliteit verbeteren.

 Buy-and-build strategie 

Via een actieve buy-and-build strategie, ondersteund door een sterke organische groei, wil Arseus een leidende rol 

spelen in de consolidatie in geselecteerde segmenten van de professionele Europese gezondheidszorg.

De afgelopen jaren heeft Arseus, na een uitgebreide operationele en fi nanciële audit, bedrijven kunnen acquireren in 

de geselecteerde segmenten. Financiële discipline is hierbij van essentieel belang. Arseus schenkt veel aandacht aan 

het zoeken naar en het uitvoeren van dergelijke overnames, maar vooral ook aan een snelle integratie na de overname 

zodat de verworven expertise behouden blijft en de mogelijke synergievoordelen tot stand kunnen komen. 
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Als onderdeel van de buy-and-build strategie werden in 2008 het Franse Julie-Owandy, het Tsjechische Tamda en 

het Deense Unikem overgenomen. Door deze overnames wordt een groter marktaandeel behaald in de bestaande 

markten en wordt een uitbreiding van de divisies naar nieuwe geografi sche markten mogelijk.

In 2009 heeft Fagron acquisitieplannen in Centraal- en Oost-Europa en Scandinavië. Bij Arseus Dental ligt in 2009 

de nadruk op het versterken van de marktposities in de landen waarin zij al actief is, te weten België, Frankrijk, Ne-

derland en Duitsland. 

 Pan-Europese aanwezigheid 

Het is de doelstelling van Arseus om de huidige activiteiten in 16 Europese landen verder uit te breiden. Een actieve 

buy-and-build strategie moet resulteren in geografi sche expansie. Daarnaast heeft Arseus ook de intentie om zelf 

activiteiten op te starten in landen waar deze aanpak als gunstig wordt beschouwd. Voorbeelden van greenfi eld-

activiteiten zijn de introductie van Fagron in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, beide in 2007, en in Polen in 2009. 

 De positionering van eigen merken 

Arseus houdt de ontwikkelingen in de markten waarin zij actief is continu in de gaten, onder andere om eigen mer-

ken op de markt te kunnen introduceren. Eigen merken kennen veel voordelen ten opzichte van distributies. Hierbij 

kan gedacht worden aan hogere winstmarges, vrijheid met betrekking tot het bepalen van de verpakking van een 

product (kleur, vorm, omvang, etc.), het creëren van klantenbinding en het verstevigen van de positie van Arseus 

door het eigen merk. Een merk vertegenwoordigt nu eenmaal waarde.
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Exclusieve distributies 
28%

Distributies 
14%

Eigen merken 
58%

 Financiering van de groei 

Op 6 september 2007, in aanloop naar de beursgang (IPO), is Arseus een doorlopende kredietfaciliteit (een zoge-

naamde ‘revolving credit facility’) van € 200 miljoen overeengekomen ter fi nanciering van de buy-and-build strategie. 

Ultimo 2008 bedroeg de netto fi nanciële schuld/geannualiseerde recurrente EBITDA-ratio 2,25 en voldoet daarmee 

ruimschoots aan de in de kredietovereenkomst overeengekomen voorwaarde van een schuldratio van maximaal 

3,5. Naast een solide balans heeft Arseus dus voldoende fi nanciële ruimte om haar strategie uit te voeren.

 Verdere groei in 2009 

De algehele economische teruggang in aanmerking nemende en uitgaande van de bestaande portfolio van Arseus, 

verwacht Arseus, dankzij de vele nieuwe projecten, distributies, synergieën en de versterkte managementstructuur, 

voor 2009 een omzetgroei tussen 5% en 10%. 

Dankzij de verwachte positieve bijdrage van de opgestarte greenfi eld-activiteiten, integraties, productieoptimalisa-

tie en een onmiddellijk opgestart kostenbesparingsprogramma, wordt verwacht dat de recurring EBITDA in 2009 

sneller zal groeien dan de omzet.

In 2008 behaalde Arseus circa 58% van de omzet uit eigen merken. 



Fagron 
One-stop-shop for 
pharmaceutical compounding »
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 Kernpunten 

•  Omzet 24,5% gestegen naar € 136,9 miljoen (organische groei: 9,7%)

•  Versteviging van marktpositie in alle landen waarin Fagron actief is

•  Dubbelcijferige omzetgroei in Nederland, Spanje en Italië

•  Strategische buy-and-build acquisities in Tsjechië en Denemarken

•  Positieve ontwikkeling bij greenfi eld-activiteiten in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

 Positie als Europees marktleider versterkt 

Fagron is de enige multinationale ‘one-stop-shop’ voor producten en diensten voor magistrale bereidingen in Eu-

ropa. Ze biedt kwalitatief hoogwaardige grondstoffen, halffabrikaten, kant-en-klare producten, diensten en con-

cepten die aansluiten bij de specifi eke en individuele wensen van apothekers, ziekenhuizen en de farmaceutische, 

cosmetische en veterinaire industrie. Fagron investeert voortdurend in innovatie en productontwikkeling en beschikt 

daarom continu over een goed gevulde pijplijn van nieuwe producten die door verhoogde sales- en marketingacti-

viteiten op de markt zullen worden geïntroduceerd. Op dit moment is Fagron actief in 16 Europese landen en heeft 

zij een leidende positie in 9 landen.

Het uitstekende resultaat in 2008 is een bevestiging van het succes van de kernwaarden van Fagron: innovatie, 

kwaliteit en oplossingsgerichtheid. Door een voortdurende focus op de ontwikkeling en introductie van innovatieve 

concepten en producten verstevigde Fagron haar marktpositie in alle landen waarin zij actief is. De greenfi eld-

activiteiten in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben zich positief ontwikkeld, maar waren in 2008 nog niet 

winstgevend.

(x 1 miljoen euro) 2008 2007 Evolutie

Omzet 136,9 110,0 +24,5%

REBITDA 24,4 20,3 +20,2%

REBITDA marge 17,8% 18,5%

FTE’s 537,4 440,3

13
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Er is goede voortgang geboekt met de integratie van Tamda en Fagron A/S (het voormalige Unikem). De introductie 

van het Fagron-model en het ruime productassortiment van Fagron zullen de marktpositie van Tamda in Tsjechië 

en Fagron A/S in Denemarken verder versterken. In 2008 is fl ink geïnvesteerd in de productiefaciliteiten van Tamda. 

De GMP (Good Manufacturing Practice) productiefaciliteiten van Tamda zullen in 2009 in toenemende mate worden 

ingezet voor de conditionering van farmaceutische grondstoffen voor de Fagron Group.

 One-stop-shop 

Als multinationale one-stop-shop voor producten en diensten voor magistrale bereidingen in Europa ontwikkelt en 

verkoopt Fagron eigen recepturen voor magistrale bereidingen, verkoopt en verdeelt instrumenten en farmaceuti-

sche grondstoffen voor magistrale bereidingen, verkoopt en verspreidt magistrale bereidingen en farmaceutische 

producten onder de eigen merknaam Fagron aan apothekers en farmaceutische groothandelaars, levert maak-

loonwerk van magistrale bereidingen aan apothekers en ziekenhuizen en levert gespecialiseerde farmaceutische 

grondstoffen aan de farmaceutische, nutraceutische, veterinaire en cosmetische industrie.

Het productengamma van Fagron omvat meer dan 2.000 farmaceutische grondstoffen van hoge kwaliteit, beschik-

baar in meer dan 3.000 afl everingsvormen. Naast de farmaceutische grondstoffen levert Fagron ook halffabrikaten 

voor gebruik in magistrale bereidingen zoals aqua purifi cata, basisoplossingen, poedermengsels en crème- en 

zalfbasissen. Fagron biedt haar klanten in de sector van de magistrale bereidingen een brede waaier aan van farma-

ceutische verpakkingsmaterialen, inclusief fl essen, fl acons, doordrukstrips en verpakkingsdoosjes. Het assortiment 

bevat ook instrumenten die de apothekers bij bereidingen gebruiken, zoals weegschalen en vijzels, en verpakkings-

apparatuur zoals capsuleermachines. 

Magistrale 
apotheekbereidingen

Magistrale 
receptuur

Farmaceutische grondstoffen, 
bereidingsapparatuur en farma-

ceutische eindproducten

Fagron-merk Industrie

Farmaceutische, nutraceutische, 
veterinaire en cosmetische 

industrie
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De producten voor magistrale bereidingen van Fagron beslaan een breed spectrum van therapeutische domeinen, 

waarbij de accenten liggen op dermatologie, geriatrische geneesmiddelen en dieetproducten.

Met een focus op innovatie en met de levering van optimale oplossingen voor haar klanten is Fagron gestart met 

maakloonwerk van magistrale bereidingen. Deze service levert op basis van bestellingen, farmaceutische berei-

dingen op maat aan apotheken. De bereidingen worden verstrekt aan apotheken die zelf geen bereidingen willen 

uitvoeren omwille van de middelen, kwaliteitseisen en deskundigheid die vereist zijn om magistrale bereidingen van 

hoge kwaliteit te maken. Door de activiteiten betreffende magistrale bereidingen uit te besteden aan Fagron kunnen 

deze apotheken zich richten op het verstrekken en verkopen van producten terwijl zij hun klanten toch de magistrale 

bereidingen met toegevoegde waarde kunnen aanbieden. Fagron heeft twee grootschalige bereidingsapotheken in 

Nederland opgericht om dit maakloonwerk te leveren en zal deze snelgroeiende dienstverlening in 2009 uitbreiden 

naar andere geografi sche markten waarin Fagron actief is. 

In 2005 benutte Fagron zijn gevestigde positie en expertise in het leveren van farmaceutische grondstoffen om zijn 

product- en dienstengamma uit te breiden teneinde grotere bestellingen (tot maximaal 500 kilogram) van gespecia-

liseerde farmaceutische grondstoffen te leveren aan bedrijven in de farmaceutische, nutraceutische, veterinaire en 

cosmetische industrie. De afdeling Industry heeft in 2008 een sterke groei laten zien.

 Continue groei vanaf 1990 

Ger van Jeveren, CEO van Arseus, heeft Fagron in 1990 in Rotterdam (Nederland) opgericht. Door een accent op 

innovatie, kwaliteit en oplossingsgerichtheid te leggen, heeft hij Fagron naar een leidende marktpositie in Nederland 

gebracht in het segment van de magistrale bereidingen. Ook na de verkoop van Fagron in 2000, heeft Van Jeveren 

de verdere ontwikkeling en internationale groei gestuurd met als resultaat dat Fagron thans actief is in 16 Europese 

landen. In 9 Europese landen is Fagron marktleider in het segment van magistrale bereidingen. Dankzij de goed 

uitgebouwde en gerichte merkenstrategie is Fagron het bekendste merk voor magistrale bereidingen bij apothekers 

in Europa. Het Europees marktleiderschap biedt grote concurrentievoordelen zoals de centrale inkoop van grond-

stoffen en een optimale inzet van de verschillende productiefaciliteiten.

De Europese markt voor magistrale bereidingen is sterk gefragmenteerd en kent enkel lokale spelers met een be-

perkt gamma aan producten en diensten. Het is de intentie van Fagron om vanuit haar Europees marktleiderschap 

een antwoord te bieden op het gefragmenteerde karakter van de markt door haar Europese platform verder uit te 

bouwen. Dit zal worden gerealiseerd middels een actieve buy-and-build strategie, het opstarten van greenfi eld-

activiteiten en verdere organische groei. Naast de verdere geografi sche expansie- en consolidatiemogelijkheden in 

West-Europa, heeft Fagron ook acquisitieplannen in Centraal- en Oost-Europa en Scandinavië.
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 Eerste stap in Centraal- en Oost-Europa 

In april 2008 heeft Arseus 70% 

van de aandelen verworven van 

het Tsjechische Tamda a.s., de 

marktleider in Tsjechië in de 

verkoop van farmaceutische 

grondstoffen, crèmes en zalven 

in het apotheekkanaal. Tamda 

is sinds de oprichting in 1992 

gevestigd in het Tsjechische 

Olomouc. Met de overname 

van Tamda wordt Fagron actief 

in Centraal- en Oost-Europa, 

een markt die vele groeimoge-

lijkheden biedt.

Tamda biedt een volledig assortiment van grondstoffen en halffabrikaten en heeft daarnaast ook een aantal eigen 

registraties van farmaceutische specialiteiten. Ongeveer 85% van de omzet wordt gerealiseerd via directe ver-

koop aan apotheken en ziekenhuizen. De resterende 15% van de omzet wordt gerealiseerd via groothandelaren 

en distributeurs van farmaceutische producten. 

De afgelopen jaren heeft Tamda fl ink geïnvesteerd in productiefaciliteiten voor de conditionering van grondstof-

fen. Dit heeft geleid tot nieuwe GMP-productiefaciliteiten voor vloeibare en halfvaste farmaceutische stoffen en 

nieuwe clean rooms voor vaste farmaceutische stoffen. De nieuwe GMP-productiefaciliteiten van Tamda zullen 

in 2009 in toenemende mate worden ingezet voor de conditionering van farmaceutische grondstoffen voor de 

Fagron Group. 

 Strategische overeenkomst met het Griekse Kertus 

In oktober 2008 is Fagron een overeenkomst aangegaan met 

het Griekse Kertus. Kertus is de grootste bereidingsapotheek 

van Griekenland en levert dagelijks magistraal bereide pro-

ducten aan vele collega-apotheken verspreid over heel Grie-

kenland.



Het in Trikale gevestigde Kertus is een familiebedrijf van de derde generatie. Vader Stephanos Koulouridas, 

apotheker van beroep, heeft de apotheek jaren geleden overgenomen van zijn vader. Inmiddels is de derde 

generatie van de familie Koulouridas werkzaam in de apotheek en zijn er zeer ambitieuze plannen om de 

markt niet alleen met magistrale bereidingen te verzorgen, maar ook om de markt te beleveren met standaard 

Fagron-producten. 

 Meer dan 200 jaar geschiedenis in Denemarken 

Vanaf 1 augustus 2008 maakt Unikem A/S deel uit van de Fagron Group. Unikem richt zich al meer dan 200 

jaar op de verkoop, conditionering, analyse en distributie van farmaceutische grondstoffen in Denemarken en 

de rest van Scandinavië. De farmaceutische grondstoffen worden geleverd aan (ziekenhuis)apotheken en aan 

de farmaceutische industrie.

Na de overname van Unikem zijn er in Denemarken zeven verkoopmedewerkers actief onder leiding van Morten 

Just Blangsted. De conditionering, analyse en distributie van farmaceutische grondstoffen is verhuisd naar 

Fagron Services in Uitgeest (Nederland). Om de klanten tijdens deze verhuizing goed te kunnen blijven bedie-

nen was het noodzakelijk om Unikem direct te integreren in de Fagron Group, en met succes! Als bewijs van de 

snelle integratie vinden alle activiteiten in Denemarken thans plaats onder de naam Fagron A/S.

 

Morten Just Blangsted, General Manager Fagron A/S

De komende tijd zullen we veel producten uit het Fagron-

assortiment op de Deense markt introduceren, zoals 

bijvoorbeeld crèmes en zalven. Daarnaast zullen we onze 

activiteiten in de andere Noord-Europese landen verder 

uitbreiden.”

“

17
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 Lancering Fagron Derma Concept 

Als innovatieve en servicegerichte dienstverlener heeft 

Fagron rondom haar productassortiment van crèmes 

en zalven een nieuw ‘dermatologisch instrument’ ont-

wikkeld: het Fagron Derma Concept. Dit concrete en 

complete concept biedt een unieke totaaloplossing 

voor maatwerk in huidadvies en is in 2008 in Nederland 

geïntroduceerd.

Binnen het Fagron Derma Concept zijn praktische hulp-

middelen voor voorschrijver en apotheker ontwikkeld. 

Het Fagron Derma Advies is een keuze-ondersteunings-

formulier om voor iedere specifi eke patiënt tot een goede 

productkeuze te komen. Het Fagron Derma Consult is een 

professioneel naslagwerk op zakformaat met alle crèmes 

en zalven van Fagron, hun specifi eke eigenschappen, geschiktheid en toepasbaarheid. Naast het basismateriaal heeft 

Fagron onlangs ook FTO-materiaal (materiaal ter voorbereiding van farmacotherapieoverleg) en nascholingsworkshops 

ontwikkeld, waarmee voorschrijvers en apothekers nageschoold kunnen worden over de mogelijkheden van indifferente 

therapie, mede gerelateerd aan onderwerpen zoals eczeem, psoriasis en dermacorticosteroïden.

Tot slot ontwikkelde Fagron ook een schappenplan voor apotheken met als uitgangspunt dat de publieksruimte van 

een apotheek uitstekende kansen biedt om het gesprek met de cliënt over het nut van indifferente therapie aan te gaan. 

Daarbij is nadrukkelijk gekozen voor een fl exibele opzet waarbij onze klant mede de invulling, beschikbare ruimte en de 

keuze van de producten bepaalt.

De materialen worden massaal en enthousiast aangevraagd en 90% geeft aan het ook actief in te gaan zetten in de prak-

tijk. Het Fagron Derma Concept zal in 2009 in de rest van Europa worden geïntroduceerd.
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Professor Arnold P. Oranje, dermatoloog en hoogleraar Kinderdermatologie in het Erasmus MC Rotterdam 

(Nederland) en erevoorzitter van de ESPD (Europese organisatie voor Kinderdermatologie) werkt al vele 

jaren samen met Fagron.

Kinderdermatologie is een betrekkelijk jong aandachtsgebied binnen de geneeskunde (sinds 1975). Huidaan-

doeningen presenteren zich bij baby’s en kinderen niet zoals bij volwassenen. Ook reageren zij vaak anders 

op de lokale toepassing van geneesmiddelen. In Fagron heb ik een partner gevonden die mij als (kinder)der-

matoloog mogelijkheden biedt die individuele patiëntenzorg voor deze bijzondere doelgroep meer en beter 

mogelijk maakt en zorgt voor beschikbaarheid van speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde producten. Het 

Fagron Derma Concept biedt daarbij voor mij, veel vakgenoten en ondersteunend personeel een uitstekend 

instrumentarium voor productinformatie en een weloverwogen pro-

ductkeuze. In het Erasmus MC en in het academisch poliklinisch 

centrum “KinderHaven” zie ik veel complexe eczeempatiëntjes en 

hun ouders. Jaarlijks worden 4.000 kinderen met huidaandoeningen 

gediagnosticeerd en behandeld. Eczeem vormt een groot deel van 

deze problematiek. Het Fagron-assortiment en het Fagron Derma 

Concept bieden extra mogelijkheden om de juiste dermatologische 

zorg voor kinderen breder en makkelijk toegankelijk te maken. Het 

partnership met Fagron is voor mij een fi jne basis om de kinderder-

matologie breder toegankelijk te maken.

Mevrouw Dr. Suzanne G.M.A. Pasmans, dermatoloog/immunoloog, hoofd afdeling kinderdermato-allergologie 

Willemina Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Utrecht (Nederland).

Aan de hand van een voorbeeld over patiënten met constitutioneel eczeem wordt het nut van het Fagron Derma huid-

verzorgingsadvies geïllustreerd.

Bij patiënten (kinderen en volwassenen) met constitutioneel eczeem bestaat de behandeling uit het dagelijks onder-

drukken van de lokaal aanwezige ontsteking in de huid, de dermatitis, met immunosuppressiva zoals corticosteroïd 

bevattende zalven. Daarnaast dient de gehele huid bij patiënten met de aanleg voor constitutioneel eczeem dagelijks 

ingevet te worden met een vettende crème of liefst zalf. Dit is ongeacht de aanwezigheid van een dermatitis. De reden 

waarom dit minimaal eenmaal dagelijks geadviseerd wordt, is omdat de huid in aanleg droger is met een verminderde 

huidbarrière tot gevolg. Door de huid dagelijks goed in te vetten verbetert de natuurlijke barrière van de huid weer. 

Het kan moeilijk zijn om de goede vettende zalf aan de patiënt te adviseren. Verschillende factoren spelen bij deze 

keuze een rol: het meest de mate van droogheid van de huid, de mate van transpireren, is het bedoeld voor de nacht 

(intrekken mag langer duren) of voor overdag (snel intrekken maar toch goed vettend) om bij te smeren, hoe is de lucht-

vochtigheid, in de zomer of in de winter, om mee te masseren, de geur en niet te vergeten de persoonlijke voorkeur 

van de patiënt. 

Om deze keuze wat inzichtelijker te maken heeft Fagron een systeem ontwikkeld waarin op basis van de leeftijd, huids-

kleur, de mate van droogheid van de huid, het aanwezig zijn van huidafwijkingen en de klachten die een huidaandoening 

geeft, een advies wordt gegeven voor geschikte onderhoudszalven met een kleurcodering. Voor de dagelijkse praktijk is 

dit zalfsysteem goed bruikbaar. Dit systeem wordt nader uitgewekt in het Derma Advies en Consult en de Wijzer.

“

”
Professor Arnold P. Oranje 
(foto gemaakt door H.A.M. Neumann)

“

”
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Apotheker Mieke van Hattum van Apotheek Pelaene Hof (Woerden, Nederland). 

In 2008 won mijn apotheekteam de Farmaceutische Patiëntenzorg-prijs van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maat-

schappij ter bevordering van de Pharmacie) met een door onszelf ontwikkelde zorgstandaard waarmee patiënten met 

eczeem die corticosteroïdcrème voorgeschreven krijgen standaard ook een indifferente basiscrème of -zalf en extra 

gebruiksadviezen meekrijgen. Sinds kort combineren wij onze standaard met het Fagron Derma Concept. Het Fagron 

Derma Concept is een welkome aanvulling om voor iedere patiënt tot een juiste productkeuze te komen: een dergelijk 

instrument was er tot op heden niet en het blijkt in de praktijk voor ons toch lastig om het juiste product voor de indi-

viduele patiënt te kiezen, terwijl dit essentieel is voor het therapeutisch effect. Onze zorgstandaard in combinatie met 

het Fagron Derma Concept levert echt heel veel op, vooral in de band die je met je patiënten en je huisartsen opbouwt: 

de inspanning draagt niet alleen theoretisch bij aan het optimaliseren van farmacotherapie, maar het is ook concreet 

merkbaar voor de patiënt en zijn huisarts dat de huidconditie verbetert en de eczeemklachten zichtbaar verminderen!

 Medicinale cannabis nu ook in Duitsland 

Vanwege het grote succes van medicinale cannabis in Nederland, werd door een aantal andere Europese landen 

interesse getoond. Ook in Duitsland is een groeiend aantal artsen geïnteresseerd in het voorschrijven van medicinale 

cannabis. In december 2008 is in Duitsland op politiek niveau besloten in bijzondere gevallen medicinale cannabis 

beschikbaar te stellen voor patiënten.

In Nederland kennen en waarderen steeds meer artsen de therapeutische eigenschappen van medicinale cannabis 

voor de verschillende indicatiegebieden waaronder pijnbestrijding. Apothekers in Nederland kunnen sinds 1 septem-

ber 2003 cannabis verstrekken aan patiënten met een recept van de huisarts. Fagron Nederland is bij de introductie 

“

”

Mieke van Hattum (helemaal rechts op de foto)
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door het BMC (Bureau voor Medicinale Cannabis) aangewezen als de exclusieve verpakker en logistiek dienstverlener 

van medicinale cannabis in Nederland.

Fagron Duitsland heeft een exclusieve vergunning verkregen waarmee zij medicinale cannabis in Duitsland kan im-

porteren en distribueren. Dit betekent dat vanaf heden de medicinale cannabis nu zowel in Nederland als in Duits-

land exclusief door Fagron wordt gedistribueerd.

De heer Zachariasen uit Hamburg (Duitsland) lijdt al jarenlang aan chronische hepatitis C, recidiverende gas-

tritis en een exocriene pancreasinsuffi ciëntie. Deze combinatie van ziektebeelden leiden ertoe dat hij sterk 

vermagert en bij een lichaamslengte van 183 cm een gewicht van circa 56 kilogram heeft. Daarbij lijdt de heer 

Zachariasen aan een chronisch Wirbelsäulensyndrom (lage rugpijn) met sterke aanhoudende pijnen. Vanaf 

2000 wordt de heer Zachariasen behandeld met opiaten (morphium), kalmeringsmiddelen en pancreasenzy-

men. Op basis van zijn ziektebeeld adviseert zijn behandelend arts de behandeling met cannabis.

Al in 1999 diende hij een verzoek in bij BFARM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukten) om 

behandeld te mogen worden met medicinale cannabis. In november 2008 is in Duitsland op politiek niveau 

besloten dat bepaalde patiënten met medicinale cannabis behandeld mogen worden en krijgt hij - als een van 

de eerste patiënten - medicinale cannabis op recept voorgeschreven door zijn behandelend arts. 

De heer Zachariasen is van mening dat medicinale cannabis zijn kwaliteit van leven verbetert; zijn lichaamsge-

wicht neemt toe en het verlicht zijn chronische pijn. Zonder een chronische therapie met medicinale cannabis 

verliest hij lichaamsgewicht en zal hij belanden in een levensbedreigende situatie. Hij is zeer te spreken over de 

kwaliteit van de mix en de smaak van de cannabis.

“

”



22
JAARVERSLAG 2008

Arseus Dental 
Value-added distributor of 
dental products and services »
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 Kernpunten 

•  Omzet 21,9% gestegen naar € 144,2 miljoen (organische groei: 10,3%)

•  Strategische acquisitie in Frankrijk

•  Opening nieuwe showrooms in Frankrijk en Duitsland

•  Verkoop van verbruiksgoederen selectief afgebouwd

•  Nieuwe exclusieve distributieovereenkomst met Cefl a Dental

•  Productintroducties van Julie-Owandy tijdens IDS in Keulen

 Algemeen 

Arseus Dental is een vooraanstaande one-stop-shop die specialistische producten en diensten levert aan tand-

artsen, laboratoria en andere professionals in de tandheelkunde. Naast deze activiteiten heeft Arseus Dental ook 

een Zwitserse productievestiging die (als OEM-supplier) precisiecomponenten voor de dentale en orthopedische 

industrie vervaardigt. De productie van de bevestigingscomponenten van het eigen label Ceka & Preci-Line vindt 

plaats in Zwitserland.

Het nieuwe business model van Arseus Dental is gericht op producten met een hoge toegevoegde waarde voor 

tandartsen en tandheelkundige labs. De focus van het management heeft in 2008 gelegen bij de optimalisering van 

de productmix, de optimalisering van de supply-chain en de integratie van de back offi ces. De verkoop van ver-

bruiksgoederen (consumables) is selectief afgebouwd.

(x 1 miljoen euro) 2008 2007 Evolutie

Omzet 144,2 118,3 +21,9%

REBITDA 12,9 11,7 +10,3%

REBITDA marge 8,9% 9,9%

FTE’s 669,1 518,0
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In 2008 heeft Arseus Dental haar positie in Duitsland versterkt met de opening van showrooms in Düsseldorf en 

Frankfurt. Door de overname van Julie-Owandy en de opening van showrooms in Straatsburg en Metz heeft Arseus 

Dental een leidende positie in Frankrijk verkregen. Op dit moment is Arseus Dental actief in 7 Europese landen en 

is marktleider in Nederland, België en Frankrijk. Arseus Dental is de nummer 2 in de bijzonder gefragmenteerde 

Europese dentale markt.

In 2009 ligt de nadruk op het versterken van de marktposities in de landen waarin Arseus Dental al actief is, te weten 

België, Frankrijk, Nederland en Duitsland.

 Inspelen op de wensen van onze klanten 

In het nieuwe business model is Arseus Dental dé partner voor tandartsen, tandtechnici en tandheelkundige 

universiteiten en wil ze inspelen op de wensen van haar klanten. Arseus Dental biedt alle investeringsgoederen 

aan die vereist zijn bij de inrichting van een tandartsenpraktijk: behandelunits, verlichtingssystemen, aangepast 

meubilair, bleaching-apparatuur, sterilisatietoestellen, orale camera’s, CAD/CAM-systemen, radiologiesyste-

men (2D en 3D), maar ook precisie-instrumenten zoals turbines, tangen, boren, etc. De productie van kunst-

gebitten, implantaten en ander gespecialiseerd werk besteedt de tandarts uit aan tandtechnische laboratoria. 

Ook in deze specifi eke markt is Arseus Dental een vooraanstaande partner als distributeur van technische 

installaties en apparatuur. Arseus Dental distribueert tevens alle mogelijke onderdelen die door tandtechnici 

worden verwerkt in implantaten: kunsttanden, onderdelen in metaallegeringen of in kunststof. De fameuze 

Hader Barsystemen en de bevestigingscomponenten van Ceka & Preci-Line, beide eigen labels, behoren even-

eens tot het assortiment.

Door zijn leidende marktposities kan Arseus Dental zijn klanten geïntegreerde totaaloplossingen aanbieden zo-

als de volledige installatie en inrichting van tandheelkundige laboratoria en tandartspraktijken. Het onderhoud 

en de reparatie van tandheelkundige apparatuur, inclusief de verkoop van onderhoudscontracten en de leve-

ring van diverse reparatiediensten zoals snelle reparatie van essentiële instrumenten, resulteert in een sterke 

klantenbinding.

Een groot deel van de medewerkers van Arseus Dental staat dagelijks in contact met de tandarts of tandtech-

nicus en is verantwoordelijk voor verkoop, opleidingen, technische diensten en klantenzorg.
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Josef Richter, Chief Sales Offi cer Ivoclar Vivadent AG (Schaan, Liechtenstein).

In België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland zijn de gespecialiseerde activiteiten van onze 

distributiepartner Arseus de afgelopen jaren continu gegroeid.

Vooral in het steeds moeilijkere bedrijfsjaar 2008 hebben de toewijding en specialisatie van het Arseus-

salesteam, de inzet van de bedrijven, het nauwe contact met de tandheelkundige laboratoria en tandartspatiënten 

en het streven van het management om de activiteiten uit te blijven breiden naar andere landen in Europa, 

gezorgd voor een unieke marktpenetratie op bovengenoemde markten van de Ivoclar Vivadent producten.

We willen het Arseus personeel en management bedanken voor hun continue inzet. We kijken ernaar uit om 

onze gezamenlijke aanwezigheid in Europa te verstevigen door samen te werken aan het succes van onze 

tandheelkundige laboratoria en de tevredenheid van onze patiënten.

 One-stop-shop voor de tandarts 

De solopraktijk van tandarts Filip Thys in Aalter (België) onderging een metamorfose in het kwadraat. “De totaalaanpak 

van Arseus Dental maakte dat de werkzaamheden op amper vijf weken waren voltooid”, getuigt een tevreden tandarts.

Arseus Dental is een one-stop-shop die alles in huis heeft om een tandartspraktijk volledig in te richten of te vernieuwen. 

De afdelingen Lamoral en Xtradent beschikken over een ruime keuze aan tandartsinstallaties, sterilisatieapparatuur, 

roterende instrumenten, kortom alle investeringsgoederen voor een goed uitgeruste praktijk. Het RX-TEAM adviseert 

de klant inzake radiologie en biedt een uitgebreide keuze aan verschillende merken radiologietoestellen, van intra-orale 

en panoramische beeldvorming, tot de meest geavanceerde CT Cone Beam toestellen. De afdeling Archimed verzorgt 

“

”
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de volledige inrichting van de praktijk en verzekert een gepersonaliseerde oplossing, zowel qua budget, ergonomie, 

effi ciëntie als design. De divisie Corilus, marktleider in verschillende segmenten van de medische informatica is wat 

men noemt een total solution provider (software, hardware én bijhorende dienstverlening). En om dit alles technisch te 

verwezenlijken wordt beroep gedaan op de professionele diensten van de afdeling Arseus Tec, die ook de after sales 

van alle geleverde toestellen verzorgt.

Het gemak van dergelijke totaalservice laat zich natuurlijk raden. En dat heeft ook tandarts Filip Thys mogen ervaren. 

“Arseus Dental heeft werkelijk alle knowhow in huis om dergelijk project in zijn totaliteit te verwezenlijken.”

 Belangrijke partner van tandheelkundige opleidingen 

Bij de aankoop van tandheelkundige apparatuur zijn klanten vaak loyaal ten opzichte van de merken die zij tijdens hun 

opleiding hebben gebruikt. Arseus Dental heeft distributieovereenkomsten met de belangrijkste merken en versterkt 

haar marktpositie door deze merken aan te bevelen bij tandheelkundige opleidingen en universiteiten in de landen 

waarin Arseus Dental actief is. 

Arseus Dental heeft in 2008 een Europese 

aanbesteding gewonnen voor de levering van 

248 tandheelkundige behandelunits van het merk 

A-dec, inclusief een langlopend servicecontract, 

aan de Universiteit van Amsterdam (ACTA). Deze 

levering is één van de grootste investeringen 

in de dentale zorg in de Benelux. De eerste 

leveringen zullen plaatsvinden in december 
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2009. Het gehele project zal afgerond zijn in 2010. ACTA behoort internationaal tot één van de meest toonaangevende 

universiteiten in tandheelkundig onderzoek en onderwijs.

In oktober heeft Arseus Dental 24 behandelunits van A-dec geleverd aan de Hogeschool van Utrecht. Ook in België 

werd dit jaar de dentale faculteit van de Universiteit van Gent uitgerust met behandelunits van A-dec. Begin 2009 

zijn simulatoren van A-Dec geleverd aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Verder worden sinds een aantal jaren 

de faculteiten van Lille, Parijs, Toulouse, Reims, Nice, Montpellier and Clermont-Ferrand (meer dan 50% van de 

tandheelkundige faculteiten in Frankrijk) uitgerust met behandelunits van Arseus Dental (A-dec). Arseus Dental is al 

decennialang de exclusieve distributeur van A-dec in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Karl O’Higgins, Director International Sales Europa, 

Midden-Oosten en Afrika van A-dec International Inc.

A-dec is een merkleverancier en 

heeft de verkoop aan Arseus het af-

gelopen jaar aanzienlijk zien stijgen, 

tot 49% op jaarbasis. Er zijn natuur-

lijk meerdere factoren voor dit suc-

ces. Wij zijn van mening dat de be-

langrijkste factor ligt in onze sterke 

partnership en wederzijdse inzet 

voor klanttevredenheid. Betrouw-

bare, goed ontworpen producten 

ondersteund door toegewijde tech-

nische teams en sales teams in de 

vier landen waar we samen actief 

zijn, blijken een winnende combi-

natie te zijn. We zullen Arseus in 

2009 blijven bijstaan middels hun 

buy-and-build strategie en met de-

zelfde doelstelling van oplossingen 

met grote toegevoegde waarde voor 

tandheelkundige professionals.

“

” De in 2009 geïntroduceerde A-dec 300
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 Productintroducties van Julie-Owandy tijdens IDS in Keulen 

In het vierde kwartaal van 2008 heeft Julie-Owandy op 

succesvolle wijze de I-Max Touch (panoramische beeld-

vormingapparatuur) geïntroduceerd. Door de duidelijke 

verbetering in het ontwerp van het apparaat en een aantal 

innovatieve nieuwe functies die de gebruikersvriendelijk-

heid en beeldkwaliteit vergroten, wordt de I-Max Touch on-

miskenbaar gepositioneerd als hét apparaat dat tandartsen 

meer vrijheid in hun praktijk biedt tegen een redelijke prijs.

De I-Max Touch staat aan de basis van de nieuwe 

producten die in maart 2009 tijdens de IDS in Keulen 

werden geïntroduceerd. Julie-Owandy heeft nieuwe 

state-of-the-art beeldvormingapparatuur gelanceerd die zowel in 2-D als in 3-D foto’s kan maken zonder de sensor te 

moeten vervangen of aan te passen. De lancering werd ondersteund door de introductie van een nieuwe, innovatieve 

intra-orale sensor met een ongeëvenaard positioneringsysteem. Tevens heeft Julie-Owandy tijdens IDS een nieuwe 

release van haar in Frankrijk zeer succesvolle software voor tandartsen geïntroduceerd. Deze release maakt het 

mogelijk om de software ook buiten Frankrijk op de markt te brengen en te commercialiseren.

Dr. Lachaize (Grenoble, Frankrijk): Huwelijksreis met de I-Max Touch van Julie-Owandy.

Wat? Veranderen van panoramische unit? Nogmaals ontdekken hoe u het apparaat 

kunt voorbereiden en gebruiken, hoe u het apparaat kunt opstellen en hoe u met de 

beelden kunt spelen? Ga ervoor! Doe het... Het apparaat ziet er tenslotte aantrekkelijk 

uit met de gladde, glanzende en ronde vormen! De patiënt staat comfortabel en 

heeft zijn handen op een zachte leuning om zich stabiel te voelen. Hij kan zichzelf 

bovendien bekijken in de spiegel voor hem. Zo ziet hij ook de laserstralen die op 

Dr. Lachaize (Grenoble, Frankrij

Wat? Veranderen van pan

kunt voorbereiden en geb

beelden kunt spelen? Ga e

uit met de gladde, glanze

heeft zijn handen op een 

bovendien bekijken in de 

“

Intra-orale sensor

I-Max Touch
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hem gericht zijn alsof hij de ultieme aantrekkingspool is, en kan hij in één oogopslag checken dat alles rondom 

en achter hem gereed staat. Gemakkelijk en snel in te stellen. Druk op de knop. Hop! De radiologische beelden 

staan al in Julie, de laatste instellingen zullen samen met de diagnose worden gedaan… I-Max Touch, ik gebruik 

het en ik ben er fan van!

Dr. Mathelin (Mandelieu, Frankrijk): Mijn ervaring met de I-Max Touch en Ceph.

De installatie van de panoramische en cephalometrische radiografi sche unit in mijn kliniek is een fl inke vooruitgang 

geweest voor mij en mijn patiënten (of hun ouders aangezien ik gespecialiseerd ben in orthodontie). Voor mij is het 

grote voordeel dat ik direct toegang heb tot de beelden zodat ik meteen de ontwikkeling van het gebit zie of een 

beeld krijg van de groeilijn. De installatie van de nieuwe unit is ook een voordeel voor de patiënt aangezien hij niet 

meerdere malen terug hoeft te komen en het tijd bespaart tijdens afspraken. De unit heeft aan de modernisering 

van de kliniek bijgedragen. Het is erg belangrijk voor een patiënt om in een kliniek te komen die open staat voor 

moderne technologie en hightech georiënteerd is. De panoramische Ceph I-Max Touch is gemakkelijk in gebruik. 

De patiënt kan comfortabel staan, waardoor het systeem geschikt is voor kinderen. Last but not least, ik ben erg 

tevreden met de beeldkwaliteit.

Dr. Bonne (Bordeaux, Frankrijk): Julie en ik, al 25 jaar samen.

Dr. Bonne gebruikt Julie al meer dan 25 jaar. Hij is fan van computers en is 

altijd op zoek naar de nieuwste technologie. Daarom is hij vanaf het allereerste 

begin met Julie gaan werken. Toen hij begon te werken met Julie werd net 

Windows 1 geïntroduceerd. Als professor aan de universiteit van Bordeaux 

deelde hij zijn kennis en vaardigheden met zijn studenten om tot de beste 

softwarekeuze te komen voor hun praktijk. Hij moest daarvoor alle beschikbare 

software testen en kwam tot de conclusie dat Julie de meest geavanceerde 

software op de markt was. Toen de teletransmissie werd geïntroduceerd, 

werd hij bètatester voor Julie. Het voortdurende streven naar verbetering van 

Julie was zijn derde criterium en gaf de doorslag. Sinds 1998 en de wet die 

tandartsen verplicht de in de kliniek gebruikte materialen vast te leggen, is Julie 

de enige software die dit mogelijk maakt. De nieuwste innovaties die mij erg 

geholpen hebben in mijn praktijk, zijn de samenwerking met VIDAL (de Franse 

medicijnendatabase), de mogelijkheid om via Word e-mail te verzenden, de 

effi ciëntie van een intra-orale camera en de digitale panoramische unit. Julie is 

wat mij betreft toonaangevend op het gebied van tandheelkundige software. 

Het streven naar verbetering en de positie van innovatieve modules garanderen 

de veiligheid van onze praktijk, en dat is een waardevol goed.

”

“
”

“

”
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 CAD/CAM-technologie 

Een belangrijke ontwikkeling in de tandheelkunde is de toenemende invloed van CAD/CAM-technologie voor de 

fabricage van kronen en bruggen. CAD staat voor Computer Aided Design en CAM voor Computer Aided Manufacturing. 

Bij deze technologie worden vormen via een lasermeting in de computer vastgelegd. Vervolgens wordt het digitale 

bouwmodel computerondersteund verder ontworpen (CAD) en geproduceerd (CAM). De CAD/CAM brug of kroon 

wordt daarna gefreesd uit een blok monochromatisch keramiek

In de toekomst zal de tandtechnicus steeds vaker via digitale technieken werken. Zo kan aan de hand van digitale gegevens 

een 3D-beeld worden gemaakt van de bestaande mondsituatie of van een ontwerp. De dentaaltechnicus zal dan aan de 

hand van deze 3D-beelden een ontwerp maken dat vervaardigd kan worden via geautomatiseerde technieken.
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Individuele CAD/CAM-oplossingen voor de tandtechniek 

zijn mogelijk dankzij de universele oplossingen van het 

Arseus Dental scancenter. Met het scancenter biedt 

Arseus Dental haar klanten systeemoplossingen binnen 

de CAD/CAM-technologie voor het vervaardigen 

van kronen, bruggen en implantaatsuprastructuren. 

Dankzij de vergevorderde ontwikkelingen en nieuwe 

technologieën kan momenteel in zowat alle mogelijke 

denkbare materialen gefreesd worden (Zirconium, 

Titanium en CobaltChroom), opgebouwd worden via 

selective laser sintering (Titanium en CobaltChroom) of 

geprint worden via 3D-printers (kunststof en was).

Zirkonium is een high-tech keramisch materiaal dat 

wordt gekenmerkt door zijn uitstekende stabiliteit en 

biocompatibiliteit. Het materiaal is ook vele malen 

sterker dan andere volkeramische materialen. Meer 

en meer CAD/CAM-systemen maken gebruik van dit 

materiaal. Het nadeel was echter tot op heden dat 

klanten vaak dure investeringen moesten aangaan, 

om dan vervolgens binnen één welbepaalde fabrikant 

hiervan gebruik te kunnen maken. Met de oplossing die Arseus in dit segment kan aanbieden behoort de beperkte 

keuzevrijheid nu defi nitief tot het verleden en kunnen klanten hun scanner gebruiken om de productie van hun 

werk uit te besteden aan verschillende fabrikanten of centrale productiecentra. Via geïndustrialiseerde centrale 

productie-eenheden kunnen naast Zirconium ook Titanium en CobaltChroom legeringen gefreesd worden 

waardoor het labo niet meer hoeft te 

investeren in productie maar enkel in 

know-how en kleinere randapparatuur 

zoals open scanners.

In samenwerking met de Zwitserse 

dochteronderneming Hader SA werd 

op de internationale beurs IDS in 

Keulen nu ook in wereldpremière het 

product CEKA-MAX voorgesteld van 

Ceka & Preci-Line. Met deze CAD/

CAM-oplossingen kunnen klanten nu 

ook bij Arseus terecht voor individuele 

implantaatsuprastructuren. 
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Yves Marchand: Dentaal Tema (Brugge Sint-Andries, België).

Implantologie en CAD/CAM zijn de twee sterkst groeiende 

segmenten in ons tandtechnisch labo. Doordat Arseus deze 

twee toepassingen nu voor het eerst combineert in één systeem 

dat niet gebonden is aan één leverancier van implantaten of 

CAD/CAM-apparatuur kunnen wij als tandtechnisch labo nu 

ook voor al dit soort werk bij Arseus terecht. Vroeger moesten 

wij ons maar al te vaak wenden tot 4 of 5 verschillende 

bedrijven om een resultaat te bekomen dat vaak duurder en 

zeker niet voor alle implantaatmerken bruikbaar was. Dankzij Ceka-Max komt daar nu verandering in en kunnen 

wij ons als labo veel meer concentreren op de uiteindelijke prothetische behandeling en de esthetiek. 

 Italiaans design en fl air met Duitse Gründlichkeit 

Cefl a Dental Group in Italië is één van de top vijf fabrikanten in de wereld voor tandheelkundige units. Zij is actief in 

de markt met de merken Anthos, Victor, Stern Weber en sinds kort ook Castellini. In totaal heeft de Cefl a Group 7.240 

units geproduceerd in 2008.

Het vlaggenschip is Stern Weber, een productlijn die al met succes door Arseus Dental werd gedistribueerd. In de 

Benelux had Arseus deze productlijn, òf in een gedeelde exclusiviteit zoals het geval was in België en Luxemburg, òf 

niet exclusief in het gamma, zoals het geval was in Nederland.

Zowel voor Cefl a als voor Arseus Dental was deze situatie niet ideaal. Na constructief overleg is Arseus Dental 

de exclusieve distributeur geworden van Stern Weber in de Benelux. Door en mèt deze exclusieve distributie in 

de Benelux, heeft Arseus Dental haar marktpositie versterkt en is zij in de mogelijkheid haar klanten niet alleen 

degelijkheid, maar ook esthetiek en functionaliteit aan te bieden met een goede prijs-kwaliteitverhouding. 

 

“

”
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Paolo Bussolari, Marketing & Sales Director, Cefl a Dental Group:

Als twee internationale bedrijven dezelfde visie uitdragen en dezelfde bedrijfsdoelen ambiëren, is het strategisch 

gezien een goede keuze om als partners te groeien. En als deze bedrijven zelfs al bijna 10 jaar partners zijn, is het 

juist zinvol om de voordelen te plukken en in de toekomst te investeren.

Arseus Dental en Cefl a Dental Group zijn twee van Europa’s marktleiders op het gebied van tandheelkundige 

apparatuur en hebben een gemeenschappelijke strategie en doelstelling. Op basis van jaren wederzijds vertrouwen 

en succesvolle samenwerking wil Cefl a Dental Group het partnership met Arseus Dental verstevigen door hun 

groeistrategie te ondersteunen met de toonaangevende tandheelkundige merken Anthos en Stern Weber die 

een grote diversiteit aan producten aanbieden voor een groot deel van de ergonomische stijlen aanwezig in de 

tandheelkunde, en MyRay voor multimediasystemen en digitale radiologie.

Samen staan we sterk op de Europese markt en hebben we kans om te groeien, dus laten we ons richten op een 

bredere horizon.

“

”

Anthos behandelunit
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Arseus Medical 
Value-added 
one-stop-partner »

150°°
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 Kernpunten 

•  Omzet 4,4% gedaald naar € 47,3 miljoen

• Omzetdaling is grotendeels te wijten aan de gewijzigde Belgische wetgeving in verband 
met rolstoelen

•  De verbeterde recurrente EBITDA-marge is een duidelijk signaal dat de ingezette turna-
round bij Arseus Medical de eerste vruchten begint af te werpen

•  Nieuwe General Manager per 1 januari 2009 om turnaround te versnellen

 Algemeen 

Arseus Medical is marktleider in België en heeft een sterke positie in Nederland bij de verdeling van medische 

gebruiks- en verbruiksgoederen. Hierbij richt zij zich hoofdzakelijk op rust- en verzorgingsinstellingen (inclusief 

thuisverzorging), ziekenhuizen, artsen (huisartsen, specialisten) en oogartsen. Ongeveer 75% van de omzet wordt in 

België behaald en circa 25% in Nederland.

Vanaf 1 januari 2009 is Mario Huyghe verantwoordelijk voor Arseus Medical. De directie van Arseus verwacht dat 

Mario in staat zal zijn om de in 2008 ingezette turnaround binnen Arseus Medical te versnellen. De Raad van Bestuur 

van Arseus heeft begin 2009 het nieuwe strategisch plan van Arseus Medical goedgekeurd. De focus hierbij ligt op 

het verbeteren van de dienstverlening aan klanten, operational excellence, een verdere versterking van de product-

portfolio en de uitbouw van een sterke marktgerichte organisatie. 

(x 1 miljoen euro) 2008 2007 Evolutie

Omzet 47,3 49,5 -4,4%

REBITDA 3,1 2,7 +14,8%

REBITDA marge 6,6% 5,5%

FTE’s 161,2 164,1
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 Nieuwe en veelbelovende distributies 

In 2008 heeft Arseus Medical België nieuwe exclusieve en langlopende distributieovereenkomsten afgesloten met 

toonaangevende fabrikanten. In de medisch-elektrische activiteit versterken belangrijke agenturen zoals Akrus 

(chirurgische- en onderzoekszetels en instrumententafels), Clarity Systems (Retcam: digitaal breedbeeld 

camerasysteem), Konan (specular microscoop), Albert Heiss (chirurgische instrumenten voor oogchirurgie) en Buerki 

(chirurgische instrumenten voor de nieuwste operatietechnieken) het aanbod. Voor de zorgsector zijn distributies 

van Ontex (met het eigen incontinentiemerk ID) en Kimberly Clark (Tecnol mondmaskers, overschorten) belangrijke 

toevoegingen aan het portfolio. Voor de opthalmologie-business heeft Arseus Medical de distributie van de Nidek 

intra-oculaire lenzen aan de reeds bestaande distributie van Nidek-apparatuur voor opthalmologie toegevoegd.  De 

verkoop van intra-oculaire lenzen in België groeit jaarlijks met ongeveer 10%.

Dr. D.G. Bresseleers, Cardioloog, ZNA – Site Jan Palfi jn (België)

Ik gebruik de apparatuur van Schiller al enkele jaren. De digitale ECG- en stresstestsystemen zijn degelijk en 

betrouwbaar. Door middel van het Sema-200-systeem worden de registraties feilloos opgeslagen en desgewenst 

ook geanalyseerd. Sema-200 is een geavanceerd maar toch gebruiksvriendelijk systeem dat zowel in een 

privaatpraktijk als in een ziekenhuisnetwerk aan alle vereisten voldoet, niet in het minst omdat het gekoppeld kan 

worden aan de meest gebruikte EMD’s.

Dit alles zorgt duidelijk voor een verhoogde 

effi ciëntie en productiviteit van mijn dagelijkse 

praktijkvoering, wat  uiteindelijk ook zal resulteren 

in een verbeterde kwaliteit van de aangeboden 

zorg. De opgeslagen ECG’s kunnen op elk 

moment vanop elke pc opgeroepen worden en 

perfect vergeleken worden waardoor tijdverlies, 

ook op cruciale momenten, vermeden wordt. 

Printen is steeds mogelijk waardoor gebruik van 

(duur) thermisch papier beperkt of vermeden 

wordt. De registraties kunnen ook  worden 

opgeslagen of verzonden in PDF-formaat.

Ook de technische ondersteuning en begeleiding 

vanuit Arseus Medical is steeds degelijk en 

professioneel.

“

”



37

 Arseus Medical Nederland 

Met een team van medisch opgeleide en vakkundige productspecialisten biedt Arseus Medical Nederland innovatieve 

en effectieve oplossingen voor complexe medische procedures op de vakgebieden chirurgie, interventie en cardiologie. 

De hoogwaardige producten en diensten van Arseus Medical leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het 

medische succes van professionals in de gezondheidszorg.

Voorbeelden hiervan zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van endoscopie, die onlangs door Arseus Medical in 

Nederland zijn geïntroduceerd, namelijk de MiroCam videocapsule en de Spirus Medical entereoscopie.

MiroCam videocapsule

De patiënt slikt een videocapsule in, die op reis gaat 

door het lichaam. Met deze nieuwe camera kan de 

maag-darm-leverarts zelfs de moeilijk bereikbare 

plaatsen in de dunne darm onderzoeken. Het 

cameraatje neemt drie foto’s per seconde, die via 

draadloze datatransmissietechnologie direct worden 

uitgezonden. De arts kan via speciale software op zijn 

computer de beelden analyseren en een diagnose 

stellen.

150°°

 

Rob Oudenaller, General Manager Arseus Medical Nederland

De veranderende gezondheidszorg biedt uitstekende 

kansen voor innovatieve oplossingen ondersteund door een 

klantgeoriënteerde organisatie. ”
“
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Spirus Medical entereoscopie

Dit is een systeem dat het mogelijk maakt om een enteroscope op te voeren door de bochtige anatomie, die leidt 

naar de dunne darm. Het Spirussysteem faciliteert een diep distaal onderzoek in een snelle procedure. Hierdoor kan 

de maag-darm-leverarts behandelingen via een enteroscope uitvoeren in het anders niet bereikbare distale deel van 

de dunne darm.

Arseus Medical onderscheidt zich door de ambitie om voortdurend innovatieve en kwalitatieve oplossingen te 

introduceren, die bijdragen aan een betere gezondheidszorg.

Dr. M.E. Craanen en Erik Herdes zijn respectievelijk maag-darm-leverarts en hoofd van de endoscopie afdeling 

in het Flevoziekenhuis te Almere (Nederland). 

Erik heeft jarenlang ervaring opgedaan op de endoscopie-afdeling van het VU Medisch centrum in Amsterdam. 

De laatste jaren heeft hij zich daar gespecialiseerd in het uitvoeren en beoordelen van Video Capsule Endoscoop 

(‘camerapil’) onderzoeken. Ook het Flevoziekenhuis stond in 2008 voor de aanschaf van een camerapilsysteem.  

Uiteindelijk is gekozen voor de MiroCam die door Arseus Medical wordt geleverd. Volgens Craanen en Herdes is 

de keuze op dit systeem gevallen omdat de innovatieve manier van doorzenden van het beeldsignaal zorgt voor 

betere beeldkwaliteit en een langere opnametijd. Hierdoor wordt de kans op een onvolledig onderzoek gemini-

maliseerd. Ook de gebruiksvriendelijke software, de snelle updates na onze opmerkingen en de professionele, 

ter zake kundige en prettige ondersteuning van de productspecialisten van Arseus Medical hebben ons voor dit 

systeem doen kiezen. 

“

”



Erik Herdes (zittend op bureau) en zijn collega’s analyseren de beelden die met de camerapil zijn gemaakt.
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 Kernpunten 

•  Omzet 1,9% gedaald naar € 26,2 miljoen

•  Omzetdaling te wijten aan de gespreide implementatie van de nieuwe softwarepak-
ketten Greenock en Baltes en een daling van de prijzen van hardware

•  De impact van de installatie van Greenock zal naar verwachting pas in het derde kwar-
taal van 2009 zichtbaar worden

•  De recurrente EBITDA-marge verbeterde van 25,1% naar 27,5%

 Algemeen 

Corilus biedt IT-concepten en totaaloplossingen voor een breed scala aan medische en paramedische beroepen zoals 

apothekers, tandartsen, huisartsen, oogartsen en dierenartsen. Met een installed base van 12.000 klanten is Corilus 

onbetwist marktleider in België, marktleider in het veterinaire segment in Nederland en heeft ze een sleutelpositie in 

de Franse gezondheidscentra. Als servicegedreven organisatie streeft Corilus naar maximale klantentevredenheid 

door geavanceerde software en hardware te combineren met een uitstekende service. Binnen Arseus wordt effectief 

gebruik gemaakt van de synergieën tussen Corilus en de andere divisies van Arseus (bijvoorbeeld Arseus Dental). Het 

intellectueel eigendomsrecht van de succesvolle software ligt bij Corilus zelf.

(x 1 miljoen euro) 2008 2007 Evolutie

Omzet 26,2 26,7 -1,9%

REBITDA 7,2 6,7 +7,5%

REBITDA marge 27,5% 25,1%

FTE’s 206,8 200,0
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 Greenock: de apotheeksoftware van de toekomst 

    Ronny Robbrecht, General Manager van Corilus: 

Greenock zorgt voor veel meer dan een effi ciënt beheer van de 

apotheek. Greenock is volledig in eigen huis ontwikkeld en is 

gebouwd met de nieuwste softwaretechnologie die de gebruiker 

daadwerkelijk vooruithelpt. Onze software wordt de dagelijkse 

‘virtuele assistent’ van de apotheker bij het verlenen van 

farmaceutische zorg en bij het dagelijks beheer van zijn apotheek. 

Dat zullen onze klanten zeker naar waarde schatten.

In september 2008 is Greenock, een gloednieuw softwareplatform voor farmaceutisch beheer, gelanceerd in 

Brussel. Het platform is in nauwe samenwerking met een comité van apothekers ontwikkeld. Meer dan 800 

apothekers hebben al kennis gemaakt met deze noviteit op softwaregebied. Greenock beschikt over een zeer 

“

”

Greenock: de apotheeksoftware van d
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intuïtieve manier van werken en bevat daarnaast ook veel vernieuwingen op het gebied van farmaceutische zorg 

en diepgaand beheer van een apotheek. Het Greenock software platform bestaat uit twee delen: Pharmacy en 

Central.

Greenock Pharmacy
Greenock Pharmacy is gebouwd met de meest geavanceerde softwaretechnologie die de apotheker nauwgezet 

informeert over het te verstrekken advies. De medicatie wordt getoetst aan het zorgprofi el, zodat een optimale 

farmaceutische zorg kan worden verleend aan de patiënt. Greenock biedt ondermeer de mogelijkheid tot registra-

tie van pathologieën en allergieën binnen een uitgebreid farmaceutisch dossier, het traceren van farmaceutische 

handelingen en ook onmiddellijke signalisatie van interacties. Met zijn correcte en onderbouwde adviezen kan de 

apotheker op deze manier een echte toegevoegde waarde realiseren.

Greenock Central
Greenock Central is de beheerstoepassing die instaat voor het beheer van meerdere apotheken. Hierbij kan de 

beheerder zowel gegevens ophalen uit de apotheken, de gegevens analyseren en parameters en data terugsturen 

naar de apotheken. Hierdoor krijgt men een beter inzicht in een aantal cruciale cijfers zoals de verkoopcijfers en 

de bewegingen en de stand van de voorraad en kan men kort op de bal spelen en het dagelijkse beheer van de 

apotheken aanzienlijk verbeteren.

Intuïtieve gebruikersinterface
Om Greenock zo intuïtief mogelijk te maken heeft Corilus een beroep gedaan op een bedrijf dat al jarenlang gespe-

cialiseerd is in het optimaliseren van gebruikersinterfaces. Zo heeft Greenock een neutraal en rustgevend scherm 

en zijn alle schermen op dezelfde manier opgebouwd. Het is met andere woorden een zeer gebruiksvriendelijk 

programma. Bovendien kan het scherm worden ingesteld naar de voorkeur van de gebruiker. 

 Gebruikerstesten Greenock 

In de ontwikkelingsfase is Greenock uitgebreid getest. Verschillende types apothekers kregen het programma voorge-

schoteld met de vraag testscenario’s uit te voeren zonder het programma gezien te hebben of zonder uitleg gekregen 

te hebben. De heer Mattelaer, zaakvoerder van apotheek Simon, heeft deelgenomen aan de gebruikerstesten en 

getuigt het volgende:

Het uitvoeren van de testscenario’s viel mee: zonder enige informatie op voorhand te krijgen, vond ik gemakke-

lijk mijn weg in de software. In het begin is het een beetje wennen. Maar omdat de schermen op een homogene “
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manier zijn opgebouwd, gaat het snel. Ik ben ervan overtuigd dat de 

aanpassing vlot zal verlopen, ook voor mijn personeel. 

Greenock is heel krachtig, veel krachtiger dan andere apotheekpro-

gramma’s op de markt. De traceerbaarheid is een heel belangrijke 

eigenschap. Het grote voordeel is dat je altijd kan bekijken wie wat 

gedaan heeft in de apotheek, ook zonder dat de persoon in kwestie 

aanwezig is. Heel interessant, vooral als je met deeltijdpersoneel 

werkt. Traceerbaarheid betekent ook dat je binnengekomen grond-

stoffen kan volgen tot afgewerkt product. Alles wordt geregistreerd in het programma. Dit is de basis van 

de ISO norm. Wij zijn de enige publieke apotheek in België die de ISO-norm behaald heeft en Greenock is 

hierbij een krachtig hulpmiddel.

Apotheker Monique Denys (Gent, België). 

Onze taak als apotheker is de laatste jaren enorm geëvolueerd, farmaceuti-

sche zorg wordt belangrijk. Onze patiënten verwachten ook veel meer van 

ons: het volstaat niet om zomaar de voorgeschreven medicatie op de toon-

bank te leggen en af te rekenen. Neen, de patiënt verwacht én verdient ook 

een uitgebreide uitleg. Hij rekent er op dat zijn apotheker aan geneesmidde-

lenbewaking doet: dat zijn apotheker zijn geneesmiddelengebruik constant 

controleert, evalueert en hem attent maakt op mogelijke problemen. Vandaar 

dat wij zeker blij zijn met de Greenock software, die ons bij de verschillende 

facetten van ons beroep ondersteuning biedt.

 Schaalgrootte en focus op toegevoegde waarde 

De IT-concepten en totaaloplossingen van Corilus worden grotendeels in huis ontwikkeld. Het intellectueel 

eigendomsrecht van de software ligt dan ook bij Corilus. Met circa 200 werknemers verleent Corilus dien-

sten aan ongeveer 12.000 klanten. Als servicegedreven organisatie streeft Corilus naar maximale klanten-

tevredenheid door geavanceerde software en hardware te combineren met een uitstekende service. Om 

aan de wensen en verwachtingen van onze verschillende doelgroepen tegemoet te komen, heeft Corilus 

een eigen team van apothekers, tandartsen, artsen en andere medische professionals in dienst, die zowel 

de wetgeving als de markttrends op de voet volgen. Op deze manier kunnen altijd de laatste technologieën 

worden aangeboden met de garantie dat deze reglementair volledig in orde zijn. 

“

”

”
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Informatietechnologie wordt steeds belangrijker in de medische wereld. Om goede zorg te kunnen bieden 

en om de gezondheidszorg efficiënter te maken, is het van belang dat zorgverleners zoals huisartsen, apo-

thekers en specialisten op elk gewenst moment kunnen beschikken over de actuele medische gegevens van 

een patiënt. Dat vermindert de kans op fouten. Door het uitwisselen van medicatiegegevens wordt bijvoor-

beeld voorkomen dat de patiënt medicijnen krijgt voorgeschreven die niet samengaan met eerder verstrekte 

medicijnen.

Corilus is in België de enige onderneming die software-oplossingen ontwikkelt voor meer dan één medi-

sche beroepsgroep. Dit is een strategisch voordeel en biedt vele mogelijkheden. Corilus werkt dan ook 

steeds vaker over de grenzen van de verschillende disciplines heen zodat een optimale communicatie 

tussen professionals in diverse gebieden mogelijk is. Het is belangrijk om onze klantengroepen niet al-

leen specifieke software te leveren, maar hen ook elektronisch veilig met elkaar te laten samenwerken. De 

voordelen hiervan zijn onder andere de compatibiliteit van patiëntgegevens en de overdraagbaarheid van 

functionaliteiten.

 Share4Health 

In 2008 is het tweejarige onderzoeksproject Share4Health opgestart. Corilus maakt deel uit van het consortium 

van onderzoeksteams van Belgische universiteiten, bedrijven actief in de gezondheidszorg en van huisartsen- en 

apothekersorganisaties dat het project gaat uitvoeren.

De focus van het Share4Health-onderzoeksproject is de ontwikkeling van een geautomatiseerd gezondheids-

computernetwerk (healthcare IT-platform) dat gebruikt wordt door huisartsen, apothekers en ziekenhuizen in 

België. Het project vervult de behoeften van de volgende generatie klinische toepassingen en, meer specifi ek, de 

interprofessionele samenwerking en klinische besluitvorming.

 Dienstverlening aan klanten 

Corilus heeft een ervaren en competent team van verkoopvertegenwoordigers, servicetechnici, klantendienst- 

medewerkers en software ontwikkelaars. Het verkoopteam onderhoudt het contact met de klanten via het 

callcenter en door klantenbezoeken, afhankelijk van het type oplossing dat wordt geleverd. De servicetechnici 

en de klantendienst bieden technische ondersteuning via een combinatie van online tools en interventies ter 

plekke.



Een belangrijk element is de dienstverlening via onderhoudscontracten. De klant kan kiezen uit drie verschil-

lende serviceniveaus: Comfort Bronze (basisdienstverlening), Comfort Silver (uitgebreide dienstverlening) en 

Comfort Gold (complete of VIP-dekking).

Met de IT-totaaloplossingen van Corilus kunnen zorgverleners zich volledig toeleggen op de eigen praktijk 

zonder zich te bekommeren om technische infrastructuur: de patiënten verdienen alle aandacht, Corilus doet 

de rest.

 Fundamenten voor verdere groei 

Begin 2008 heeft Corilus drie nieuwe modules gelanceerd binnen Optisoft, het meest gebruikte softwarepak-

ket voor opticiens in België. Deze nieuwe modules, namelijk de koppeling met de elektronische identiteits-

kaart, de koppeling met de Banksys-terminals en een handige SMS-module zorgen voor een nog betere 

klantenservice en maken het administratieve werk van de opticien eenvoudiger en efficiënter.

In maart 2008 heeft Corilus een nieuwe, geavanceerde en gebruiksvriendelijke software voor dierenartsen 

geïntroduceerd onder de naam Cinnaber. Cinnaber is een totaaloplossing voor de moderne dierenarts in 

een breed scala aan praktijken. Een klantendossier kan volledig op maat worden aangelegd en de medische 

geschiedenis van de dieren is met Cinnaber zeer gemakkelijk en efficiënt bij te houden. Een koppeling aan 

de meeste groothandels is eveneens voorzien zodanig dat de dierenarts vanuit Cinnaber direct zijn voorraad 

geneesmiddelen kan beheren met het geïntegreerde bestelsysteem. Tenslotte kan de dierenarts met Cin-

naber zijn boekhouding verzorgen.

Corilus heeft de distributie verworven van Audiqueen, software voor neus-, keel- en oorartsen en audiologen. 

Het eigen ontwikkelde softwareprogramma Orhilo is een Elektronisch Medisch Dossier dat volledig is toege-

spitst op de neus-, keel- en oorsector. Orhilo bevat een link met het audiologische programma Audiqueen. 

Eind 2008 heeft Corilus de distributie verworven van Dolphin Imaging, Dolphin Aquarium en AnywhereDolphin 

(automatiseringsoplossingen voor orthodontisten). Dolphin Imaging is het meest complete beeldverwerking-

programma voor orthodontisten en laat toe om de patiëntgegevens en bijhorende röntgenfoto’s te beheren. 

Dolphin Aquarium stelt de orthodontist in staat om met voorgeprogrammeerde of zelf opgenomen filmpjes 

de (ouders van) patiënten te informeren. AnywhereDolphin biedt de orthodontist de mogelijkheid om te com-

municeren met collega’s over de hele wereld.

Op de tweejaarlijkse Dentex-beurs in Brussel is Baltes 2.0, de versie van Baltes met een vernieuwde naviga-

tiestructuur, gelanceerd. Corilus kondigde in het voorjaar van 2008 aan dat het de gebruikersinterface van 

Baltes wilde aanpassen om het programma nog intuïtiever en gebruiksvriendelijker te maken. De ontwikkeling 
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van deze nieuwe versie verliep in nauw overleg met gebruikers en werd goed onthaald zowel door tandartsen 

die het Baltes-programma al gebruiken als door niet-gebruikers. De overgang naar Baltes 2.0 zal geleidelijk 

plaatsvinden vanaf begin 2009. Het is daarbij belangrijk dat de tandarts goed geïnformeerd wordt over 

de nieuwe manier van werken en hierbij op diverse manieren (via online demo’s en documentatie) wordt 

begeleid.

Tandarts Yann Van Hoecke (gebruiker van Baltes 2.0). 

De overschakeling van de oude Baltes naar de nieuwe versie Baltes 2.0 verliep 

eigenlijk heel vlot. Enkel de eerste dag was het een beetje wennen aan de 

nieuwe navigatiestructuur, maar de logische opbouw en de makkelijke han-

teerbaarheid van het lintmenu lieten mij snel toe om effi ciënt met het program-

ma om te gaan. Baltes 2.0 is nog intuïtiever geworden door heldere nieuwe 

iconen en door het hergroeperen van logische reeksen van acties. Relevante 

informatie werd samengebracht in panelen. En er is altijd een snelle overscha-

keling tussen de onderdelen van het programma mogelijk, bijvoorbeeld de 

online agenda is altijd met één knop bereikbaar. Een goede vooruitgang!

“

”
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 Beleggersdag 

Vanwege de viering van de eerste verjaardag als beursgenoteerde onderneming, heeft Arseus op vrijdag 17 oktober 

2008 een Beleggersdag georganiseerd. In het Holiday Inn Expo in Brussel heeft Arseus beleggers, analisten en pers 

uitgenodigd voor een uitgebreide presentatie over de strategie en vooruitzichten van Arseus, gevolgd door een be-

zoek aan het Expocenter waar de Farmabeurs en de Dentexbeurs werden georganiseerd.

Na de presentatie zijn de aanwezigen, onder aanvoering van Ger van Jeveren (CEO) en Jan Peeters (CFO), naar het 

Expocenter gegaan. Daar hebben zij een bezoek gebracht aan Arseus Dental en Julie-Owandy op de Dentexbeurs en 

aan Fagron en Corilus op de Farmabeurs. Op de beurzen hebben Dominique Deschietere (General Manager Arseus 

Dental Belux), Ronny Robbrecht (General Manager Corilus), Olivier Maurier (General Manager Julie-Owandy) en Filip 

Hoornaert (General Manager Fagron België) een nadere toelichting gegeven over ‘hun’ bedrijf. Het bezoek aan de 

beurzen was gepland om iedereen een kijkje in de keuken te geven van de verschillende divisies van Arseus tijdens hun 

day-to-day business. Hoewel het bezoek aan de beurzen vrijblijvend was, zijn toch 75 geïnteresseerden meegegaan. 

Informatie voor 
aandeelhouders »
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 Beursnotering 

Het aandeel Arseus is genoteerd aan de effectenbeurs van NYSE Euronext in Brussel en Amsterdam en maakt deel 

uit van de BEL MID-index. Per 31 december 2008 bedroeg de beurswaarde van Arseus € 195 miljoen, een daling 

van 32,4% ten opzichte van eind 2007. Op NYSE Euronext Brussel zijn tevens 6.000.000 strips VVPR en 3.650.575 

warranten genoteerd. 

Aandelen

ISIN code:  BE0003874915• 

Euronext :  RCUS• 

VVPR-strips

ISIN code:  BE0005617882• 

Euronext :  RCUSS• 

Warranten

ISIN code: BE0006604087• 

Euronext :  RCUSW• 

Farmabeurs



 Beurskoers 

De beurskoers van het aandeel Arseus daalde in 2008 met 32,4% tot € 6,25 per aandeel. De BEL MID (referentie-

index) is in dezelfde periode met 50,4% gedaald terwijl de AMX met 52,5% is gedaald. Sinds de beursnotering op 

5 oktober 2007 is het aandeel Arseus met 37,2% gedaald. Ter vergelijking, de Belgische BEL MID en de Amsterdamse 

AMX zijn in dezelfde periode met respectievelijk 52,8% en 57,3% gedaald.

 Het aandeel Arseus in 2008 

Hoogste koers (21-02) € 9,59

Laagste koers (10-10) € 5,58

Slotkoers ultimo boekjaar € 6,25

Hoogste dagomzet (24-10) 282.867 aandelen

Laagste dagomzet (31-12) 3.033 aandelen

Gemiddelde dagomzet 28.591 aandelen

Dividend (voorstel aan AVA van 11 mei 2009) € 0,30

Dividendrendement tegen slotkoers 4,8%

Marktkapitalisatie ultimo boekjaar € 194.969.506
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 Inkoop eigen aandelen 

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 september 2007 heeft de Raad van Bestuur 

gemachtigd om eigen aandelen in te kopen. Deze machtiging is tijdens de BAVA van 9 juni 2008 vernieuwd. Op 31 

december 2008 had Arseus 1.000.000 eigen aandelen of 3,2% van het totaal aantal uitstaande aandelen in bezit. 

Hiermee is het inkoopprogramma van eigen aandelen afgerond.

 Aandeelhoudersstructuur 

Op basis van titel II van de wet van 2 mei 2007 en het koninklijk besluit van 14 februari 2008 (de Transparantiewetgeving) 

heeft Arseus de volgende kennisgevingen van deelneming ontvangen (situatie per 31 december 2008).

* verbonden partijen

Artikel 11 van de statuten van Arseus bepaalt dat deelnemingen moeten worden gemeld zodra zij een drempel van 

3%, 5% en veelvouden van 5% overschrijden.

 Dividend 

Op 3 maart 2009 heeft de Raad van Bestuur van Arseus voorgesteld om over 2008 een dividend uit te keren van 

€ 0,30 per aandeel. Dit dividend, dat op 11 mei 2009 zal moeten worden goedgekeurd door de jaarlijkse Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders, betekent een stijging van € 0,24 ten opzichte van € 0,06 over 2007. Vanaf 13 mei 

2009 zal het aandeel Arseus ex-dividend noteren. De record-date is 15 mei 2009. Het dividend is, na aftrek van de in 

België geldende roerende voorheffi ng (dividendbelasting) van 25%, betaalbaar vanaf 18 mei 2009.

Aantal aandelen % van effectieve stemrechten

Omega Pharma NV* 7.500.000 24,04%

Couckinvest NV / Coucke* 3.858.080 12,37%

Fortis Investment Management SA 2.756.357 8,84%

Arseus NV (eigen aandelen) 1.000.000 3,20%

Free Float 16.080.684 51,55%

Total 31.195.121 100,00%



 Investor relationsbeleid 

Arseus hecht veel waarde aan een goede, open en tijdige communicatie met investeerders, analisten en anderen met 

een (fi nanciële) belangstelling voor de onderneming met als doel om het zo goed en tijdig mogelijk te informeren over 

het beleid en de ontwikkelingen binnen de onderneming. Arseus zoekt actief de dialoog met bestaande en potentiële 

investeerders evenals met analisten die het aandeel volgen. Leden van het Directiecomité en/of de Manager Investor 

Relations hadden in 2008 meer dan 200 gesprekken met (potentiële) investeerders.

Dit jaarverslag is een van de middelen daartoe. Alle overige relevatie informatie, 

zoals (half)jaarcijfers, trading updates, persberichten en achtergrondinformatie, is 

ook te raadplegen op www.arseus.com. 

Vragen van (potentiële) investeerders, analisten en anderen kunnen worden 

gesteld aan de heer Constantijn van Rietschoten, Manager Investor Relations. 

Hij is telefonisch bereikbaar op +31 88 33 11 222 of anders via email: constantijn.

van.rietschoten@arseus.com. 

 Financiële agenda 

11 mei   15:00 uur  Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Waregem)

13 mei     Notering ex-dividend

15 mei     Record date (volgens beursregels)

18 mei     Betaalbaarstelling dividend

14 juli   07:30 uur  Trading update tweede kwartaal 2009

21 augustus  07:30 uur  Halfjaarcijfers 2009

13 oktober  07:30 uur  Trading update derde kwartaal 2009
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 Raad van Bestuur 

JAARVERSLAG 2008

De lopende mandaten van de heren Peek, Stols, De Becker en Vandewalle eindigen na de algemene vergadering 

van het jaar 2010. De lopende mandaten van Couckinvest en de heren Graulich, Peeters en Van Jeveren eindigen na 

de algemene vergadering van het jaar 2011.

 Lid
 Voorzitter

Onafhankelijke 
bestuurder

Looptijd van 
het mandaat

Lidmaatschap van adviserende 
comités

Gerardus van Jeveren 4 jaar Benoemingscomité

Jan Peeters 4 jaar

Robert Peek (voorzitter)  3 jaar Benoemingscomité (voorzitter), 
Remuneratiecomité (voorzitter)

Johannes Stols 3 jaar Auditcomité, Remuneratiecomité

Rudi De Becker 2 jaar Remuneratiecomité
Benoemingscomité

Luc Vandewalle 3 jaar Auditcomité

Benoit Graulich 4 jaar Auditcomité (voorzitter)

Couckinvest NV (vaste 
vertegenwoordiger: Marc Coucke) 4 jaar
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 Directiecomité 

NAAM EN FUNCTIE MANDAAT

Gerardus van Jeveren – CEO 4 jaar

Jan Peeters – CFO 4 jaar

Frank Verbakel – Group Financial Controller 4 jaar

Het mandaat van de heer Verbakel eindigt na de algemene vergadering van het jaar 2011.

 Beknopte curriculae 

Hieronder volgen beknopte curriculae van de leden van de bestuurs- en leidinggevende organen of hun vaste ver-

tegenwoordiger.

Ger van Jeveren

Jan Peeters

Robert Peek

Couckinvest NV - Marc Coucke

Hans Stols

Luc Vandewalle

Benoit Graulich

Rudi De Becker

Frank Verbakel



Ger 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 aandeelhouder van Fagron Farmaceuticals BV, dat in 2000 werd overgenomen door Omega 

Pharma. Vóór de oprichting van Fagron bekleedde hij verschillende functies op het gebied van sales en marke-

ting, waaronder 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 Ambersté BV. De heer van 

Jeveren volgde de lerarenopleiding Zuid-West-Nederland in Delft.

Jan Peeters (1966) 

Chief Financial Offi cer
Jan Peeters is de Chief Financial Offi cer van Arseus. De heer Peeters trad in 1993 toe tot Omega Pharma als 

Chief Financial Offi cer, nadat hij drie jaar als bedrijfsanalist had gewerkt bij Exxon Chemical 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 verantwoorde-

lijkheid voor de afsplitsing van Arseus van 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 

postgraduaat in management aan de Vlerick Management School.

Frank Verbakel (1960) 

Group Financial Controller
Frank Verbakel is de Group Financial Controller van Arseus. Tussen 1983 en 1996 bekleedde de heer Verbakel 

verschillende fi nanciële functies binnen de farmaceutische divisie van Akzo Nobel. In 1997 werd hij aangesteld 

als controller van de Chefaro-divisie van Akzo Nobel, die in 2000 door Omega Pharma werd overgenomen. 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 master-

graad in de bedrijfseconomie aan het Fontys College Eindhoven.

Robert Peek (1945)

Robert Peek studeerde achtereenvolgens aan de Hogere Textielschool te Enschede, de Nederlandse Econo-

mische Hogeschool te Rotterdam en de Hochschule für Wirtschaft und Sozialwissenschaften te Sankt Gallen 

(Zwitserland). In 1973 trad hij in dienst bij Organon International, onderdeel van de farmaceutische divisie van 

Akzo Nobel. Na verschillende functies, onder andere als directeur Organon Griekenland, Organon Venezuela en 

regiomanager Zuid-Amerika, was als hij als manager Marketing Services verantwoordelijk voor het wereldwijde 

marketingbeleid. In 1988 volgde zijn overstap naar OPG Groep NV (thans Mediq), waar hij op 1 juli 1989 toetrad  
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tot de Raad van Bestuur. Per januari 2001 werd hij binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor alle opera-

tionele activiteiten van de groepsmaatschappijen (COO) en per 1 maart 2003 volgde zijn benoeming tot voorzit-

ter van de Raad van Bestuur (CEO), de functie die hij tot zijn pensionering, eind 2005, vervulde.

Hans Stols (1959)

Hans Stols heeft verschillende functies bekleed bij de Rijksaccountantsdienst, ABN-AMRO Bank NV en Stada 

Arzneimittel AG. Tot 2006 was Hans Stols Chief Operational 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 Medicine Association, de voorzitter van 

Vereniging Euro Specialite’s en van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting.

Luc Vandewalle (1944)

Luc Vandewalle behaalde een master in de toegepaste economie aan de universiteit van Gent. Hij werd in 

december 1992 benoemd tot bestuurder en lid van het directiecomité van BBL. Van 1 januari 2000 tot 30 juni 

2007 was hij voorzitter van het directiecomité van de bank en 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 VZW CAW 

Stimulans, voorzitter van het Streekfonds voor West-Vlaanderen van de Koning Boudewijnstichting en voorzitter 

van de VZW Waak (beschutte werkplaats). Verder is de heer Vandewalle bestuurder bij Befi mmo SA/NV, Sea-

Invest, Besix NV, Galloo, Transics NV, NV Sioen, Pingiun-Lutosa en enkele andere bedrijven.
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Benoit Graulich (1965)

Benoit Graulich behaalde een master in rechten, bedrijfsbeheer en fi nanciën, en in fi scale wetenschappen. Hij 

is sinds december 2003 partner bij Bencis Capital Partners en een bestuurder van 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 

Partners was de heer Graulich lid van de raad van bestuur van talrijke niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Rudi De Becker (1946)

Rudi De Becker was sinds 2004 actief als CEO van Hagemeyer in Nederland; een positie die hij per 30 april 

2008 heeft neergelegd. De heer De Becker, geboren in Brugge, heeft daarvoor een aantal leidinggevende 

functies bekleed binnen onder andere Black & Decker, Xerox en Buhrmann / Corporate Express. Vroeger in 

zijn carrière was hij ook actief als management consultant bij Booz, Allen & Hamilton en McKinsey. De heer 

De Becker is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van Fabory, Hilversum en lid van de adviesraad 

van CVC Belgium.

Couckinvest NV – Marc Coucke (1965)

Marc Coucke is afgestudeerd als apotheker aan de Rijksuniversiteit van Gent en behaalde een MBA aan de 

Vlerick School voor Management in Gent. Hij is de oprichter van Omega Pharma NV en was, als vaste verte-

genwoordiger van Couckinvest NV, tevens CEO en bestuurder. De heer Coucke was Chief Executive Offi cer van 

Omega Pharma NV tot 30 september 2006, daarna Voorzitter zonder uitvoerende managementfunctie tot 11 

maart 2007 en vervolgens terug CEO en bestuurder (maar niet langer voorzitter) 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 samengesteld uit minimaal 5 en maximaal 11 leden, die niet noodzakelijk aan-

deelhouders hoeven te zijn. De Raad van Bestuur is samengesteld uit uitvoerende, niet-uitvoerende en onafhanke-

lijke bestuurders.

Benoeming van de leden van de Raad van Bestuur
Tenminste de helft van de leden van de Raad moet uit niet-uitvoerende bestuurders bestaan en ten minste drie bestuur-

ders moeten onafhankelijke bestuurders zijn in de zin van Artikel 526 ter van de Belgische Vennootschapswet, rekening-

houdend met de toepasselijke overgangsbepalingen opgenomen in Artikel 24 van de Wet van 17 december 2008.

De uitvoerende bestuurders worden verkozen op een aandeelhoudersvergadering voor een verlengbare termijn van 

maximaal 4 jaar. De onafhankelijke bestuurders worden verkozen op een aandeelhoudersvergadering voor een ver-

lengbare termijn van maximaal 3 jaar. Als er vóór het verstrijken van de termijn een bestuurspositie beschikbaar is, heb-

ben de overblijvende bestuurders het recht om tijdelijk een nieuwe bestuurder aan te stellen om de positie te vervullen, 

tot de aandeelhouders op een volgende aandeelhoudersvergadering besluiten een nieuwe bestuurder aan te stellen. 



Dit onderwerp moet in de dagorde van de volgende aandeelhouders-

vergadering worden opgenomen. Er is geen leeftijdslimiet voorzien 

voor de bestuurders.

Werking en rol van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft, in het kader van de opmaak van het Cor-

porate Governance Charter, 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 doelstellin-

gen te realiseren, het nagaan of er een goede interne en externe con-

trole is, het structureren van het Directiecomité, het vastleggen van 

diens bevoegdheden en het evalueren ervan, het toezicht houden op 

de door het Directiecomité opgemaakte persberichten en jaarreke-

ning, het bepalen van de corporate governance en het toezicht op de 

naleving van de Corporate Governance Code, het instellen van gespe-

cialiseerde comités en het vastleggen van hun interne reglementen. 

Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur in 
2008
In 2008 werd zes maal vergaderd, waarbij alle bestuurders telkens 

aanwezig waren.

In 2008 heeft de Raad van Bestuur, naast de bespreking van de fi -

nanciële rapportering, bijzondere aandacht besteed aan de bespre-

king van de activiteiten van de verschillende divisies, het analyseren 

en doorlichten van de strategie van de vennootschap en het bespre-

ken van acquisitiemogelijkheden in verschillende Europese landen.

Tevens werd stilgestaan bij de vraag in hoeverre de verschillende 

activiteiten van de onderneming door de economische crisis beïn-

vloed zouden worden.  Mede in dat licht is de fi nanciële positie c.q. 

de fi nanciering uitvoerig aan de orde geweest.

Vergoeding van de Raad van Bestuur
De remuneratie voor de uitvoerende bestuurders vloeit integraal voort 

uit hun uitvoerende functies.

 

De voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt een jaarlijkse vergoe-

ding van € 30.000. Elk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur 
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(uitgezonderd Couckinvest NV) ontvangt een jaarlijkse vergoeding van € 20.000. Een bestuurder die lid is van een 

Comité ontvangt een jaarlijkse vergoeding van € 5.000 per Comité waarvoor hij is aangesteld. Concreet voor 2008 

levert dat de volgende vergoedingen op: Robert Peek € 40.000, Luc Vandewalle € 25.000, Johannes Stols € 30.000, 

Benoit Graulich € 25.000, Rudi De Becker € 30.000.

 

Geen van de leden van de Raad van Bestuur heeft een arbeidsovereenkomst gesloten met Arseus NV of een van zijn 

dochterondernemingen 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 Couckinvest NV 50.000 war-

rants, en aan de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur 10.000 warrants elk.

Door warrants toe te kennen aan onafhankelijke bestuurders, wijkt Arseus NV af van de principes 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 belangen-

confl ict voor de onafhankelijke bestuurders.

Beleid betreffende transacties en andere contractuele banden tussen de Ven-
nootschap en haar bestuurders of leden van het Directiecomité die niet onder de 
belangenconfl ictregeling vallen
De Raad van Bestuur heeft een aantal richtlijnen uitgetekend inzake transacties en andere contractuele banden tus-

sen de Vennootschap en haar bestuurders of leden van het Directiecomité 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 Vennoot-

schap 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 verte-

genwoordigers) geconfronteerd worden met een mogelijk confl icterend belang bij een beslissing of verrichting van 

de Vennootschap, moeten zij bovendien de Voorzitter van de Raad van Bestuur zo snel mogelijk informeren.

Regels ter voorkoming van misbruik van voorkennis en marktmanipulatie 
De Raad van Bestuur heeft regels opgesteld om te vermijden dat bevoorrechte informatie door bestuurders, aan-

deelhouders, leden van het management, werknemers en bepaalde derden (gezamenlijk: de “insiders”) op onwet-

tige wijze zou worden aangewend. Deze regels maken integraal deel uit van het Corporate Governance Charter en 

zijn te raadplegen 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 transacties doorvoeren met betrekking tot effecten van 

de Vennootschap gedurende de zogenaamde Gesloten en Sperperiodes. Gesloten periodes zijn de periodes vanaf 

de afsluiting van het betreffende kwartaal tot en met het tijdstip van de publicatie van de omzetcijfers en de periodes 

van 1 maand voorafgaand aan de bekendmaking van de defi nitieve jaarlijkse, halfjaarlijkse of kwartaal resultaten van 
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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 periodes die als dusdanig worden gecommuniceerd door de compliance 

offi cer. Bepaalde, specifi ek benoemde transacties blijven uitzonderlijk mogelijk tijdens de Gesloten en Sperperio-

des. Insiders die effecten van de Vennootschap wensen 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 of-

fi 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 samenstelling, bevoegdheden en werking van de Comités staan beschre-

ven in hun respectieve interne 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 Belgische Corporate Gover-

nance Code 2004. De voornaamste 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 resultaten-

rekening 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 heeft in 2008 drie maal vergaderd. 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 2004. 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 Bestuur, de leden van 

het Directiecomité, de CEO, het opstellen van aanbevelingen inzake de prestatiedoelstellingen voor de CEO en de 

overige leden van het Directiecomité en van richtlijnen voor motivatie- en vertrekschema’s voor belangrijke mana-

gers, 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 Go-

vernance Code 2004. De voornaamste taken van het Benoemingscomité bestaan uit het opstellen van benoemings-
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procedures voor de leden van de Raad van Bestuur, het voordragen van gepaste kandidaten, het formuleren van voor-

stellen voor herbenoemingen, het evalueren van en doen van aanbevelingen over de samenstelling van de Raad van 

Bestuur en diens Comités, het adviseren over voorstellen met betrekking tot benoeming en ontslag van bestuurders en 

leden van het Directiecomité, het evalueren van potentiële kandidaten voor een functie binnen het Directiecomité. 

 Directiecomité 

Benoeming van de leden van het Directiecomité
Arseus NV heeft een Directiecomité ingesteld in de zin van de Wet van 2 augustus 2002 over Corporate Governance. 

De leden van het Directiecomité worden benoemd door de Raad van Bestuur, op basis van aanbevelingen van het 

Benoemingscomité. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Rol van het Directiecomité
Het Directiecomité is verantwoordelijk voor het management van de Vennootschap. Het oefent de bestuursbe-

voegdheden uit die de Raad van Bestuur aan het Directiecomité heeft gedelegeerd (binnen de perken van het 

algemeen en strategisch beleid en indien niet wettelijk of anderszins uitdrukkelijk voorbehouden aan de Raad van 

Bestuur). Dit betekent dat het Directiecomité de meest uitgebreide bevoegdheden uitoefent inzake dagelijks be-

stuur, alsmede inzake fusies, overnames, investeringen en desinvestering, onderzoek en productontwikkeling, dis-

tributie, aankoop en productie, marketing en verkoop, logistiek en informatica, boekhoudkundige, administratieve 

en fi nanciële aangelegenheden, thesaurie, controle over de business unit (managers), juridische aangelegenheden, 

Jan Peeters

Frank Verbakel

Ger van Jeveren
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intellectuele eigendom, milieu en vergunningen, human resources, verzekeringen, fi scale en subsidie aangelegen-

heden 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 Governance Charter en be-

schikbaar is op de corporate website (www.arseus.com). 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 notulen van elke vergadering van het Directiecomité. 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 2008 voor de leden van het Directiecomité en van de CEO individueel is 

weergegeven, samen met andere aspecten op het vlak van remuneratie, in Toelichting 26 bij de geconsoli-

deerde jaarrekening. Deze toelichting is te vinden op pagina 125 van dit jaarverslag. 

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 beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 

behalve in overeenstemming met de geldende wetten.

 Commissaris 

De bedrijfsrevisor van Arseus is PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, een vennootschap naar Belgisch 

recht met statutaire zetel op het adres Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door Lieven 

Adams en Peter Opsomer. PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren is verkozen als bedrijfsrevisor van Arseus 

voor een termijn van drie boekjaren. PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren ontvangt een jaarlijkse vergoe-

ding van € 35.094 voor de controle van de jaarrekening, inclusief de controle van de geconsolideerde jaarreke-

ningen. Details over de remuneratie van de Commissaris in 2008 zitten vervat in Toelichting 28 bij de jaarrekening 

op pagina 129 van dit jaarverslag.

 Corporate Governance informatie 

Corporate Governance Charter
Bij beslissing van 4 oktober 2007, heeft de Raad van Bestuur de eerste versie van het Corporate Governance Char-

ter van de Vennootschap goedgekeurd. Dit Charter werd aangevuld met de interne reglementen van de Raad van 

Bestuur, het Directiecomité, het Auditcomité, het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité. Tevens bevat het 

Charter het door de Raad van Bestuur uitgewerkte beleid betreffende transacties en andere contractuele banden  
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tussen de Vennootschap en haar bestuurders en leden van het Directiecomité. De Raad van Bestuur heeft boven-

dien regels uitgewerkt ter voorkoming van misbruik van voorkennis. Het Charter is gebaseerd op de bepalingen van 

de Belgische Corporate Governance Code 2004, waarbij de Raad van Bestuur als doelstelling heeft vooropgezet om 

de principes van deze Code onverkort en de bepalingen zo nauwgezet mogelijk na te leven.

De Raad van Bestuur heeft op 24 april 2008 een bijgewerkte versie van het Corporate Governance Charter van de 

Vennootschap goedgekeurd, 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 zullen eveneens worden bekendgemaakt op de cor-

porate website.

Het Corporate Governance Charter zal in 2009 verder worden bijgewerkt en aangepast aan de Belgische Corporate 

Governance Code 2009 die op 12 maart 2009 werd gepubliceerd.

Algemene Vergadering
De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering wordt gehou-

den op de tweede maandag van mei om 15.00 uur, 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.

Alle aandeelhouders en houders van warrants en obliga-

ties (in voorkomend geval) die door Arseus zijn uitgege-

ven en alle houders van certifi caten die zijn uitgegeven 

met de medewerking van Arseus (in voorkomend geval) 

zijn gerechtigd om de aandeelhoudersvergadering bij te 

wonen, met dien verstande dat alleen aandeelhouders 

op een aandeelhoudersvergadering kunnen stemmen.

De houders van instrumenten op naam moeten worden 

geregistreerd in het relevante register, en zij moeten de 

Raad van Bestuur tenminste 3 werkdagen vóór de verga-

dering informeren over hun intentie om de aandeelhou-

dersvergadering bij te wonen om te worden toegelaten 

tot de aandeelhoudersvergadering.

De houders van instrumenten aan toonder moeten hun in-

strumenten tenminste 3 werkdagen vóór de vergadering 
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deponeren op de locatie die in de oproep is vermeld. De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten ten-

minste 3 werkdagen vóór de vergadering een certifi caat van onbeschikbaarheid, uitgegeven door een erkende 

rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, indienen op de locatie die in de oproep is vermeld.

In overeenstemming met Artikel 536 van de Belgische Vennootschapswet kan in de oproep voor de aandeelhou-

dersvergadering een registratiedatum worden vermeld. Als dit het geval is, dan zijn de aandeelhouders alleen ge-

rechtigd om deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering 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 aandeelhoudersverga-

dering plaatsvindt. De registratiedatum mag niet vroeger plaatsvinden dan de vijftiende dag, en niet later dan de 

vijfde werkdag vóór de aandeelhoudersvergadering.

Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk of via een gevolmachtigde de aandeelhoudersvergadering bij 

te wonen en er te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder 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 tenminste 3 werkdagen vóór de aandeelhoudersvergadering wordt ingediend op een locatie die in de 

oproep wordt vermeld.

Aandeelhouders die, individueel of gezamenlijk, minstens 20% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen onder-

werpen voorstellen voor de agenda van de Algemene Vergadering, op voorwaarde dat de voorstellen minstens 90 

dagen vooraf ingediend worden bij de Raad van Bestuur. De Belgische Corporate Governance Code 2004 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, vermijdt 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. De statuten kunnen worden geraadpleegd op 

www.arseus.com.

Raadpleging van de documenten van de Vennootschap
De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, statuten, jaarverslagen en andere informatie 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 Corpo-

rate Governance Code 2004, met uitzondering van de mogelijkheid om warrants toe te kennen aan niet-uitvoerende 

bestuurders en het recht van aandeelhouders die minstens 20% van het kapitaal vertegenwoordigen om onderwer-

pen voor te stellen voor de agenda van de Algemene Vergadering. De bijhorende verklaringen werden hierboven 

aangegeven.
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Aantal aandelen en maatschappelijk kapitaal
Arseus NV is opgericht op 29 juni 2007. Bij de oprichting bedroeg het aandelenkapitaal €  61.500 vertegenwoordigd 

door 100 aandelen op naam zonder nominale waarde, volledig volgestort in contanten waarbij elk aandeel een iden-

tieke fractie van het aandelenkapitaal van Arseus vertegenwoordigt. 

Op 7 september 2007 heeft de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Arseus NV beslist om, onder voor-

waarde dat de beursintroductie wordt voltooid, het aandelenkapitaal te verhogen door (i) een inbreng in geld en door 

(ii) een inbreng in natura, bestaande uit volgende onderdelen (a) inbreng in natura van aandelen van Arseus BV door 

Omega Pharma, en (b) bijdrage van de schuldvorderingen gehouden door de contribuanten. Dit heeft geleid tot de 

uitgifte van (i) 6.000.000 en (ii) (a) 24.999.900 en (b) 195.121 aandelen.

Structuur van het aandeelhouderschap en kennisgevingen van deelneming
Op basis van de kennisgevingen van deelneming die de Vennootschap tot op 31 maart 2009 heeft ontvangen, en 

rekening houdend met de noemer op datum van 31 maart 2009, ziet het aandeelhouderschap van Arseus NV er als 

volgt uit:

* verbonden partijen

De kennisgevingen zijn ook beschikbaar onder de rubriek Investor Relations op de corporate website. Overeenkom-

stig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap worden, voor de toepassing van de artikelen 1 tot 4 van de Wet 

van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschap-

pen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen de toepasselijke quota bepaald op 3%, 5% en op 

veelvouden van 5%.

Belangenconfl icten
In 2008 werd de procedure van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen niet toegepast. 

 Aantal aandelen % van effectieve stemrechten

Omega Pharma NV* 7.500.000 24,04%

Couckinvest / Coucke* 3.858.080 12,37%

Fortis Investment Management SA 2.756.357 8,84%

Arseus NV (eigen aandelen) 1.000.000 3,20%

Free fl oat 16.080.684 51,55%

Total 31.195.121 100,00%
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Inkoop eigen aandelen
De Buitengewone Algemene Vergaderingen van 7 september 2007 en 9 juni 2008 verleenden aan de Raad van 

Bestuur van de Vennootschap bijkomende machtigingen om over te gaan tot de inkoop 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 Vergade-

ring die gepland is op 11 mei 2009. Per ultimo december 2008 zijn er 1 miljoen eigen aandelen ingekocht. 

Warrants
De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft op 6 september 2007 drie warrantenplannen goedgekeurd 

ten behoeve van werknemers, bestuurders/managers/consultants van Arseus NV en/of haar dochtervennoot-

schappen, maar ook van aandeelhouders van Omega Pharma NV die hebben ingetekend op de beursintroduc-

tie van Arseus NV in het kader van de prioritaire tranche. De Raad van Bestuur is van oordeel dat de mogelijk-

heid tot participatie van werknemers, 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 2008 wordt verwezen naar Toelichting 11 in de geconsolideerde jaarrekening, die te 

vinden is op pagina 110 van dit jaarverslag.

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, 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 2008 is de Raad van Bestuur nog steeds gerechtigd om het kapitaal te verhogen met een maxi-

mumbedrag van € 319.810.475,00. 

Als het kapitaal wordt verhoogd binnen de limieten 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 onbeschikbare rekening, die alleen kan worden verlaagd of weggeboekt bij 

een besluit van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, genomen in overeenstemming met de bepalin-

gen die gelden 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 reserves, waarbij al dan niet nieuwe aandelen 

worden uitgegeven. Het is de Raad van Bestuur toegestaan om converteerbare obligaties of warranten uit te ge-

ven binnen de limieten van het toegestaan kapitaal.
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 Jaarlijkse informatie 

Conform de Wet van 16 juni 2006 op de openbare 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 onderne-

ming. 

Informatie aan de aandeelhouders
Is onderdeel van het prospectus van 11 september 2007.

Periodieke persberichten en informatie
• 15 januari 2008  - trading update vierde kwartaal en volledig jaar 2007

• 11 maart 2008  - geconsolideerde resultaten 2007 + verkorte statutaire jaarrekening

• 15 april 2008 - trading update eerste kwartaal 2008

• 15 juli 2008 - trading update tweede kwartaal 2008

• 26 augustus 2008 - tussentijds fi nancieel verslag 2008

• 14 oktober 2008 - trading update derde kwartaal 2008

• 13 januari 2009  - trading update vierde kwartaal en volledig jaar 2008

• 3 maart 2009 - geconsolideerde resultaten 2008 +  verkorte statutaire jaarrekening

• 9 april 2009 - trading update eerste kwartaal 2009

Occasionele persberichten en informatie
• 10 april 2008 - Fagron waarschuwde ziekenhuizen tijdig voor vervuilde heparine

• 11 april 2008 - Reactie Arseus op levering van heparine

• 24 april 2008  - Arseus verwerft de controle in het Tsjechische Tamda s.a.

• 14 mei 2008  - Jaarvergadering van Arseus keurt alle voorstellen goed

• 14 mei 2008 - Correctie op persbericht van hedenmorgen

• 10 juli 2008 - Arseus neemt activiteiten van het Deense Unikem over

• 15 september 2008 - Openbaarmaking krachtens de Wet van 2 mei 2007

• 6 oktober 2008 - Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen conform de Wet van 2 mei 2007

• 17 oktober 2008 - Arseus licht groeistrategie toe op Investors’ Day

• 3 november 2008 - Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving conform de Wet van 2 mei 2007

• 8 december 2008 - Medicinale cannabis nu ook exclusief door Fagron in Duitsland verdeeld

• 15 december 2008 - Arseus versterkt management

Ontvangen kennisgevingen van deelneming
• 4 juni 2008 - Fortis Investment Management

• 1 oktober 2008 - Fortis Investment Management

• 3 oktober 2008 - Omega Pharma NV

• 3 oktober 2008 - Couckinvest NV / Coucke

• 31 oktober 2008 - Omega Pharma NV / Couckinvest NV / Coucke

• 3 november 2008 - Arseus NV
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We verklaren, voorzover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 

december 2008, opgesteld overeenkomstig International Financial Reporting Standards (IFRS), 

zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en de in België van toepassing zijnde wettelijke 

voorschriften, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de fi nanciële toestand en van de 

resultaten van de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en dat het 

jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van 

de positie van de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een 

referentie naar de beschrijving geeft in het jaarrapport van de voornaamste risico’s en onzekerheden 

waarmee zij geconfronteerd worden.

      Ger van Jeveren, CEO

      Jan Peeters, CFO

      21 april 2009
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Geconsolideerde 
jaarrekening » 

(x 1.000 euro) Toelichting 2008 2007

Bedrijfsopbrengsten 358.668 308.249 

Omzet 17 354.506 304.368 

Overige bedrijfsopbrengsten 18 4.162 3.881 

Bedrijfskosten 328.635 281.809 

Handelsgoederen 188.865 161.209 

Diensten en diverse goederen 55.128 45.199 

Personeelskosten 19 74.950 62.633 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 20 9.269 9.225 

Overige bedrijfskosten 21 422 3.543 

Bedrijfswinst 30.033 26.440 

Financiële opbrengsten 22 506 1.603 

Financiële kosten 22 (12.552) (8.604)

Resultaat vóór belastingen 17.987 19.439 

Winstbelastingen 23 3.087 3.179 

Nettowinst 14.900 16.260 

Aandeel van derden (31)  

Aandeel van de groep 14.869 16.260 

Winst van de periode per aandeel (in euro) 0,48 0,61

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

Recurrente winst per aandeel (in euro) 24 0,68 0,69

Verwaterde recurrente nettowinst per 
aandeel (in euro)

24 0,68 0,69

 Geconsolideerde resultatenrekening 



(x 1.000 euro) Toelichting 2008 2007

Vaste activa 254.215 191.371

Immateriële vaste activa 6 201.126 155.662

Materiële vaste activa 7 34.473 21.195

Financiële activa 8 1.061 255

Latente belastingen 14 16.598 13.617

Overige vaste activa 8 957 642

Vlottende activa 163.518 156.096

Voorraden 10 62.808 56.521

Handelsvorderingen 9 65.975 57.129

Overige vorderingen 9 16.232 14.657

Geldmiddelen en kasequivalenten 18.503 27.789

Totaal activa 417.733 347.467

Eigen vermogen 11 185.530 178.225

Eigen vermogen (moedermaatschappij) 191.666 178.225

Eigen aandelen -8.120 -

Minderheidsbelangen 1.984 -

Langlopende verplichtingen 131.248 12.170

Langlopende voorzieningen 12 811 1.491

Pensioenverplichtingen 13 3.044 2.376

Latente belastingen 14 4.941 2.871

Financiële schulden 15 120.876 5.432

Financiële instrumenten 15 1.576 -

Kortlopende verplichtingen 100.955 157.072

Financiële schulden 15 2.018 72.917

Financiële instrumenten 15 2.385 -

Handelsschulden 64.624 56.943

Kortlopende winstbelasting- en 
personeelsverplichtingen

14 20.747 18.053

Overige kortlopende schulden 16 11.182 9.159

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 417.733 347.467

75

 Geconsolideerde balans 
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 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 

(x 1.000 euro)

Aandelen-
kapitaal 
& agio

Overige 
reserves

Eigen 
aandelen

Over
gedragen 

winst Totaal
Minder-

heidsbelang
Totaal eigen 

vermogen

Saldo per 
31 december 2006

150.746 -90.918 40.984 100.812 100.812

Valutaomrekenings-
aanpassingen

-133 -133 -133

Winst voor 
de periode

16.260 16.260 16.260

Totaal opgenomen 
resultaat van 
de periode

150.746 -91.051 57.244 116.939 116.939

Kapitaalverhogingen 317.241 317.241 317.241

Op aandelen geba-
seerde betalingen

89 89 89

Wijziging 

topholding

Aandelenkapitaal 
van Arseus BV

-150.746 -105.360 -256.106 -256.106

Oprichting van 
Arseus NV

62 62 62

Saldo per 
31 december 2007

317.302 -196.321 57.244 178.225 178.225

Valutaomrekenings-
aanpassingen

231 231 -151 80

Winst voor 
de periode

14.869 14.869 31 14.900

Totaal opgenomen 
resultaat van de 
periode

317.302 -196.090 72.113 193.325 -120 193.206

Inkoop eigen 
aandelen

-8.120 -8.120 -8.120

Betaalbaar gesteld 
dividend mbt 
resultaat 2007

-1.833 -1.833 -1.833

Op aandelen geba-
seerde betalingen

174 174 174

Aankoop 
meerderheidsbelang

2.104 2.104

Saldo per 
31 december 2008

317.302 -195.917 -8.120 70.281 183.546 1.984 185.530
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 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

(x 1.000 euro) 2008 2007

Bedrijfsactiviteiten

Winst voor belastingen 17.987 19.439 

Betaalde belastingen (4.706) (6.488)

Aanpassing voor fi nanciële elementen 12.046 7.001 

Totale aanpassingen voor niet kasstromen 8.623 5.461 

Totale wijzigingen in werkkapitaal (6.210) 1.687 

Totale kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 27.741 27.100 

Investeringactiviteiten

Operationele investeringen (18.418) (16.166)

Overige investeringen (1.701) -

Desinvesteringen 963 1.817 

Investeringsuitgaven (19.157) (14.349)

Betalingen voor bestaande participaties (nabetalingen) 
en nieuwe participaties

(39.381) (7.373)

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten (58.538) (21.722)

Financieringsactiviteiten

Inkoop eigen aandelen (8.120) -

Uitkering dividend (1.833) -

Kapitaalverhogingen in speciën - 58.248 

Opgenomen fi nanciering 46.579 70.000 

Afl ossing op leningen (7.065) (101.348)

Ontvangen (betaalde) rente (8.085) (7.001)

Totale kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten 21.477 19.899 

Totale netto kasstromen van de periode (9.320) 25.277 

Geldmiddelen en kasequivalenten - begin van het jaar 27.789 2.532 

Resultaat uit wisselkoersverschillen 34 (20)

Geldmiddelen en kasequivalenten - einde van het jaar 18.503 27.789 

Wijzigingen in geldmiddelen en kasequivalenten (9.320) 25.277 
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De “aanpassingen voor fi nanciële elementen” heeft betrekking op de betaalde en ont-

vangen interesten en op andere fi nanciële kosten en opbrengsten die geen kasstromen 

zijn, zoals de herwaardering van de fi nanciële instrumenten.

De “totale aanpassingen voor niet kasstromen” heeft met name betrekking op de af-

schrijvingen, waardeverminderingen en wijzigingen in voorzieningen.

De “totale wijzigingen in werkkapitaal” betreft wijzigingen in de voorraden, handelsdebi-

teuren en -crediteuren, overige vorderingen en schulden en alle andere balanselementen 

die deel uitmaken van het werkkapitaal. Voormelde wijzigingen worden zo nodig aange-

past voor niet kasstromen, zoals hierboven weergegeven, en omrekeningsverschillen en 

wijzigingen in de consolidatiekring.

 Verslag van de Raad van Bestuur over 
 de geconsolideerde jaarrekening 

1.1. Geconsolideerde resultatenrekening 
De bedrijfsopbrengsten zijn met 16,4% gestegen van 308,249 miljoen euro in 2007 

naar 358,668 miljoen euro in 2008. De netto omzet vertegenwoordigt 98,8% van de 

bedrijfsopbrengsten en is met 16,5% gestegen van 304,368 miljoen euro naar 354,506 

miljoen euro in 2008. De organische groei bedraagt 6,9% in 2008. De overnames van het 

Tsjechische Tamda en het Deense Unikem binnen de divisie Fagron en Julie-Owandy binnen 

de divisie Arseus Dental vormen de belangrijkste componenten van externe groei in 2008.

De omzet kent een verschillende evolutie per business unit.

Fagron Group kende in 2008 een omzetgroei van 24,5% en een organische groei van 

9,7%. Dit resultaat is een bevestiging van het succes van de kernwaarden van Fagron: 

innovatie, kwaliteit en oplossingsgerichtheid. Door een voortdurende focus op de 

ontwikkeling en introductie van innovatieve concepten en producten verstevigde Fagron de 

marktpositie in alle landen waarin zij actief is. De Fagron organisaties in Nederland, Spanje 

en Italië behaalden een dubbelcijferige omzetgroei. De greenfi eld-activiteiten in Frankrijk 

en het Verenigd Koninkrijk hebben zich positief ontwikkeld, maar waren in 2008 nog niet 

winstgevend.

Er is goede voortgang geboekt met de integratie van Tamda en Fagron A/S (het voormalige 

Unikem). De introductie van het Fagron-model en het ruime productassortiment van 
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Fagron zullen de marktpositie van Tamda in Tsjechië en Fagron A/S in Denemarken verder 

versterken. In 2008 is fl ink geïnvesteerd in de productiefaciliteiten van Tamda. De GMP (Good 

Manufacturing Practice) productiefaciliteiten van Tamda zullen in 2009 in toenemende mate 

worden ingezet voor de conditionering van farmaceutische grondstoffen voor de Fagron 

Group.

Arseus Dental kende in 2008 een omzetgroei van 21,9% en een organische groei van 

10,3%. De in 2007 ingezette selectieve afbouw van de verkoop van verbruiksgoederen 

werd in 2008 afgerond. In het historisch gezien sterke vierde kwartaal van 2008 heeft 

Arseus Dental minder uitrustingsgoederen verkocht dan verwacht, deels door het niet 

kunnen uitleveren van een aantal grote orders (bijvoorbeeld door Owandy in Frankrijk) en 

deels door het uitstellen van aankoopbeslissingen door klanten (bijvoorbeeld in Duitsland). 

De vraag naar precisiecomponenten voor de dentale en medische orthopedische industrie 

daalt. Als gevolg van deze dalende vraag is besloten om de geplande investeringen bij het 

Zwitserse Hader voorlopig uit te stellen. 

In december 2008 heeft Arseus Dental een nieuwe distributieovereenkomst afgesloten met 

het Italiaanse Cefl a Dentale. Als gevolg van deze overeenkomst is Arseus Dental vanaf 1 

januari de exclusieve distributeur van de behandelunits van Stern Weber in de Benelux.

De omzet van Arseus Medical is in 2008 met 4,4% gedaald. Deze daling is hoofdzakelijk te 

wijten aan de gewijzigde Belgische wetgeving in verband met rolstoelen (verhuur in plaats 

van verkoop). In 2008 heeft de nadruk gelegen bij het consolideren van de sterke positie 

in de Benelux, het aantrekken van nieuwe en veelbelovende distributies en het verbeteren 

van de rendabiliteit.

Vanaf 1 januari 2009 is Mario Huyghe verantwoordelijk voor Arseus Medical. De directie 

van Arseus verwacht dat Mario, vanwege zijn opleiding, kennis van de Belgische markt 

alsook zijn ervaring bij General Electric Healthcare, in staat zal zijn om de in 2008 ingezette 

turnaround binnen Arseus Medical te versnellen.

Corilus kende in 2008 een omzetdaling van 1,9%. De omzetdaling is te wijten aan de daling 

van de prijzen van hardware en de gespreide implementatie van de in september 2008 

geïntroduceerde nieuwe softwarepakketten Greenock en Baltes.

De introductie van het nieuwe softwarepakket Greenock verloopt voorspoedig. Corilus had 

op 31 december 2008 met 150 apotheken een overeenkomst gesloten over de installatie 

en het gebruik van Greenock. De impact van de installatie van Greenock op de omzet van 

Corilus zal naar verwachting pas in het derde kwartaal van 2009 zichtbaar worden.
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De bruto marge (het verschil tussen de omzet enerzijds en handelsgoederen, grond- en 

hulpstoffen anderzijds) bedraagt 165,641 miljoen euro. Dit komt overeen met 46,7% van de 

omzet. In 2007 was de bruto marge 47,0%. De lichte daling is voornamelijk te wijten aan de 

opname van acquisities met een lagere bruto marge in de consolidatiekring van Arseus.

Het totaal aan operationele kosten, gedefi nieerd als diensten en diverse goederen, 

personeelskosten, overige bedrijfskosten minus overige bedrijfsopbrengsten, bedraagt 

126,339 miljoen euro, een stijging van 18,845 miljoen euro ten opzichte van 2007. De 

kostendekking, gedefi nieerd als de operationele kosten ten opzichte van de bruto marge, 

bedraagt 76,3% in 2008 ten opzichte van 75,3% in 2007.

Afschrijvingen en waardeverminderingen bedragen 9,269 miljoen euro ten opzichte 

van 9,225 miljoen euro in 2007. 

De bedrijfswinst bedraagt 30,033 miljoen euro en vertegenwoordigt 8,5% van de omzet. 

In 2007 bedroeg het bedrijfsresultaat 26,440 miljoen euro of 8,7% van de omzet.

Het fi nancieel resultaat bedraagt -12,046 miljoen euro ten opzichte van -7,001 miljoen 

euro in 2007. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door de herwaardering van 

fi nanciële derivaten (-3,961 miljoen euro). Deze herwaardering heeft betrekking op de 

daling van de marktwaarde van de interestindekkingen die conform IAS 39 niet als 

hedging instrument gepresenteerd kunnen worden. Daarnaast is de netto fi nanciële 

schuld in 2008 toegenomen en zijn de rentetarieven in de eerste drie kwartalen van 2008 

substantieel gestegen.

 

Het resultaat vóór belastingen komt hiermee uit op 17,987 miljoen euro.

De winstbelastingen bedragen 3,087 miljoen euro of 17,2% van de winst vóór belastingen 

tegenover 16,4% in 2007.

De nettowinst bedraagt 14,900 miljoen euro, een daling van 8,4% ten opzichte van 

2007. De daling van de nettowinst wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de 

herwaardering van de fi nanciële derivaten conform IAS 39. Het aandeel derden bedraagt 

-0,031 miljoen euro en heeft betrekking op Tamda, het aandeel van Arseus komt daardoor 

uit op 14,869 miljoen euro.

1.2. Geconsolideerde balans 
Het geconsolideerde balanstotaal steeg met 20,2% van 347,467 miljoen euro in 2007 

naar 417,733 miljoen euro in 2008. 
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Activa

Het totaal aan vaste activa bedraagt 254,215 miljoen euro. Dit bedrag is 62,844 miljoen 

euro hoger dan in 2007. 

De immateriële vaste activa zijn met 45,464 miljoen euro toegenomen. Deze toename 

wordt voornamelijk veroorzaakt door de opname van goodwill en andere immateriële vaste 

activa als gevolg van acquisities en door de R&D-activiteiten van Corilus. De materiële 

vaste activa zijn met 13,278 miljoen euro toegenomen hetgeen wordt veroorzaakt door 

de verwerving van activa bij acquisities en zowel door investeringen in automatisering als 

door investeringen in de productievestingen van Fagron in Tsjechië en België. 

De operationele investeringen bedragen 18,418 miljoen euro en vertegenwoordigen 

5,2% van de geconsolideerde omzet. Dit bedrag is opgebouwd uit investeringen in 

automatisering (implementatie Navision), de ontwikkeling van de Greenock software 

voor apotheken door Corilus, nieuwe showrooms van Arseus Dental in Frankrijk en 

Duitsland, de productievestigingen van Fagron in Tsjechië en België en rolstoelen (i.v.m. 

de gewijzigde Belgische wetgeving in verband met rolstoelen). Voor 2009 verwacht het 

management een operationele capex van 2,5% à 3% van de omzet. Dit niveau wil Arseus 

ook voor de komende jaren handhaven.

De fi nanciële vaste activa bedragen 1,061 miljoen euro.

De latente belastingvorderingen vertegenwoordigen een waarde van 16,598 miljoen 

euro. Zij hebben voornamelijk betrekking op overgedragen verliezen waarvan het 

waarschijnlijk is dat ze fi scaal worden aangewend in de toekomst.

De overige vaste activa (0,957 miljoen euro) betreffen in hoofdzaak borgtochten.

Het totaal aan vlottende activa bedraagt 163,518 miljoen euro ten opzichte van 156,096 

miljoen euro in 2007, een stijging van 7,422 miljoen euro. De belangrijkste wijzigingen 

zijn de toename van de voorraden met 6,287 miljoen euro of 11,1%, de toename van de 

handelsvorderingen met 8,846 miljoen euro of 15,5% en de afname van geldmiddelen en 

kasequivalenten met 9,286 miljoen euro of 33,4%.

Eigen vermogen en verplichtingen

Het totale eigen vermogen bedraagt 185,530 miljoen euro. Dit is een stijging van 7,305 

miljoen euro in vergelijking met 2007.

Het totaal aan verplichtingen is toegenomen van 169,242 miljoen euro in 2007 naar 

232,203 miljoen euro in 2008. Dit is een stijging van 62,961 miljoen euro.
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De voorzieningen zijn met 0,680 miljoen euro afgenomen. 

De pensioenverplichtingen bedragen 3,044 miljoen euro, een toename van 28,1% ten 

opzichte van 2007.

De latente belastingverplichtingen hebben o.a. betrekking op tijdelijke verschillen 

tussen rapportering en de fi scale boekhouding in de lokale entiteiten. Deze bedragen 

4,941 miljoen euro in 2008 ten opzichte van 2,871 miljoen euro in 2007.

De langlopende rentedragende fi nanciële verplichtingen (leningen op lange termijn) 

bedragen 120,876 miljoen euro, een toename van 115,444 miljoen euro ten aanzien van 

2007. De kortlopende rentedragende fi nanciële verplichtingen (leningen op korte 

termijn) bedragen 2,018 miljoen euro, een daling van 70,899 miljoen euro ten opzichte 

van 2007. Deze mutaties worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door een wijziging 

in de presentatie tussen langlopende en kortlopende fi nanciële verplichtingen van de 

geconsolideerde balans van Arseus.

Per 31 december 2008 bedraagt de netto fi nanciële schuld (het totaal van kortlopende 

en langlopende rentedragende fi nanciële verplichtingen, vermeerderd met overige 

langlopende verplichtingen en verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten) 

104,391 miljoen euro, tegenover 50,560 miljoen euro ultimo 2007. Deze toename wordt 

vooral veroorzaakt door acquisities (Julie-Owandy, Tamda en Unikem), de overname 

van schulden bij acquisities en de inkoop van eigen aandelen. Ultimo 2008 bedroeg 

de netto fi nanciële schuld / geannualiseerde REBITDA-ratio 2,25 en voldoet daarmee 

ruimschoots aan de in de kredietovereenkomst overeengekomen voorwaarde van een 

schuldratio van maximaal 3,5.

De kortlopende handelsschulden liggen 7,681 miljoen euro hoger (+13,5%) dan 

in 2007 en bedragen 64,624 miljoen euro. Deze stijging is te wijten aan de toename 

van de omzet met 16,5% en de opname van acquisities in de consolidatiekring. Deze 

toename houdt uiteraard verband met de evolutie van het operationeel werkkapitaal, 

gedefi nieerd als de voorraden vermeerderd met de handelsvorderingen verminderd met 

de handelsschulden, van 56,707 miljoen euro in 2007 naar 64,159 miljoen euro in 2008 

of een stijging van 13,1%.

De kortlopende winstbelasting- en personeelsverplichtingen bedragen 20,747 miljoen 

euro, een stijging van 2,694 miljoen euro ten opzichte van 2007. 

De overige (kortlopende) schulden bedragen 11,182 miljoen euro ten opzichte van 

9,159 miljoen euro in 2007.
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1.3. Geconsolideerde kasstroomtabel 

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht vertrekt van de winst vóór belastingen, die 

ook in de geconsolideerde resultatenrekening is terug te vinden.

Dit bedrag wordt verminderd met de uitgaande kasstromen voor belastingen, voor 

een bedrag van 4,706 miljoen euro. Dit bedrag betreft alle belastingen die in de loop 

van 2008 effectief zijn betaald.

Vervolgens worden de elementen uit de bedrijfsactiviteiten die géén kasstroomeffect 

hebben of niet direct verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteiten, terug toegevoegd. 

Het betreft een totaal van 20,670 miljoen euro. Een belangrijk deel heeft betrekking op 

betaalde interesten (8,085 miljoen euro) die verwerkt worden onder de kasstromen uit 

fi nancieringsactiviteiten (zie hieronder) en de herwaardering van fi nanciële derivaten 

(3,961 miljoen euro). Ook afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële 

en immateriële activa en wijzigingen in voorzieningen en latente belastingen zijn 

belangrijke niet-kaselementen. 

Daarna worden de wijzigingen in het werkkapitaal verrekend in de kasstroomtabel 

(een negatief effect van 6,210 miljoen euro).

Het totaal van kasstromen uit investeringsactiviteiten levert een uitstroom van 

58,538 miljoen euro op en heeft betrekking op netto investeringen van 19,157 miljoen 

euro en de betalingen van nieuwe participaties van 39,381 miljoen euro.

Het totaal van fi nancieringsactiviteiten vertegenwoordigt een instroom van 21,477 

miljoen euro. In 2008 zijn er 1 miljoen eigen aandelen ingekocht voor 8,120 miljoen 

euro. Er werd tevens 1,833 miljoen euro als dividend uitgekeerd. De betaling van 

rente op leningen en andere fi nanciële elementen zoals fi nanciële kortingen zorgt voor 

een uitstroom van 8,085 miljoen euro, de opgenomen fi nanciering een instroom van 

46,579 miljoen euro. Hiertegenover staat de afl ossing op leningen van 7,065 miljoen 

euro.

In totaal nemen de geldmiddelen en kasequivalenten in de periode af met 9,320 

miljoen euro: van 27,789 miljoen euro aan het begin van de periode tot 18,503 

miljoen euro aan het einde van de periode. Het kleine verschil wordt veroorzaakt door 

wisselkoersverliezen.
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Toelichting bij de 
geconsolideerde 
jaarrekening » 

 1. Algemene informatie 

Arseus NV (de ‘Onderneming’) en haar dochterondernemingen (samen de ‘Groep’) zijn 

leveranciers van producten en diensten met hoge toegevoegde waarde aan Europese 

professionals en instellingen actief in de gezondheidszorg. Arseus heeft activiteiten in 

tien Europese landen.

De Onderneming is een naamloze vennootschap, opgericht en gevestigd in België, 

met maatschappelijke zetel op het adres Textielstraat 24, 8790 Waregem. Het 

ondernemingsnummer is BE 0890 535 026.

De aandelen van Arseus zijn genoteerd op de gereglementeerde markten van NYSE 

Euronext Brussel en Amsterdam.

Deze geconsolideerde jaarrekening is op 10 april 2009 door de Raad van Bestuur 

goedgekeurd voor publicatie. 

 2. Grondslagen voor de fi nanciële verslaggeving 

De belangrijkste waarderingsregels die zijn toegepast bij de opstelling van deze 

geconsolideerde jaarrekening worden hieronder uiteengezet. Deze grondslagen zijn 

consistent toegepast door alle geconsolideerde entiteiten, inclusief dochteronderne-

mingen, op alle gepresenteerde jaren, tenzij anders vermeld.
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Relatie tussen Arseus NV en Arseus BV

Hoewel Arseus NV pas op 29 juni 2007 werd opgericht, omvatten de vergelijkende 

cijfers voor het boekjaar 2007 toch een volledig boekjaar en zijn deze dus vergelijkbaar 

met de cijfers voor het huidige boekjaar. Dit is het gevolg van de manier waarop de 

transactie met betrekking tot de beursgang van Arseus NV werd gestructureerd en 

boekhoudkundig behandeld wordt. Het verloop kan als volgt worden samengevat: eind 

2006 waren alle rechtspersonen die geïdentifi ceerd worden als ‘Entiteiten van Arseus’ 

rechtstreeks of onrechtstreeks eigendom van Arseus BV. Derhalve was Arseus BV de 

moedermaatschappij van de Arseus-groep. 

Daarnaast werden alle aandelen van Arseus BV per 30 juni 2007 gehouden door Omega 

Pharma Holding Nederland BV. Alle aandelen 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 Arseus NV 

in ruil voor aandelen van Arseus NV. Sindsdien heeft Arseus NV de volledige eigendom 

van Arseus BV en is Arseus NV de moedermaatschappij van de Arseus-groep geworden. 

Het zijn de aandelen van Arseus NV die op de beurs genoteerd zijn. De bovenvermelde 

overdracht van aandelen en de inbreng in natura van aandelen waren afhankelijk van de 

voltooiing van de biedprijs in de context van de beursintroductie.

Aangezien bij alle bovenvermelde transacties, alle ondernemingen rechtstreeks of 

onrechtstreeks de volledige eigendom waren van Omega Pharma NV, vormen de 

transacties bedrijfscombinaties waarover gezamenlijk de controle wordt uitgeoefend. 

Bijgevolg wordt in het kader van de fi nanciële verslaggeving de voorgangerswaar-

demethode (predecessor value method) gehanteerd om deze transactie te verant-

woorden. 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 toelichting wordt beschreven 

als een voortzetting van de geconsolideerde jaarrekening van Arseus BV, omdat deze 

geconsolideerde jaarrekening een voortzetting van de jaarrekening van Arseus BV 

vertegenwoordigt, hetgeen voor het boekjaar 2007 betekent:

1.  dat de activa en de verplichtingen van Arseus NV Groep in die geconsolideerde 

jaarrekening worden opgenomen en gewaardeerd tegen hun boekwaarde uit 

de geconsolideerde jaarrekening van Arseus BV Groep zoals vastgesteld in 

overeenstemming met de IFRS;

2.  dat de ingehouden winst en andere vermogenssaldi die in die geconsoli-

deerde jaarrekening zijn opgenomen, in hoofdzaak de ingehouden winst 

en andere vermogenssaldi van Arseus BV zijn. Dat het verschil tussen de 
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overnamevergoeding en het geëlimineerde aandelenkapitaal van Arseus BV is 

opgenomen als een fusiereserve;

3.  dat de resultatenrekening voor het boekjaar 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 

gepresenteerd wordt, de informatie is van Arseus BV.

IFRS ontwikkelingen
De geconsolideerde jaarrekening van Arseus is opgesteld in overeenstemming met 

de Internationale Financiële Rapportering Standaarden (IFRS) zoals aanvaard door de 

Europese Unie (EU). De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van de 

historische kostprijsgrondslag, met uitzondering van fi nanciële activa en verplichtingen 

(inclusief afgeleide instrumenten) tegen reële waarde.

a) Standaarden en interpretaties van bestaande standaarden die in 2008 

van kracht zijn

- IFRIC 11, ‘IFRS 2: Groepstransacties en transacties m.b.t. eigen aandelen’;

-  Amendementen aan IAS 39 en IFRS 7: herclassifi catie van fi nanciële instrumenten 

(elke herclassifi catie van een fi nancieel actief die gemaakt wordt in boekjaren 

die op of na 1 november 2008 aanvangen, zullen enkel van kracht worden vanaf 

de datum waarop de herclassifi catie is gemaakt).

b) De volgende standaarden en interpretaties van bestaande standaarden 

waren nog niet van kracht op het einde van 2008:

-  IAS 1 herziene versie, ‘Voorstelling van fi nanciële rekeningen’,

-  IAS 23 herziene versie, ‘Kosten van leningen’,

-  IFRS 2 ‘Op aandelen gebaseerde betalingen’, aanpassing aangaande de 

voorwaarden tot onvoorwaardelijke toezegging en annuleringen,

-  IFRIC 13, ‘Getrouwheidsprogramma’s’ en

-  IFRIC 14, ‘IAS 19 – beperking met betrekking tot de activa van de toegezegde 

pensioenregelingen, minimale volstortingsvereisten en hun interactie’.

Ondernemingen die rapporteren onder EU-IFRS dienen deze standaarden en interpretaties 

verplicht toe te passen voor de boekjaren die op of na 1 januari 2009 aanvangen, maar 

kunnen voor een vervroegde toepassing op 31 december 2008 opteren. De effectieve 

EU datum heeft gevolgen voor IFRIC 14, waar de effectieve datum in de interpretatie een 

jaar vroeger is, en voor IFRIC 13 waar de effectieve datum in de interpretatie 6 maanden 

vroeger is.
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c) Standaarden en interpretaties van bestaande standaarden die nog niet 

van kracht zijn, maar die door Arseus vervroegd worden toegepast:

 IFRS 8 Operationele segmenten (verplicht voor de boekjaren die op of na 1 

januari 2009 aanvangen).

d)  Standaarden, amendementen en interpretaties van bestaande standaarden 

die in 2008 van kracht zijn, maar niet relevant zijn voor Arseus.

-  Amendementen aan IAS 39 en IFRS 7: herclassifi catie van fi nanciële instrumenten 

(elke herclassifi catie van een fi nancieel actief die gemaakt wordt in boekjaren 

die op of na 1 november 2008 aanvangen, zullen enkel van kracht worden vanaf 

de datum waarop de herclassifi catie is gemaakt).

Consolidatiecriteria
Dochterondernemingen zijn entiteiten waar Arseus in staat is invloed uit te oefenen op 

het fi nanciële en operationele beleid, en doorgaans een aandelenparticipatie heeft van 

meer dan 50% van de stemrechten. Dochterondernemingen worden volledig geconsoli-

deerd vanaf de datum waarop de controle wordt overgedragen naar Arseus. Ze worden 

niet langer geconsolideerd vanaf de datum waarop Arseus 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 

aandelen 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 voorwaardelijke verplichtingen in een 

bedrijfscombinatie, worden aanvankelijk gewaardeerd tegen hun reële waarde op de 

overnamedatum. Het positieve verschil tussen de kostprijs van de overname en de reële 

waarde van het aandeel van Arseus in de overgenomen identifi 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 waardevermindering. Grondslagen voor fi nanciële verslaggeving van 

dochterondernemingen zijn waar nodig gewijzigd om consistentie te verzekeren met de 

grondslagen die door Arseus zijn aangenomen.

Omrekening van vreemde valuta
Posten opgenomen in de fi nanciële staten van alle entiteiten van Arseus worden 

gewaardeerd in de munt die het best aansluit bij de economische omgeving waarin 
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de entiteit actief is (”de functionele valuta”). De geconsolideerde jaarrekening wordt 

gepresenteerd in euro, de functionele en presentatievaluta van Arseus. Om Arseus 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 gemiddelde koers voor het jaar;• 

De onderdelen van het eigen vermogen tegen de historische wisselkoers.• 

Wisselkoersverschillen die voortvloeien uit de omrekening van de netto-investering 

in buitenlandse dochterondernemingen tegen de wisselkoers aan het einde van het 

jaar, worden opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen onder “Cumulatieve 

omrekeningsverschillen”.

Transacties in vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar de functionele valuta aan de 

hand van de wisselkoersen die gelden op de transactiedatum. Winsten en verliezen uit 

wisselkoersverschillen 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 verliesrekening.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aankoopwaarde of de 

productiekosten, vermeerderd met direct toewijsbare kosten indien van toepassing. De 

afschrijving wordt pro rata temporis berekend op basis van de gebruiksduur van het 

actief, in overeenstemming met de volgende afschrijvingsparameters:

Gebouwen       25 tot 33 jaar

Inrichting en installaties van gebouwen   5 tot 25 jaar

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 afgeschreven. Wanneer een restwaarde mee in rekening 

wordt gebracht bij het berekenen van de afschrijvingen, worden deze restwaardes 

jaarlijks opnieuw beoordeeld. Activa die zijn verworven in het kader van fi nanciële 

leaseovereenkomsten worden afgeschreven over de economische gebruiksduur. Deze 
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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 verschil tussen de kostprijs van een overname 

en de reële waarde van het aandeel van Arseus in de netto identifi ceerbare activa van 

de verworven dochteronderneming op de overnamedatum. Goodwill op overnames van 

dochterondernemingen wordt opgenomen in de immateriële vaste activa. Goodwill wordt 

minstens een keer per jaar getest op bijzondere waardeverminderingen (impairment), 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). 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 verkochte 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 immateriële 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 vooruitzicht van het verwerven van nieuwe 

wetenschappelijke of technologische kennis en inzichten 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 producten en voor de processen vóór 

commerciële productie of gebruik. Ze worden gekapitaliseerd als, onder andere, de 

volgende criteria zijn vervuld:

•  er bestaat een markt om het product te verkopen;

•  de economische voordelen voor Arseus zullen toenemen door de verkoop van het 

ontwikkelde actief;

•  de kosten die aan immateriële activa toe te wijzen zijn, kunnen op een betrouwbare 

manier worden vastgesteld.



90
JAARVERSLAG 2008

Ontwikkelingskosten worden lineair afgeschreven 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 tegen aanschafwaarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met geaccumuleerde afschrijvingen en 

bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Intern gegenereerde unieke software waarover Arseus de controle heeft en waarvan 

verwacht wordt dat zij toekomstige economische voordelen zal genereren, wordt gekapi-

taliseerd tegen de kosten die direct verband houden met 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 hebben worden niet afgeschreven en worden 

jaarlijks getest op bijzondere waardeverminderingen. Activa die worden afgeschreven 

worden gecontroleerd op bijzondere waardeverminderingen wanneer gebeurtenissen of 

wijzigingen in de omstandigheden aangeven dat de boekwaarde mogelijk niet kan worden 

gerecupereerd. Er wordt een bijzonder 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, worden de activa gegroepeerd op de laagste niveaus waarvoor 

er afzonderlijk identifi ceerbare kasstromen zijn (kasstroomgenererende eenheden).

Leningen
Leningen worden aanvankelijk opgenomen tegen reële waarde, na aftrek van de gemaakte 

transactiekosten. Leningen worden vervolgens geboekt tegen geamortiseerde kosten; elk 

verschil tussen de opbrengst (na aftrek van de transactiekosten) en de afl ossingswaarde 

wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen over de periode van de leningen met 

behulp van de effectieve-rente-methode.

Leningen worden opgenomen bij de kortlopende verplichtingen tenzij Arseus een 

onvoorwaardelijk recht heeft om de afwikkeling van de verplichting tot ten minste 12 

maanden na de balansdatum uit te stellen.
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Financiële activa
Arseus 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 herbeoordeelt 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 kosten 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 

worden ingedeeld, ofwel niet in één van de andere categorieën zijn ingedeeld. Ze worden 

opgenomen in de vaste activa tenzij het management de intentie heeft de belegging 

binnen 12 maanden na de balansdatum te vervreemden. Voor verkoop beschikbare 

fi nanciële activa worden initieel gewaardeerd aan reële waarde behalve als deze niet op 

een betrouwbare manier berekend kan worden. In dat geval worden ze gewaardeerd 

tegen aanschafwaarde. Niet-gerealiseerde 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 op wordt 

erkend, worden de cumulatieve aanpassingen aan de reële waarde opgenomen in de 

winst- en verliesrekening. 

Enige gebeurtenissen of wijzigingen in omstandigheden die kunnen wijzen op 

een daling in de realiseerbare waarde worden nauwgezet opgevolgd. Bijzondere 

waardeverminderingen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening als dit 

noodzakelijk zou zijn.

Leaseovereenkomsten – Operationele leases
Leaseovereenkomsten waarbij de leasinggever een signifi cant deel van de risico’s en 

voordelen van eigendom behoudt, worden ingedeeld als operationele leases. Betalingen 

in het kader van operationele leases worden lineair gespreid over de duur van de 

operationele lease.
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Leaseovereenkomsten – Financiële leases
Leaseovereenkomsten van vaste materiële activa waarbij Arseus vrijwel alle risico’s en 

voordelen van eigendom heeft, worden ingedeeld als fi nanciële leases.

Financiële leases worden gekapitaliseerd bij het begin van de leaseovereenkomst aan de 

laagste van de reële waarde van het geleasde goed en de contante waarde van de minimale 

leasebetalingen. 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 kortlopende (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 rentetarief 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 

afgeschreven over de gebruiksduur van het actief. 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.

Voorraden
Grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de 

aanschaffi 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 gewaardeerd tegen de productiekostprijs. Hierin zijn naast de aankoopkosten 

van de grondstoffen en hulpstoffen ook de productiekosten en productie overheadkosten 

opgenomen die direct toewijsbaar zijn aan het afzonderlijke product of de afzonderlijke 

productgroep.

Handelsvorderingen
Handelsvorderingen worden aanvankelijk gewaardeerd tegen reële waarde. Er 

wordt een voorziening voor bijzondere waardevermindering van handelsvorderingen 

aangelegd wanneer er objectieve aanwijzingen zijn dat Arseus niet alle verschuldigde 

bedragen zal kunnen innen. Signifi cante fi nanciële moeilijkheden 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 beschouwd 

als indicatoren dat de handelsvordering een bijzondere waardevermindering dient te 

ondergaan.
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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 maanden of minder, en worden bij 

de verwerving gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens geboekt tegen kostprijs. 

Aanpassingen aan de boekwaarde worden uitgevoerd wanneer de realiseerbare waarde 

op de balansdatum lager ligt dan de boekwaarde.

Kapitaal
Gewone aandelen worden opgenomen binnen het eigen vermogen.

De bijkomende kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de uitgifte van nieuwe 

aandelen of opties worden weergegeven in het eigen vermogen in mindering van de 

opbrengsten, na aftrek van belastingen.

Indien een onderneming van Arseus het aandelenkapitaal van Arseus (ingekochte eigen 

aandelen) koopt, wordt de betaalde vergoeding, inclusief enige direct toerekenbare 

bijkomende kosten (na aftrek van inkomstenbelastingen), in mindering gebracht van 

het eigen vermogen dat kan worden toegerekend aan de aandeelhouders van Arseus 

tot de aandelen zijn geannuleerd, opnieuw zijn uitgegeven of vervreemd. Indien 

dergelijke aandelen vervolgens worden verkocht of opnieuw worden uitgegeven, 

wordt enige ontvangen vergoeding, na aftrek van enige direct toerekenbare 

bijkomende transactiekosten en de daarmee verband houdende belastinggevolgen, 

opgenomen in het eigen vermogen dat aan de aandeelhouders van Arseus kan worden 

toegerekend.

Voorzieningen
Voorzieningen voor reorganisatiekosten, juridische vorderingen, het risico van verliezen 

of kosten die mogelijk kunnen voortvloeien uit persoonlijke zekerheden of een zekerheid 

die dient als garantie van crediteuren of verplichtingen ten aanzien van derden, uit 

verplichtingen om vaste activa te kopen of te verkopen, uit de afwikkeling van voltooide 

of ontvangen bestellingen, technische garanties die verband houden met verkopen of 

diensten die al door Arseus zijn voltooid, niet-opgeloste geschillen, boeten en sancties met 

betrekking tot belastingen, of ontslagvergoedingen worden opgenomen wanneer: Arseus 

een bestaande 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 reorganisatiekosten omvatten boeten voor de beëindiging van 
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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 bestaande verplichting te voldoen. De 

discontovoet die gebruikt wordt om de contante waarde te bepalen weerspiegelt de 

huidige marktramingen van de tijdswaarde van geld en de risico’s die specifi ek zijn voor 

de verplichting.

Afgeleide fi nanciële instrumenten
Arseus gebruikt afgeleide fi nanciële instrumenten om risico’s te beperken met betrekking 

tot ongunstige schommelingen van interestpercentages. Er worden geen derivaten 

aangewend voor handelsdoeleinden.

Afgeleide fi nanciële instrumenten worden initieel gewaardeerd tegen kostprijs. Na 

initiële erkenning worden deze instrumenten opgenomen in de balans tegen reële 

waarde. 

Aangezien de derivatencontracten van Arseus niet beantwoorden aan de criteria bepaald 

in IAS 39 om als afdekkingen te worden beschouwd, worden veranderingen in de reële 

waarde van derivaten opgenomen in de resultatenrekening.

Personeelskosten
Pensioenverplichtingen

De ondernemingen van Arseus hebben verschillende pensioenplannen. De 

pensioenplannen worden gefi nancierd via betalingen aan verzekeringsondernemingen, 

bepaald door periodieke actuariële berekeningen. Arseus beschikt zowel over te 

bereiken doelplannen als over plannen met vaste bijdrage. De verplichting 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 verstreken diensttijd. De verplichting wordt periodiek berekend 

door onafhankelijke actuarissen met behulp van de ‘projected unit credit’-methode. 

De actuele waarde van de verplichting wordt bepaald door de geschatte toekomstige 

uitstromen van kasmiddelen te verdisconteren met behulp van rentevoeten van 

bedrijfsobligaties 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 pensioenverplichting benaderen. 
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Actuariële winsten en verliezen die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen en 

wijzigingen in actuariële veronderstellingen van meer dan 10% van de waarde van 

de planactiva of 10% van de voorziening voor te bereiken doelplannen worden in 

de winst- en verliesrekening gespreid over de verwachte gemiddelde resterende 

dienstperiode van de werknemers. Voor plannen met een vaste bijdrage doet Arseus 

betalingen aan verzekeringsmaatschappijen. Eens de bijdragen zijn betaald heeft 

Arseus 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

Arseus beheert een vergoedingsregeling gebaseerd op warranten. 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 nitieve verwerving 

die onafhankelijk zijn van de markt (bijvoorbeeld winstgevendheid en nagestreefde 

omzetgroei). In de veronderstellingen over het aantal warranten dat naar verwachting 

uitoefenbaar zal worden, wordt rekening gehouden met deze voorwaarden die 

onafhankelijk zijn van de markt. Op elke balansdatum herziet Arseus zijn ramingen 

van het aantal warranten die naar verwachting uitoefenbaar worden. Arseus neemt 

de eventuele impact van de herziening van de originele ramingen op in de winst- en 

verliesrekening, 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 uitgiftepremies wanneer de warranten worden uitgeoefend.

Winstbelastingen
Winstbelastingen zoals opgenomen in de resultatenrekening omvatten de 

inkomstenbelasting over het huidige jaar en latente belastingen. Inkomstenbelastingen 

over het huidige jaar omvatten de verwachte belastingverplichtingen op de belastbare 

inkomsten van Arseus voor het boekjaar, op basis van de belastingtarieven die van 

toepassing zijn op de balansdatum, en enige aanpassingen van vorige jaren. Latente 

belastingen worden opgenomen volgens de balansmethode en worden berekend op 

basis van de tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde en de belastinggrondslag. Deze 

methode wordt toegepast op alle tijdelijke verschillen die ontstaan door investeringen in 

dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen, behalve op verschillen waarvan 

het tijdstip van afwikkeling van het tijdelijke verschil beheerst wordt door Arseus en 

waarvan het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de nabije toekomst niet wordt 

teruggeboekt. De berekening wordt gebaseerd op de belastingtarieven die zijn ingevoerd 
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of wezenlijk ingevoerd op de balansdatum en die naar verwachting van toepassing zullen 

zijn wanneer de betrokken latente belastingvordering gerealiseerd wordt of de latente 

belastingverplichting vereffend wordt. Volgens deze berekeningsmethode moet Arseus 

ook latente 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 overnames. Latente belastingvorderingen zijn opgenomen voor zover 

het waarschijnlijk is dat de overgedragen fi scale verliezen in de nabije toekomst zullen 

worden gebruikt. Latente inkomstenbelastingvorderingen worden volledig afgeschreven 

wanneer het niet langer waarschijnlijk is dat het overeenkomstige belastingvoordeel 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 worden opgenomen in de 

verslagperiode waarin de diensten zijn geleverd. De verkopen van softwarepakketten 

uit voorraad worden als opbrengst opgenomen bij levering. De inkomsten die verband 

houden met softwareonderhoudscontracten worden 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 vormen van de interne rapportering aan het 

Directiecomité.

Dividenduitkering
Dividenduitkering aan de aandeelhouders van Arseus wordt opgenomen als een 

verplichting in de jaarrekening van Arseus in de periode waarin de dividenden door de 

aandeelhouders van Arseus worden goedgekeurd.
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 3. Beheer van risico’s 

Het beleid van Arseus is erop gericht om de belangrijkste risico’s te identifi ceren, om plannen 

uit te werken ter preventie en voor het beheer 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 Arseus om een sluitende garantie te leveren dat deze 

risico’s zich niet kunnen voordoen of dat ze zonder gevolgen blijven wanneer ze zich toch 

zouden voordoen. Een belegging in de aandelen Arseus 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 volgorde vermelde – risico’s:

Strategisch risico in verband met markt en groei
Het strategisch risico bestaat erin dat Arseus mogelijk te maken krijgt met een ongunstige 

marktsituatie of concurrentie die zich ongunstig ontwikkeld. Het is ook mogelijk dat er 

verkeerde strategische beslissingen genomen worden. Voorbeelden hiervan zijn: De 

technologische vooruitgang die de ontwikkeling mogelijk maakt van concurrerende 

alternatieve producten, het mogelijk uitblijven van succes van een nieuw product, een 

verkeerde samenstelling van de pijplijn, de schaarste aan farmaceutische grondstoffen, 

de vermindering van de vraag op de markten waarop Arseus actief is als gevolg van de 

invoering van nieuwe wet- en/of regelgeving, gebeurtenissen die het aankoopgedrag van 

onze belangrijkste klanten beïnvloeden of een disbalans tussen vraag en aanbod op de 

markten waarin Arseus actief is.

Risico’s in verband met regelgeving
De sector van de professionele gezondheidszorg is onderworpen aan een strikte 

reglementaire controle op nationaal en Europees niveau. Hoewel Arseus beschikt over 

goed gedefi nieerde operationele regels en principes om ervoor te zorgen dat de regels van 

de nationale en Europese autoriteiten worden 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 op Arseus zouden kunnen hebben.

Voorraadrisico’s
Als distributeur en producent houdt Arseus voorraden aan van (een gedeelte van) haar 

productportfolio. Door het aanhouden van voorraden bestaat echter ook het risico van gehele 

of gedeeltelijke incourantheid van de producten en het risico van prijsdalingen. Het door 

Arseus ingezette beleid om de supply-chain te optimaliseren en het operationele werkkapitaal 

te verminderen zal naar verwachting leiden tot een afname van de voorraden.
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Productaansprakelijkheidsrisico
De productportfolio van de vier divisies van Arseus is onderworpen aan mogelijke pro-

ductaansprakelijkheidsrisico’s. Om zich tegen deze risico’s te beschermen stelt Arseus 

zeer strenge eisen aan de kwaliteit van zijn producten en processen en doet Arseus 

voortdurend grote inspanningen om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsonderdelen zich 

houden aan zowel interne als externe regelgeving. Toch zijn productaansprakelijkheids-

kwesties nooit geheel uit te sluiten. Arseus heeft een productaansprakelijkheidsverze-

kering afgesloten binnen de redelijke grenzen.

De cyclische aard en het seizoensgebonden karakter van de 
bedrijfsactiviteiten 
Aankoopbeslissingen voor (kostbare) investeringsgoederen houden in enige mate 

mogelijk verband met het algehele economische klimaat. De introductie van over-

heidsmaatregelen 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 tandheelkundige apparatuur, blijkt uit ervaring dat er een seizoens-

gebonden effect bestaat.

ICT-risico
Om potentiële risico’s op het gebied van informatie- en communicatietechnologie te 

beperken, maakt Arseus gebruik van de meest recente hardware- en softwareoplossingen 

die zichzelf hebben bewezen. Hoewel Arseus stringente voorzorgsmaatregelen heeft 

genomen op het gebied van de beveiliging en betrouwbaarheid van zijn IT-systemen, 

kunnen incidenten met betrekking tot backup recovery, virussen en internationale 

netwerkverbindingen plaatsvinden die grote gevolgen kunnen hebben voor de 

bedrijfsactiviteiten van Arseus.

Financiële risico’s
Naast de eerdergenoemde strategische en operationele risico’s is Arseus ook onder-

hevig aan diverse fi nanciële risico’s. Ten behoeve van de operationele gang van zaken 

beschikt Arseus over ruim voldoende kredietfaciliteiten. De belangrijkste kredietfaciliteit 

van 200 miljoen euro heeft een looptijd van 5 jaar en kan met 2 jaar worden verlengd. 

Ultimo 2008 bedroeg de netto fi nanciële schuld/geannualiseerde recurrente EBITDA-

ratio 2,25 en voldoet daarmee ruimschoots aan de in de kredietovereenkomst overeen-

gekomen voorwaarde van een schuldratio van maximaal 3,5%.
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Kredietrisico
Arseus hanteert een actief kredietbeleid en heeft stringente procedures om kredietrisico’s 

te beheersen en te beperken. Er zijn geen klanten die individueel een belangrijk deel 

uitmaken van de omzet, noch van de openstaande vorderingen. Tevens wordt, als 

onderdeel van de doelstelling van Arseus om het operationeel werkkapitaal te verlagen, 

een verlaging van de debiteurenpositie nagestreefd.

Renterisico
Arseus beoordeelt op regelmatige basis de gehandhaafde mix tussen fi nanciële 

schulden met een vaste en met een variabele rente. Momenteel bestaat de fi nanciering 

grotendeels uit fi nanciering op basis van een kredietfaciliteit in euro met een variabele 

rentevoet variërend van 1 tot 6 maanden. Een hogere Euribor rente van 10 basispunten 

zou een negatief effect hebben gehad op de variabele interestlasten van ongeveer 

104 (duizend) euro. Voor een fi nanciering van 70 miljoen euro is het renterisico van de 

variabele rentevoet afgedekt met fi nanciële derivaten.

Wisselkoersrisico
Arseus rapporteert haar fi nanciële resultaten in euro’s en is, door de internationale spreiding 

van haar activiteiten, onderhevig aan valuta-invloeden die het resultaat kunnen beïnvloeden. 

Het wisselkoersrisico ontstaat enerzijds doordat een aantal entiteiten van Arseus werken in 

aan andere functionele munt dan de euro en anderzijds doordat de aan – en verkoopprijzen 

van Arseus een vreemde munt als referentie hebben. Het risico met betrekking tot de 

entiteiten van Arseus die in een andere functionele munt dan de euro werken is relatief 

beperkt. Het gaat om entiteiten die opereren in Tsjechische kroon, Zwitserse frank, Britse 

pond en Deense kroon. Deze entiteiten samen vertegenwoordigen minder dan 6% van de 

geconsolideerde omzet en minder dan 7% van het resultaat van Arseus.

Het risico omtrent aan – en verkoopprijzen van Arseus met een vreemde munt als 

referentie heeft vooral betrekking op wisselkoersverhouding tussen de euro en de 

Amerikaanse dollar en de Japanse yen en het Engelse pond. Wisselkoersrisico’s 

samenhangend met investeringen in buitenlandse deelnemingen, worden in beginsel 

niet afgedekt.

Reële waarderisico
Arseus maakt gebruik van financiële derivaten om renterisico’s af te dekken. Voor 

een financiering van 70 miljoen euro heeft Arseus het renterisico van de variabele 
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rentevoet afgedekt. Volgens IFRS worden alle financiële derivaten ofwel als activa 

ofwel als passiva verantwoord. Conform IAS 39 worden financiële derivaten 

opgenomen tegen de reële waarde. Veranderingen in de reële waarde worden door 

Arseus meteen opgenomen in de winst- en verliesrekening omdat het financiële 

derivaten betreft die niet als cash flow hedging instrument kwalificeren. Ultimo 2008 

bedroeg de herwaardering financiële derivaten -3,961 miljoen euro en betreft een 

non-cash item.

 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.

Belangrijke inschattingen en beoordelingen
Arseus maakt inschattingen en hypotheses over de toekomst. De daaruit resulterende 

schattingen zullen per defi nitie zelden overeenstemmen met de gerelateerde 

werkelijke resultaten. De schattingen en veronderstellingen 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.

Geschatte bijzondere waardevermindering van goodwill en 
immateriële activa
Arseus voert jaarlijks tests om te controleren of de goodwill een bijzondere waardeverminde-

ring heeft ondergaan, in overeenstemming met de grondslag voor fi nanciële verslaggeving 

vermeld in toelichting 2. De realiseerbare waarde van kasstroomgenererende eenheden is 

bepaald op basis van berekeningen van de bedrijfswaarde. Deze berekeningen vereisen het 

gebruik van schattingen. De boekwaarde van goodwill per 31 december 2008, bedraagt 

173,785 miljoen euro.
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Pensioenverplichtingen
De contante waarde van de pensioenverplichtingen is afhankelijk van een aantal factoren 

die op actuariële basis worden vastgesteld aan de hand van een aantal veronderstel-

lingen. De veronderstellingen die worden gehanteerd voor het vaststellen van de net-

tokosten (-inkomsten) voor pensioenen, omvatten het verwachte rendement op lange 

termijn van de relevante fondsbeleggingen en de disconteringsvoet. Enige wijzigingen in 

deze veronderstellingen zullen een invloed hebben op de boekwaarde van pensioenver-

plichtingen. De brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen wordt 

periodiek berekend door onafhankelijke actuarissen. De boekwaarde van pensioenver-

plichtingen per 31 december 2008 bedraagt 3,044 miljoen euro.

Voorzieningen voor geschillen
Zoals vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd 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 uitspraken of vonnissen van een rechtbank, een aanzienlijk oordeelkundig 

inzicht. Bij schattingen 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. Hypotheses en inschattingen worden continu geëvalueerd en zijn 

gebaseerd op de ervaring in het verleden en andere factoren, waaronder de verwachte 

ontwikkeling van toekomstige gebeurtenissen die gezien de omstandigheden als redelijk 

worden beschouwd.

 5. Segmentinformatie 

Alle activiteiten van Arseus hebben betrekking op producten en diensten binnen 

de Professional Healthcare, onderverdeeld in de vier belangrijke operationele 

segmenten: Fagron, Arseus Dental, Arseus Medical en Corilus. Overeenkomstig 

de toepassing van IFRS 8, gebeurde de bepaling van de operationele segmenten 

op basis van de componenten die het Directiecomité hanteert om de prestaties 

van de operationele activiteiten vast te stellen en waarop de beslissingen worden 

gebaseerd.
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Arseus is georganiseerd in vier belangrijke operationele segmenten:

Fagron1.   levert producten en diensten voor magistrale bereidingen aan apothekers 

en farmaceutische groothandelaars. Fagron biedt instrumenten en apparatuur 

voor magistrale bereidingen, evenals grondstoffen en halffabricaten onder 

het merk Fagron. Daarnaast biedt Fagron eveneens externe diensten inzake 

magistrale bereidingen aan apothekers en apotheekhoudenden. Bovendien 

levert Fagron ook gespecialiseerde farmaceutische grondstoffen aan de sectoren 

van de farmacie, nutraceuticals, diergeneeskunde en cosmetica;

Arseus Dental2.  levert specialistische producten en diensten aan tandartsen, 

laboratoria en andere professionals in de tandheelkunde;

Arseus Medical3.  levert medische apparatuur en verbruiksgoederen in 

België en Nederland, en richt zich in de eerste plaats op vijf afzonderlijke 

consumentenprofi elen: ziekenhuizen, rusthuizen, ophtalmologen, thuiszorg en 

artsen/specialisten;

Corilus4.  is een leverancier van geïntegreerde IT-oplossingen voor professionals 

en instellingen uit de gezondheidszorg. 

De segmentresultaten voor de periode die eindigde op 31 december 2008 zijn als 

volgt:

(x 1.000 euro) Fagron
Arseus 
Dental

Arseus 
Medical Corilus

Niet 
toegewezen Totaal

Totale omzet 136.938 144.291 47.512 26.296 355.037 

Omzet tussen 
segmenten

(37) (139) (237) (118) (531)

Omzet 136.901 144.152 47.275 26.178 354.506 

Bedrijfsresultaat per 
segment

21.553 6.732 2.319 4.287 (4.858) 30.033 

Financieel resultaat (12.046)

Winst voor belasting 17.987 

Winstbelastingen (3.087)

Winst voor de periode 14.900 
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De segmentresultaten voor de periode die eindigde op 31 december 2007 zijn als volgt:

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

(x 1.000 euro) Fagron
Arseus 
Dental

Arseus 
Medical Corilus

Niet 
toegewezen 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 voor belasting 19.439 

Winstbelastingen (3.179)

Winst voor de periode 16.260 

2008

(x 1.000 euro) Fagron
Arseus 
Dental

Arseus 
Medical Corilus

Niet 
toegewezen Totaal

Afschrijvingen en 
waardeverminderingen

1.547 2.819 554 2.759 1.149 8.828 

Afschrijvingen op 
voorraden

68 345 (10) 120 0 523 

Afschrijving op 
vorderingen

27 (63) (71) 26 0 (82)

2007

(x 1.000 euro) Fagron
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 
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Op 31 december 2008 waren de activa en passiva, evenals de investeringsuitgaven 

voor de periode die op die datum eindigde, als volgt:

Op 31 december 2007 waren de activa en passiva, evenals de investeringsuitgaven 

voor de periode die op die datum eindigde, als volgt:

De activa van de segmenten bestaan in hoofdzaak uit materiële vaste activa, immateriële 

vaste activa, voorraden, vorderingen en geldmiddelen uit de operaties. Zij bevatten 

geen latente belastingvorderingen die verbonden zijn aan de IFRS-herwaardering van 

investeringen. 

De passiva van de segmenten omvatten operationele verplichtingen, maar geen elementen 

zoals corporate leningen.

(x 1.000 euro) Fagron
Arseus 
Dental

Arseus 
Medical Corilus

Niet 
toegewezen Totaal

Totaal activa 124.598 161.706 47.767 42.074 41.589 417.733 

Totaal verplichtingen 42.868 43.367 12.003 8.617 125.347 232.203 

Investeringsuitgaven 2.684 5.409 1.977 4.227 4.121 18.418 

(x 1.000 euro) Fagron
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 
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Voor de geografi sche segmenten kent Arseus de volgende omzetverdeling in 2008 

en 2007:

Arseus heeft een uitgebreide klantengroep, waarbij geen één van de klanten meer dan 

10% van de opbrengsten van Arseus uitmaakt.

(x 1.000 euro) 2008 2007

België 117.078 120.361

Nederland 107.516 99.342

Duitsland 44.186 38.772

Frankrijk 39.040 21.048

Italië 18.699 6.255

Zwitserland 12.828 11.539

Spanje 8.655 7.048

Tsjechië 4.444

Denemarken 1.571

Verenigd koninkrijk 489 3

Totaal 354.506 304.368
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 6. Immateriële vaste activa 

(x 1.000 euro)  Goodwill 
Ontwik-

keling 
 Vergunningen 

en octrooien  Merken  Software  Overige  Totaal 

Netto boekwaarde 
per 1 januari 2007

136.398 5.534 1.378 51 2.269 26 145.656 

Investeringen 3.050 123 38 3.258 69 6.538 

Acquisities 5.565 9 5.574 

Verkopen

Afschrijvingen (1.831) (440) (3) (1.340) (10) (3.624)

Overige mutaties 290 150 909 1.349 

Koersverschillen 181 (13) 168 

Netto boekwaarde 
per 31 december 
2007

142.144 7.030 1.211 86 5.105 85 155.662 

Bruto boekwaarde 142.144 11.257 2.819 205 10.721 102 167.248 

Cumulatieve af-
schrijvingen

(4.227) (1.607) (119) (5.615) (18) (11.586)

Netto boekwaarde 142.144 7.030 1.211 86 5.105 85 155.662 

Netto boekwaarde 
per 1 januari 2008

142.144 7.030 1.211 86 5.105 85 155.662 

Investeringen  5.604 65 3.363 46 9.078 

Acquisities 31.640 371 474 6.439 941 39.865 

Verkopen

Afschrijvingen (2.193) (547) (300) (1.844) (31) (4.915)

Overige mutaties  410 514 (38) 483 1.368 

Koersverschillen 68 1 69 

Netto boekwaarde 
per 31 december 
2008

173.785 11.289 1.718 6.186 8.049 100 201.126 

Bruto boekwaarde 173.785 17.779 5.171 6.605 14.742 148 218.230 

Cumulatieve af-
schrijvingen

(6.490) (3.454) (420) (6.693) (48) (17.104)

Netto boekwaarde 173.785 11.289 1.718 6.186 8.049 100 201.126 

De “overige mutaties” hebben hoofdzakelijk betrekking op de binnen Arseus ontwik-

kelde immateriële vaste activa.



107

Goodwill

Goodwill wordt minstens een keer per jaar getest op bijzondere waardeverminderingen (impairment), 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 waardevermindering voor goodwill

Er is goodwill toegekend aan de kasstroomgenererende eenheden van Arseus, geïdentifi ceerd als de vier bedrijfs-

eenheden van Arseus, zijnde Fagron, Arseus Dental, Arseus Medical en Corilus. 

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

De realiseerbare waarde van een kasstroomgenererende eenheid wordt bepaald op basis van berekeningen van de 

waarde in gebruik. Deze berekeningen maken gebruik van kasstroomvoorspellingen op vijf jaar, op basis van ge-

detailleerde 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 gehouden met een 

intern groeipercentage en een begrote brutomarge. Naast deze percentages omvat het model een aantal veronder-

stellingen, zoals de doorlopende groei en een verdisconteringsvoet vóór belastingen. Hieronder wordt een overzicht 

gegeven van de belangrijkste veronderstellingen 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 verwach-

tingen ten aanzien van de ontwikkeling van de markt.

Met betrekking tot bovenstaande veronderstellingen werd een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd. De sensitivi-

teitsanalyse heeft bevestigd dat er voor 2008 geen bijzondere waardevermindering nodig is.

De waarde per kasstroomgenererende eenheid volgens de genoemde berekeningen van de bedrijfswaarde, 

wordt vergeleken met de nettoboekwaarde van de vaste activa van de betrokken kasstroomgenererende een-

heid. Voor alle kasstroomgenererende eenheden overtreft de bedrijfswaarde de nettoboekwaarde.

2008 2007
Fagron 64,98 55,01
Arseus Dental 63,68 42,00
Arseus Medical 25,52 25,50
Corilus 19,61 19,64
Totaal 173,78 142,14

Autonome groei 
5 jaar-groei (%)

Doorlopende 
(perceptuele) groei (%) Brutomarge (%)

Verdisconterings-
voet (%)

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Fagron 5 5 2 1 49,18 51,00 11,33 13,00
Arseus Dental 4 3 1,5 1,5 43,23 42,05 11,05 9,50
Arseus Medical 3 3 2 3 37,98 36,90 10,18 8,90
Corilus 3 5 1,5 1,5 77,02 77,40 9,37 10,20
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 7. Materiële vaste activa 

De “overige mutaties”  hebben vooral betrekking op de inrichting van showrooms. Een 

belangrijk deel van de opgenomen bedragen heeft betrekking op het activeren van de 

handelsgoederen die worden gebruikt als demonstratiemateriaal.

 (x 1.000 euro) 

 Terreinen 
en 

gebouwen 

 Machines 
en instal-

laties 

 Kantoor- 
inrichting en 

vervoers- 
middelen 

 Leasing 
en andere 
soorgelijke 

rechten 

 Overige 
materiële 

vaste activa 
 Activa in 
aanbouw  Totaal 

Netto boekwaarde 
per 1 januari 2007 

7.488 1.946 3.228 2.701 503 531 16.397 

Investeringen 741 703 1.626 1.514 4.665 960 10.210 

Acquisities 44 182 54 280 

Verkopen (1.876) (30) (161) (1) (20) (2.088)

Afschrijvingen (268) (665) (1.481) (807) (602) (3.824)

Overige mutaties 111 91 124 (9) 16 333 

Koersverschillen (18) (20) (3) (73) (113)

Netto boekwaarde 
per 31 december 
2007 

6.222 2.208 3.388 3.324 4.562 1.491 21.195 

Bruto boekwaarde 8.902 8.999 14.398 6.610 8.598 1.491 48.998 

Cumulatieve 
afschrijvingen 

(2.680) (6.791) (11.010) (3.286) (4.036) (27.803)

Netto boekwaarde 6.222 2.208 3.388 3.324 4.562 1.491 21.195 

Netto boekwaarde 
per 1 januari 2008 

6.222 2.208 3.388 3.324 4.562 1.491 21.195 

Investeringen 1.257 1.362 1.622 1.105 3.142 852 9.340 

Acquisities 2.958 828 295 1.593 5.674 

Verkopen (44) (14) (207) (795) (1.060)

Afschrijvingen (224) (787) (1.339) (499) (1.064) (3.913)

Overige mutaties 17 (99) (277) (202) 5.132 (1.491) 3.081 

Koersverschillen (103) 27 (5) 386 (150) 155 

Netto boekwaarde 
per 31 december 
2008 

10.084 3.525 3.478 4.114 10.977 2.296 34.473 

Bruto boekwaarde 12.327 11.889 15.681 6.346 14.664 2.296 63.203 

Cumulatieve 
afschrijvingen 

(2.244) (8.364) (12.203) (2.232) (3.687) (28.730)

Netto boekwaarde 10.084 3.525 3.478 4.114 10.977 2.296 34.473 
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 8. Financiële activa en overige vaste activa 

 9. Handelsvorderingen en overige vorderingen 

(x 1.000 euro) Financiële activa Overige vaste activa Totaal
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 

Saldo per 1 januari 2008 255 642 897 
Investeringen 778 563 1.341 
Overdrachten en verkopen 28 70 97 
Terugbetalingen (216) (216)
Overigen  (102) (102)
Saldo per 31 december 2008 1.061 957 2.018 

Voor alle kasstroomgenererende eenheden overtreft de bedrijfswaarde de netto boekwaarde, als ge-

volg waarvan de bovenstaande activa voor 2008 geen bijzondere waardevermindering ondergaan.

Er is geen concentratie van het kredietrisico met betrekking tot handelsvorderingen, omdat 

Arseus een groot aantal klanten heeft die internationaal zijn verspreid. Er waren op het einde 

van de periode geen indicaties dat de debiteuren van de niet vervallen handelsvorderingen en 

overige vorderingen hun betalingsverplichtingen niet zouden nakomen. De andere vorderingen 

omvatten voornamelijk terug te vorderen belastingen over de periode en belastingen over de 

toegevoegde waarde.

(x 1.000 euro) 2008 2007
Handelsvorderingen 67.906 59.658 
Voorziening voor oninbaarheid (1.931) (2.529)
Totaal handelsvorderingen 65.975 57.129 
Overige vorderingen 16.232 14.657 

(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 2008

65.975 39.982 11.612 7.493 2.760 4.129 

Handelsvorderingen op 31 
december 2007

57.129 34.741 10.235 6.835 1.961 3.357 
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 10. Voorraden 

(x 1.000 euro) 2008 2007

Grondstoffen 7.323 8.062 

Hulpstoffen 104 102 

Goederen in bewerking 1.467 1.266 

Gereed product 7.728 4.181 

Handelsgoederen 46.185 42.910 

Voorraden 62.808 56.521 

 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 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 2008 is de Raad van Bestuur nog steeds gerechtigd om het kapitaal te verho-

gen met een maximumbedrag van 319.810.475,00 euro. 

Als het kapitaal wordt verhoogd binnen de limieten 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 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 gelden 

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

In het tweede boekjaar van Arseus NV hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. 
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Warrantenplan van het Aanbod

Op voorstel van de Raad van Bestuur heeft de Buitengewone Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders op 7 september 2007 het ‘Warrantenplan van het Aanbod’ goed-

gekeurd. Dit plan had betrekking op de creatie van maximaal 6.550.699 warranten die 

elk recht geven op de inschrijving op één aandeel en was bedoeld 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 uitgegeven warranten 3.650.575 bedroeg. Deze war-

ranten zijn uitoefenbaar van 17 tot 28 januari 2011 tegen een uitoefenprijs van 14,35 

euro (dit is 140% van 10,25 euro, 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, 

bestuurders en consulenten van de Vennootschap en/of dochtervennootschappen twee 

warrantenplannen goed (Warrantenplan 1 en Warrantenplan 2).

Voor werknemers (Warrantenplan 1) worden de warranten uitoefenbaar telkens 25% van 

het totaal aantal toegekende warranten, tijdens de maand mei in het vierde, vijfde, zesde 

en zevende kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de Warranten zijn aangeboden. 

Voor bestuurders en consulenten (Warrantenplan 2) kunnen de warranten worden uit-

geoefend, ingevolge een beslissing van het relevante orgaan, na de toekenning van de 

warranten, (i) telkens voor 50% van het totale aantal toegekende warranten tijdens de 

maand mei in het derde en vierde kalenderjaar na het 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 Vennoot-

schap niet beëindigd is.

De kosten voor de warranten zijn vastgesteld op de werkelijke waarde van de warrant 

op datum van toekenning en worden gespreid over de periode tot defi nitieve verwerving 

van de warranten. De kosten zijn opgenomen in overige personeelskosten en bedragen 

174 (duizend) euro voor het boekjaar 2008.
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Mutaties in het aantal uitstaande warranten en hun gerelateerde gewogen gemiddelde uit-

oefenprijzen zijn als volgt:

In 2008 zijn er geen warranten uitgeoefend. 

De gerelateerde gewogen gemiddelde uitoefenprijs per aandeel op jaareinde bedroeg in 

2008 10,12 euro.

Per 31 maart 2009 bedroeg het totaal aantal nog niet uitgeoefende warranten, die aanlei-

ding kunnen geven tot de uitgifte van evenveel aandelen van de Vennootschap 1.261.300. 

Hun gemiddelde uitoefenprijs bedraagt 10,12 euro.

Uitstaande warranten aan het einde van het jaar hebben de volgende vervaldatum en 

uitoefenprijs:

Reële waarde

De reële waarde van de warranten van Warrantplan 1 en 2 is bepaald met behulp van het 

‘Black and Scholes’ waarderingsmodel en bedroeg 34 (duizend) euro voor de in 2008 toege-

2008
Gemiddelde uitoefenprijs in euro Warranten

Per 1 januari 10,25 1.221.400
Toegekend 8,14 56.000
Toegekend 6,29 10.000
Vervallen 10,25 -26.100
Uitgeoefend 0

Per 31 december 10,12 1.261.300

2008
Vervaldatum Uitoefenprijs Warranten
2009 - mei 10,25 321.667
2009 - mei 8,14 6.667
2009 - mei 6,29 3.333
2010 - mei 10,25 321.667
2010 - mei 8,14 6.667
2010 - mei 6,29 3.333
2011 - mei 10,25 379.242
2011 - mei 8,14 6.667
2011 - mei 6,29 3.333
2012 - mei 8,14 9.000
2012 - mei 10,25 57.575
2012 - mei 8,14 9.000
2013 - mei 10,25 57.575
2013 - mei 8,14 9.000
2014 - mei 10,25 57.575
2014 - mei 8,14 9.000
Totaal 10,12 1.261.300
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kende warranten. De belangrijkste gegevens die in het model zijn gebruikt waren de aande-

lenprijs op de toekenningdatum, de hierboven vermelde uitoefenprijs, de standaardafwijking 

van de verwachte rendementen op de aandelenprijs, de bovenvermelde optieduur, en de 

jaarlijkse risicovrije rente.

Dividend

In 2007 is 1.833 (duizend) euro aan dividend uitgekeerd, dit is 0,06 euro per aandeel. Op 

de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 11 mei 2009 zal een dividend voor 2008 voorge-

steld worden van 0,30 euro per aandeel, wat neerkomt op een totaaldividend van 9.059  

(duizend) euro. Dit te betalen dividend is niet in deze jaarrekening opgenomen.

 13. Pensioenverplichtingen 

De in de balans opgenomen bedragen worden als volgt bepaald:

 12. Langlopende voorzieningen 

(x 1.000 euro) Belastingen Geschillen
Garantie          

verplichtingen Overige Totaal
Saldo per 1 januari 2007 49 264 983 1.296 

Toevoegingen  

Via bedrijfscombinaties 12 12 

Overige 21 912 933 

Aanwendingen (154) (595) (750)

Wisselkoersverschillen (1) (1)

Overboekingen  

Saldo per 1 januari 2008 49 131  1.311 1.491 

Toevoegingen  

Via bedrijfscombinaties 537 537 

Overige (17) 8 (9)

Aanwendingen (1) (10) (3) (1.197) (1.212)

Overige 4 4 

Overboekingen 381 (381)  

Saldo per 31 december 2008 48 104 385 273 811 

(x 1.000 euro) 2008 2007
Contante waarde van gefi nancierde verplichtingen 10.386 9.712 

Reële waarde van plan-activa (7.755) (7.737)

Contante waarde van niet-gefi nancierde verplichtingen 2.631 105 

Niet-opgenomen actuariële verliezen (winsten) 413 401 

Verplichting in de balans 3.044 2.376 



114
JAARVERSLAG 2008

De in de winst- en verliesrekening opgenomen bedragen zijn als volgt:

Mutaties in nettoverplichting:

Arseus beschikt in Nederland over twee te bereiken doelplannen. De belangrijkste ac-

tuariële veronderstellingen die zijn gebruikt, waren als volgt:

De gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet bedroeg 5,50% voor het jaar 2007 • 

en 5,70% voor het jaar 2008;

Het gewogen verwachte rendement op fondsbeleggingen 4,97% voor 2007 en 4,9% • 

voor het jaar 2008;

De gewogen verwachte algemene loonsverhoging bedroeg 2,50% voor 2007 en • 

2,50% voor 2008.

(x 1.000 euro) 2008 2007

Aan het boekjaar toegerekende pensioenkosten 645 332 

Interestkosten 513 437 

Rendement op plan-activa (377) (408)

Netto actuariële winsten (verliezen) opgenomen tijdens het jaar (59) (78)

722 283 

waarvan opgenomen in de mutatie in voorzieningen (241) (191)

waarvan opgenomen in de kosten voor werknemersvoordelen 963 474 

(x 1.000 euro) 2008 2007

Nettoverplichtingen in de balans per 1 januari 2.376 2.349 

Kosten 722 283 

Pensioenen direct betaald uit de pensioenreserve

Bijdragen/voordelen (54) (256)

Overboekingen

Nettoverplichtingen in de balans per 31 december 3.044 2.376 

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 informele lange termijn personeelsbeloningen. 

De activa betreffen in aanmerking komende verzekeringspolissen en vormen geen onder-

deel van de eigen fi nanciële instrumenten van Arseus.
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 14. Kortlopende winstbelasting- en personeelsverplichtingen 

a) latente belastingen (vorderingen)

b) latente belastingen (schulden)

(x 1.000 euro) 2008 2007

Belastingschulden met betrekking tot het huidige jaar 5.675 4.464

Andere belastingschulden en te betalen BTW 6.166 6.365

Personeelsbeloningen en sociale lasten 8.905 7.224

Kortlopende winstbelasting- en personeelsverplichtingen 20.747 18.053

(x 1.000 euro)

Verschil in 
afschrijvings-
percentages

Personeels-
beloningen

Voorzie-
ningen

Fiscale 
verliezen Overige Totaal

Saldo op 1 januari 2007 445 573 775 7.705 539 10.037 

Resultaat (496)  (205) 4.106 50 3.455 

Wijziging consolidatiekring 125 125 

Saldo op 31 december 2007 (51) 573 695 11.811 589 13.617 

Resultaat 72 46 (487) 3.498 (369) 2.760 

Wijziging consolidatiekring 220 220 

Saldo op 31 december 2008 21 619 208 15.530 220 16.598 

(x 1.000 euro)

Verschil in 
afschrijvings-

percentage Overige Totaal

Saldo op 1 januari 2007 2.157 266 2.423 

Resultaat 387 95 483 

Wisselkoersverschillen (35) (35)

Saldo op 31 december 2007 2.544 326 2.871 

Resultaat 40 (133) (92)

Wijziging consolidatiekring 35 2.127 2.163 

Saldo op 31 december 2008 2.620 2.321 4.941 
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 15. Financiële schulden en fi nanciële instrumenten 

a. Bankleningen

De boekwaarde van de bankleningen is uitgedrukt in euro. De effectieve rente op de ba-

lansdatum op 31 december 2008 bedroeg 5,005%.

De belangrijkste bron van fi nanciering van Arseus is een kredietfaciliteit van 200 miljoen 

euro met een looptijd van 5 jaar, die met 2 jaar verlengd kan worden. Per einde 2008 was 

een bedrag van 115 miljoen euro opgenomen. Dit bedrag is gepresenteerd als langlo-

pende banklening. De interest die verschuldigd is met betrekking tot deze lening is een 

variabele interestvoet variërend van 1 tot 6 maanden. Het renterisico met betrekking tot 

70 miljoen euro van deze lening werd afgedekt met fi nanciële derivaten. De reële waarde 

van deze fi nanciële derivaten bedroeg per einde 2008 3,961 miljoen euro, waarvan 1,576 

miljoen euro werd gepresenteerd als langlopende verplichting en 2,385 miljoen euro als 

kortlopende verplichting. De volledige reële waarde werd in 2008 ten laste genomen van 

het resultaat. Arseus heeft geen andere fi nanciële derivaten. 

(x 1.000 euro) 2008 2007

Langlopend

Verpichtingen uit hoofde van fi nanciële leaseovereenkomsten 1.852 2.950

Bankleningen 119.024 2.482

120.876 5.432

Kortlopend

Verpichtingen uit hoofde van fi nanciële leaseovereenkomsten 897 825

Bankleningen 790 72.088

Overige leningen 332 3

2.018 72.917

Totaal fi nanciële schulden 122.894 78.349

 (x 1.000 euro) 2008 2007

 Langlopende leningen naar looptijd  Financiële 
leases 

 Bankleningen  Financiële 
leases 

 Bankleningen 

 Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar 1.852 116.388 804 654

 Later dan 5 jaar 0 2.636 2.145 1.828

 Totaal langlopende leningen 1.852 119.024 2.950 2.482
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Evenals de ontlenende vennootschappen, Arseus NV en Arseus Capital NV, staan onder-

staande vennootschappen garant voor de door Arseus 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 materiële vaste activa omvatten de volgende bedragen waarbij Arseus een leasingne-

mer is in het kader van een fi nanciële leaseovereenkomst.

Het nettobedrag van de fi nanciële leases heeft betrekking op de volgende investe-

ringen:

(x 1.000 euro) 2008 2007

Aanschaffi ngswaarde - leasing en soortgelijke rechten 6.346 6.610 

Cumulatieve afschrijvingen (2.232) (3.286)

Netto bedrag van fi nanciële leases 4.114 3.324 

(x 1.000 euro) 2008 2007

Gebouwen 2.758 1.924 

Installaties, machines en uitrusting 1.279 1.270 

Kantoorinrichting en vervoersmiddelen 77 130 

Netto bedrag van fi nanciële leases 4.114 3.324 
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Verplichtingen uit hoofde van fi nanciële leaseovereenkomsten – minimale leasebeta-

lingen:

c. Operationele leases

Verplichtingen uit hoofde van operationele leaseovereenkomsten – minimale leasebe-

talingen:

Geldmiddelen en kasequivalenten, handelsvorderingen en overige vorderingen kennen 

meestal dicht bijeen liggende vervaldata. Derhalve 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 dicht bijeen lig-

gende vervaldata. De gerapporteerde waarden benaderen 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.

(x 1.000 euro) 2008 2007

Minder dan 1 jaar 1.971 1.398 

Meer dan 1 jaar doch hoogstens 5 jaar 2.978 2.618 

Meer dan 5 jaar

Totaal 4.948 4.016 

Toekomstige fi nancieringskosten op fi nanciële leases 835 692 

Contante waarde 4.114 3.324 

(x 1.000 euro) 2008 2007

Minder dan 1 jaar 4.581 3.447

Meer dan 1 jaar doch hoogstens 5 jaar 13.424 5.874

Meer dan 5 jaar 2.470 1.410

Totaal 20.476 10.731
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 17. Omzet 

 16. Overige kortlopende schulden 

 18. Overige bedrijfsopbrengsten 

(x 1.000 euro) 2008 2007

Ontvangen vooruitbetalingen 820 1.269

Overige schulden 5.932 4.744

Overlopende rekeningen 4.431 3.147

Overige kortlopende schulden 11.182 9.159

(x 1.000 euro) 2008 2007

Verkoop van goederen 336.329 286.879

Levering van diensten 18.178 17.490

Omzet 354.506 304.368

(x 1.000 euro) 2008 2007

Meerwaarde op realisatie van vaste activa 174 1.849

Overige bedrijfsopbrengsten 3.988 2.031

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 4.162 3.881
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 19. Personeelskosten 

Op 31 december 2008 bedroeg het personeelsbestand van Arseus (integraal geconso-

lideerde ondernemingen) 1.717 personen of 1.606,6 voltijdse equivalenten. Hiervan zijn 

537,4 voltijdse equivalenten toe te wijzen aan Fagron, 669,1 voltijdse equivalenten aan 

Arseus Dental, 161,2 voltijdse equivalenten aan Arseus Medical, 206,8 voltijdse equiva-

lenten aan Corilus en 32,1 voltijdse equivalenten aan Arseus Corporate. 

(x 1.000 euro) 2008 2007

Lonen en salarissen 53.429 46.330

Sociale zekerheidskosten 13.191 10.825

Pensioenkosten - Toegezegde pensioenregelingen 963 474

Pensioenkosten - Toegezegde bijdrageregelingen 1.236 1.018

Andere vergoedingen na uitdiensttreding 1.415 551

Andere personeelskosten 4.716 3.435

Totaal personeelskosten 74.950 62.633

Voltijdse equivalenten afgerond tot op een eenheid 2008 2007

België  529  540 

Nederland  362  330 

Frankrijk  210  88 

Duitsland  203  198 

Zwitserland  119  108 

Tsjechië  69  -   

Italië  59  48 

Spanje  41  35 

Denemarken  9  -   

Verenigd Koninkrijk  6  2 

Totaal  1.607  1.348 
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 20. Afschrijvingen en waardeverminderingen  

 21. Overige bedrijfskosten 

(x 1.000 euro) 2008 2007

Afschrijvingen en waardeverminderingen 8.828 7.447 

Waardevermindering op voorraden 523 1.654 

Waardevermindering op vorderingen (82) 124 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 9.269 9.225 

(x 1.000 euro) 2008 2007

Stijging (daling) in voorzieningen voor huidige 
verplichtingen

(708) (182)

Stijging (daling) in voorzieningen voor 
penioenverplichtingen

(241) (191)

Overige kosten 1.371 1.520 

Niet-recurrente kosten 2.396 

Totaal overige bedrijfskosten 422 3.543 

De overige kosten hebben voornamelijk betrekking op belastingen en heffi ngen die 

geen winstbelasting zijn.

De niet-recurrente kosten worden in 2008 niet als onderdeel van de overige be-

drijfskosten opgenomen, maar blijven op de oorspronkelijke kostensoort gepresen-

teerd staan. De totale niet-recurrente kosten die in het EBIT vallen bedragen 3,323 

miljoen euro en bestaan hoofdzakelijk uit ontslagkosten en verliezen die zijn ont-

staan bij de selectieve afbouw van consumables. Daarnaast vormt in het fi nancieel 

resultaat de herwaardering van de fi nanciële derivaten een niet-recurrent resultaat 

van -3,961 miljoen euro. De totale niet-recurrente kosten na belastingen worden 

berekend door de som van de niet-recurrente kosten te vermenigvuldigen met het 

gewogen gemiddelde effectieve belastingtarief en komen neer 6,066 miljoen euro.



 23. Winstbelastingen 

De lijn “overige” heeft voor een bedrag van 0,4 miljoen euro betrekking op verrekenbare 

verliezen die verloren zijn als gevolg van fusies en voor een bedrag van 0,6 miljoen euro 

op belastingen betaald op dividendstromen binnen Arseus.
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De toegenomen fi nanciële kosten zijn met name ontstaan door de herwaardering van 

fi nanciële derivaten (-3,961 miljoen euro). Deze herwaardering heeft betrekking op de 

daling van de marktwaarde van de interestindekkingen die conform IAS 39 niet als hedging 

instrument gepresenteerd kunnen worden en betreft geen kasstroom. Voor de waardering 

van de interestindekkingsinstrumenten werden de samengestelde instrumenten gesplitst 

in hun componenten en gewaardeerd op basis van waarderingstechnieken respectievelijk 

op basis van verdisconteerde kasstromen en Black & Scholes. De parameters die werden 

gebruikt voor deze modellen zijn deze die op jaareinde van toepassing waren.

De interestdekkingen hebben betrekking op € 70 miljoen van de totale fi nanciering.

 22. Financieel resultaat 

(x 1.000 euro) 2008 2007

Financiële inkomsten 506 1.603 

Financiële kosten (5.426) (876)

Rentelasten (6.718) (7.835)

Wisselkoersverschillen (408) 107 

Financieel resultaat (12.046) (7.001)

(x 1.000 euro) 2008 2007

Effectieve belastingen 5.828 6.151 

Uitgestelde belastingen (2.741) (2.972)

Winstbelastingen 3.087 3.179 

Gewogen gemiddelde effectieve belastingtarief 17,16% 16,35%

Winst voor belasting 17.987 19.439 

Belasting berekend volgens het gewogen gemiddelde 
wettelijke belastingstarief

5.732 7.876 

Vrijgestelde inkomsten (5.352) (5.692)

Niet-aftrekbare kosten 822 309 

Belasting op resultaat voorgaande jaren 437 (77)

Overige 1.448 764 

Winstbelastingen 3.087 3.179 
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 24. Winst per aandeel 

(*) Zie toelichting 21 voor defi nitie en berekening van de eenmalige posten (na belasting).

(euro) 2008 2007

Gewone winst per aandeel

Winst toe te kennen aan de aandeelhouders van 
de onderneming

 14.869.097  16.260.064 

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen  30.680.209  26.548.780 

Gewone winst per aandeel  0,48  0,61 

Verwaterde winst per aandeel

Winst toe te kennen aan de aandeelhouders van 
de onderneming

 14.869.097  16.260.064 

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen  30.680.209  26.548.780 

Effect van warranten  -    -   

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen 
(verwaterd)

 30.680.209  26.548.780 

Verwaterde winst per aandeel  0,48  0,61 

Winst per aandeel vóór eenmalige posten

Winst toe te kennen aan de aandeelhouders van 
de onderneming

 14.869.097  16.260.064 

Eenmalige posten (na belasting)*  6.065.529  2.003.936 

Winst vóór eenmalige posten toekenbaar aan de 
aandeelhouders van de onderneming

 20.934.626  18.264.000 

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen  30.680.209  26.548.780 

Gewone winst per aandeel vóór eenmalige kosten 
(in euro)

 0,68  0,69 

Winst toe te kennen aan de aandeelhouders van 
de onderneming

 14.869.097  16.260.064 

Eenmalige posten (na belasting)*  6.065.529  2.003.936 

Winst vóór eenmalige posten toekenbaar aan de 
aandeelhouders van de onderneming

 20.934.626  18.264.000 

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen  30.680.209  26.548.780 

Effect van warranten  -    -   

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen 
(verwaterd)

 30.680.209  26.548.780 

Verwaterde winst per aandeel (in euro)  0,68  0,69 
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 25. Voorwaardelijke verplichtingen 

Arseus 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 toestand van Arseus. 

Wegens hun individuele belang, moeten de hieronder vermelde voorwaardelijke 

gebeurtenissen niettemin worden vermeld.

Op datum van deze jaarrekening was Arseus verwikkeld in de onderstaande materiële 

geschillen, en de term ‘materiële’ dient hierbij geïnterpreteerd te worden als een 

fi nancieel risico van meer dan 0,750 miljoen euro:

Een van de dochterondernemingen van Arseus, Corilus Wallonie SA, heeft • 

diverse vorderingen gekregen van de Belgische fi scale overheden van 

respectievelijk 7,273 miljoen euro, 7,809 miljoen euro, 9,812 miljoen euro en 

7,504 miljoen euro als vermeerdering van de belastbare basis van Corilus 

Wallonie SA voor de inkomstenjaren 2003, 2004, 2005 en 2006 (met een 

bijkomende 10% als fi scale boete). Arseus acht het onwaarschijnlijk dat het 

Belgische gerecht de redenering van de Belgische fi scale overheden in dit 

opzicht zal volgen.

Een van de dochterondernemingen van Arseus, Fagron Iberica, heeft een • 

vordering gekregen van 12,953 miljoen 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 Iberica uitgesproken, maar Abbott GmbH&Co 

KG heeft beroep aangetekend tegen het vonnis, dat nog steeds hangende is. 

In 2008 heeft de rechtbank nogmaals in haar vonnis uitgesproken dat Fagron 

Ibérica geen schadeloosstelling hoeft te betalen, waarop Abbott GmbH&Co 

KG nogmaals beroep heeft aangetekend. Tegen 2011 wordt hierover uitspraak 

verwacht. Afhankelijk van de uitkomst kan afwikkeling tot 2013 duren. Arseus 

acht het waarschijnlijk dat zij schadeloos gesteld zal worden voor alle negatieve 

gevolgen in dit opzicht. 

Een van de dochterondernemingen van Arseus, Alphadent, heeft van twee • 

klanten een vordering gekregen inzake de levering van vermeend gebrekkig 

tandheelkundig materiaal. De klanten vorderen respectievelijk (i) 0,369 miljoen 

euro voor materiaalschade (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) 0,553 miljoen euro voor materiële schade (te 

vermeerderen met de wettelijke interesten) en 25 euro per dag voor morele 
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schade vanaf 1 januari 1999 tot aan de datum van het vonnis. Indien de vordering 

op Alphadent ontvankelijk wordt gevonden, acht Arseus het waarschijnlijk dat 

het schadeloosstelling zal kunnen vragen aan de leverancier van het vermeende 

gebrekkige tandheelkundige materiaal (die ook in dit geschil betrokken is). De 

procedures zijn momenteel hangende bij de Rechtbank van Koophandel te 

Antwerpen. De Rechtbank van Koophandel te Antwerpen heeft twee deskundigen 

benoemd om vast te stellen of het tandheelkundige materiaal gebrekkig is. De 

deskundigen hebben hun verslag op 8 maart 2005 ingediend. De zaak zal worden 

gepleit op 27 mei 2009.

  26. Verbonden partijen 

Het globale vergoedingspakket voor de leden van het Directiecomité en van de CEO 

individueel alsook van de niet-uitvoerende bestuurders voor de boekjaren 2007 en 2008 

is hieronder weergegeven:

(1) Kosten voor Arseus, 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.

(x 1.000 euro)

Vaste 
remuneratie-
component (1)

Variabele 
remuneratie-

component

Overige remu-
neratie-compo-

nenten (2)

Boekjaar 2008

Ger van Jeveren, CEO 429 200 19

Directiecomité, inclusief de CEO 1.012 200 35

Niet-uitvoerende leden van 
de Raad van Bestuur

150

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
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Het Remuneratiecomité formuleert jaarlijks voorstellen betreffende het remuneratiebe-

leid en/of andere voordelen voor de leden van het Directiecomité en de CEO. Bij eventu-

ele verzoeken tot uittreding zal een marktconforme regeling worden toegepast.

In 2007 werden er 110.000 warranten verworven door leden van de Raad van Bestuur 

die geen deel uitmaken van het Directiecomité. In het kader van de warrantenplannen 

van Arseus 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 2008, bezitten samen 800.000 

warranten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in 2008 en 2007 tussen Arseus 

en Omega Pharma NV:

De verkoopprijzen zijn bepaald op basis van een kostprijs-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.

(x 1.000 euro) 2008 2007

Verkoop van goederen aan Omega Pharma 
ondernemingen

 189  524 

Verkoop van diensten aan Omega Pharma 
ondernemingen

 16  2.252 

Verkoop van goederen en diensten  205  2.776 

Aankoop van goederen van Omega Pharma 
ondernemingen

 145  440 

Aankoop van diensten van Omega Pharma 
ondernemingen

 78  7.799 

Aankoop van goederen en diensten  223  8.239 
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 27. Bedrijfscombinaties 

In het boekjaar 2008 verwezenlijkte Arseus een aantal overnames. Aangezien de 

overgenomen activiteiten meteen – in hun geheel of voor belangrijke onderdelen – werden 

geïntegreerd in de al bestaande entiteiten van Arseus, is er geen afzonderlijke rapportering 

van hun bijdrage tot de winst van Arseus aangehouden. Bovendien is de omvang van deze 

overnames relatief beperkt in verhouding tot de dimensie van de gehele Groep. 

Tijdens 2008 werd op het gebied van farmaceutische producten een meerderheids 

belang van Tamda (opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening vanaf april 2008) 

overgenomen. Voor de overname werd ongeveer 9 miljoen euro exclusief overnamekosten 

betaald welke een stijging van goodwill vertegenwoordigde van 3,831 miljoen euro. Deze 

goodwill werd volledig toegewezen aan het operationele bedrijfssegment Fagron. De 

reële waarde van de overgenomen activa en passiva staan hieronder verder toegelicht. 

Tamda realiseerde in 2007 een omzet van ongeveer 6 miljoen euro.

Tevens werden er in 2008 op het gebied van farmaceutische producten activiteiten 

van Unikem (opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening vanaf augustus 2008) 

overgenomen. Voor de overname werd ongeveer 3 miljoen euro betaald welke een stijging 

van goodwill vertegenwoordigde van 1,806 miljoen euro. Deze goodwill werd volledig 

toegewezen aan het operationele bedrijfssegment Fagron. Unikem realiseerde in 2007 

een omzet van ongeveer 3 miljoen euro.

Reële waarde overgenomen activa en passiva Tamda
(x 1.000 euro)

Immateriële vaste activa 7

Materiële vaste activa 5.109

Voorraden 1.935

Handelsvorderingen 835

Overige vorderingen 395

Geldmiddelen 4.233

Totaal activa 12.514

Latente belastingen 23

Handelsschulden 593

Overige kortlopende schulden 3.921

Minderheidsbelangen 2.073

Netto verworven activa 5.906

Goodwill 3.831

Totale overname vergoeding 9.737
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Verder werd er in 2008 op het gebied van Dentale producten Julie-Owandy (opgenomen 

in de geconsolideerde jaarrekening vanaf maart 2008) overgenomen. Voor de overname 

werd ongeveer 18 miljoen euro exclusief overnamekosten betaald welke een stijging 

van goodwill vertegenwoordigde van 18,671 miljoen euro, waarvan reeds 8,980 miljoen 

euro vóór overname als goodwill aanwezig was als gevolg van de door Julie-Owandy 

overgenomen software. Deze goodwill werd volledig toegewezen aan het operationele 

bedrijfssegment Dental. De reële waarde van de overgenomen activa en passiva staan 

hieronder verder toegelicht. Julie-Owandy realiseerde in 2007 een omzet van ongeveer 

20 miljoen euro.

In 2008 werden verder nog enkele kleinere bedrijven en activiteiten overgenomen, de 

totale aankoopprijs bedroeg 7,332 miljoen euro. De totaal verkregen netto activa voor 

allocatie van de aankoopprijs met betrekking tot deze kleinere bedrijven en activiteiten 

bedroeg 0,443 miljoen euro, de toegewezen kosten 0,101 miljoen euro. 

Voor een aantal overgenomen activiteiten is de reële waarde van de overgenomen activa 

en verplichtingen voorlopig bepaald.

Het totaal vertegenwoordigt een stijging van de goodwill van 31,640 miljoen euro, 

waarvan 9,968 miljoen euro is toegewezen aan het operationele segment Fagron, aan 

Dental 21,676 miljoen euro.

Reële waarde overgenomen activa en passiva Julie-Owandy
(x 1.000 euro)

Immateriële vaste activa 7.105

Materiële vaste activa 315

Latente belastingen 66

Voorraden 2.495

Handelsvorderingen 3.702

Overige vorderingen 2.140

Geldmiddelen 1.599

Totaal activa 17.422

Langlopende voorzieningen 30

Latente belastingen 2.243

Financiële schulden 4.097

Handelsschulden 3.391

Overige kortlopende schulden 7.217

Netto verworven activa 444

Goodwill 18.671

Totale overname vergoeding 19.116
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 28. Informatie omtrent de commissaris, zijn vergoeding en  
     de bijkomende diensten 

De commissaris van de Vennootschap is PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren 

BCVBA, vertegenwoordigd door Lieven Adams en Peter Opsomer.

De andere controleopdrachten buiten de revisorale opdrachten hebben voornamelijk 

betrekking op due-diligence werkzaamheden.

 29. Signifi cante gebeurtenissen na balansdatum 

Na balansdatum hebben zich geen signifi cante gebeurtenissen voorgedaan. 

(x 1.000 euro) 2008

Audit fee voor de Groep audit 2008

Arseus Groep 288

Bezoldiging voor de mandaten van 
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren

161

Bezoldigingen voor de mandaten van de personen met wie
PricewaterhouseCoopers bedrijfsrevisoren verbonden is

127

Bezoldigingen voor bijkomende diensten van 
de commissaris voor Arseus

Andere controleopdrachten 70

Bezoldigingen voor bijkomende diensten 
van personen die met de 
commissaris verbonden zijn

Belastingadviesopdrachten 52

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 244
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 30. Bijkomende toelichtingen 

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

Eén van de entiteiten van Arseus, Hader SA, heeft een hypotheekregistratie ter hoogte 

van 1,234 miljoen euro verstrekt in het kader van hun fi nanciering.

2. Arseus NV heeft een aansprakelijkheidsverklaring ondertekend ten voordele van 

     een aantal Nederlandse dochtervennootschappen, te weten:

ABC Ducro Dental BV

Arseus Medical BV

Arseus BV

Corilus BV

De Collegiale Bereiding BV

DSD BV

Fagron BV

Fagron Group BV

Fagron Services BV

Lamoral BV

Oudheusden Dental BV

Oudheusden Dental Lab BV

Spruyt hillen BV

Timm Health Care BV

XO CARE Nederland BV

 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)

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)
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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)

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%

Kralingseweg 207-211, 3062 CE Rotterdam (Nederland)

Arseus Capital NV  100%

Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0471.941.919)

Arseus Health   100%

Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0435.200.792)

Arseus Hospital NV  100%

Boomsesteenweg 524, 2610 Wilrijk (België) (BE 0440.200.450)

Arseus Laboratories SAS 100%

Rue de Normandie 25, Horbourg (Frankrijk)

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%

Boulevard Ornano 30/34, 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)
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Corilus BV 100%

Randhoeve 221, 3995 GA Houten (Nederland)

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)

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 A/S  100% 

Skelbaekgade 1, DK – Copenhagen (Denemarken)

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%

Kralingseweg 207-211, 3062 CE Rotterdam (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)



133

Fagron SAS  100%

30, rue Gabriel Peri, 92700 Colombes (France)

Fagron Services BV  100%

Molenwerf 13, 1911 DB Uitgeest (Nederland)

Fagron Services BVBA (voorheen Belgo Chemica BVBA)  100%

Industrieweg 1, 2850 Boom (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)

Info Santé SA  100%

Rue Gabriel Peri 30, 92700 Colombes (Frankrijk)

JOS Developpement SAS 100%

Allée kepler 4/6, 77420 Champs sur Marne (Frankrijk)

JPG Pharma NV   100%

Ondernemersstraat 4, 2500 Lier (België) 

Lamoral BV  100%

Cartografenweg 18, 5141 MT Waalwijk (Nederland)

Lamoral NV 100%

Textielstraat 24, 8790 Waregem (België) (BE 0405.122.676)

LT Concept Srl 100%

Boucle de la Bergerie 5, 57070 St Julien Les Metz (Frankrijk)

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)

Nolte GmbH 100%

Schürfweg 29, 49477 Ibbenüren (Duitsland)

Oudheusden Dental BV 100%

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

Edisonweg 11 a, 3404 LA IJsselstein (Nederland)

Owandy Benelux Sprl 100%

Chaussée Bara 68, 1420 Braine L’Alleud (België)

Owandy GmbH   100%

Sternenstrasse 13, D-77694 Lehl-Sundheim (Duitland)

Owandy Iberia Sl  100%

Centro bbc Barajas c/jerez de los cabalieros 2, 28042 Madrid (Spanje)

Owandy Inc  100%

192 Lexington Avenue, Suite 1101, 10016 NY New York 

(Verenigde Staten van Amerika)

Owandy Radiologie Italia Srl 100%

Via del Guado 57, 20033 MI Desio (Italië)

Owandy SAS  100%

Allée kepler 4/5, 77420 Champs sur Marne (Frankrijk)

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)

Tamda a.s.    74%

Holicka 1098/31M, 772 00  Olomouc (Tsjechië)

Timm Health Care BV  100%

Lorenzlaan 4, 3401 MX 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)

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 2008

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 2008, 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 2008, 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 417,733 miljoen euro en de geconsolideerde resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar, 
aandeel Groep, van 14,869 miljoen euro.

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 
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een oordeel te geven over de doeltreffendheid van die interne controle. Wij hebben 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 2008 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, 
22 april 2009

De commissaris
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba
vertegenwoordigd door 

Lieven Adams       Peter Opsomer
Bedrijfsrevisor       Bedrijfsrevisor
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Statutaire 
jaarrekening » 

 Verkorte enkelvoudige resultatenrekening Arseus NV 

(x 1.000 euro) 2008 2007

Bedrijfsopbrengsten 1.354 135

Omzet 0 0

Andere bedrijfsopbrengsten 1.354 135

Bedrijfskosten 2.132 3.908

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 0 0

Diensten en diverse goederen 1.916 3.908

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 66 0

Afschrijvingen 28 0

Andere bedrijfskosten 122 0

Bedrijfswinst -778 -3.772

Financieel resultaat 14.167 9.490

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 13.389 5.717

Uitzonderlijk resultaat 0 0

Winst van het boekjaar voor belasting 13.389 5.717

Belasting op het resultaat 0 0

Nettowinst van het boekjaar 13.389 5.717
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 Verkorte enkelvoudige balans Arseus NV 

(x 1.000 euro) 2008 2007

Vaste activa 375.216 316.249

Oprichtingskosten 0 0

Immateriële vaste activa 113 0

Materiële vaste activa 0 0

Financiële vaste activa 375.103 316.249

Vlottende activa 84.538 81.793

Vorderingen op meer dan één jaar 69.569 69.569

Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0

Vorderingen op ten hoogste één jaar 7.886 12.217

Geldbeleggingen 7.026 0

Liquide middelen 5 6

Overlopende rekeningen 52 1

Totaal activa 459.754 398.042

Eigen Vermogen 327.986 323.656

Kapitaal 319.810 319.810

Uitgiftepremies 0 0

Wettelijke reserves 955 286

Onbeschikbare reserves 6.250 0

Beschikbare reserves 971 0

Overgedragen winst 0 3.560

Schulden 131.768 74.386

Schulden op meer dan één jaar 115.000 0

Schulden op ten hoogste één jaar 13.906 73.706

Overlopende rekeningen 2.862 680

Totaal passiva 459.754 398.042
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 Enkelvoudige resultaatverwerking Arseus NV 

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 vennootschappen.

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 2008 

gecertifi ceerd zonder voorbehoud.

(x 1.000 euro) 2008 2007

Te bestemmen winstsaldo 16.949 5.717

Te bestemmen winst van het boekjaar 13.389 5.717

Overgedragen winst van het vorig boekjaar 3.560 0

Onttrekking aan het eigen vermogen 899 0

Aan de reserves 899 0

Toevoeging aan het eigen vermogen 8.789 286

Aan de wettelijke reserves 669 286

Aan de overige reserves 8.120 0

Over te dragen resultaat 0 3.560

Over te dragen winst 0 3.560

Uit te keren winst 9.059 1.872

Vergoeding van het kapitaal 9.059 1.872
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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 af-

schrijvingen en waardeverminderingen

Bedrijfsresultaat:  Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten, EBIT  

(“Earnings Before Interests and Taxes”)

Bruto marge:  Netto omzet verminderd met aangekochte han-

delsgoederen, grond- en hulpstoffen en ook ge-

corrigeerd voor wijziging in voorraden en onder-

handen werk, als percentage van de netto omzet

EBIT:  “Earnings Before Interests and Taxes”, 

 Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten

EBITDA:  “Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations 

and Amortizations”, Winst (verlies) uit de bedrijfs-

activiteiten 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 nancierings-

opbrengsten en fi nancieringskosten

Gearing ratio:  Schuldgraad, Netto-fi nanciële schuld als percen-

tage van het totaal Eigen Vermogen

Netto capex:  Netto kapitaaluitgaven, Investeringsuitgaven en 

geproduceerde activa verminderd met verkopen 

en buitendienststellingen
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Netto fi nanciële schuld:  De som van langlopende en kortlopende rentedra-

gende 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 bedrijfs-

voering vallen

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

resultaat 

REBIT:  “Recurring Earnings Before Interests and Taxes”, 

Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten gecorri-

geerd voor niet-recurrente elementen

REBITDA:  “Recurring Earnings Before Interests, Taxes, De-

preciations and Amortizations”, Winst (verlies) uit 

de bedrijfsactiviteiten vermeerderd met afschrij-

vingen 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 af-

schrijvingen en waardeverminderingen en gecor-

rigeerd voor alle niet-recurrente elementen

Recurrente bedrijfskasstroom:  Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten vermeerderd 

met afschrijvingen en waardeverminderingen en ge-

corrigeerd 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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Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken
 
Dit jaarverslag bevat mogelijk toekomstgerichte uitspraken. Toekomstgerichte uitspraken zijn 

uitspraken die geen historische feiten zijn, zoals, niet limitatief, mededelingen die overtuigingen, 

verwachtingen, bedoelingen, prognoses, schattingen of voorspellingen (en de aannames 

die daaraan ten grondslag liggen) van Arseus uitdrukken of inhouden. Aan toekomstgerichte 

uitspraken zijn noodzakelijkerwijs risico’s en onzekerheden verbonden. De werkelijke toekomstige 

resultaten of omstandigheden kunnen dan ook wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of bedoeld 

in toekomstgerichte uitspraken. De oorzaak van een zodanig verschil kan zijn gelegen in diverse 

factoren (zoals, niet limitatief, de ontwikkelingen in het wettelijk en reglementair kader waarin de 

activiteiten van Arseus vallen, claims op het gebied van productaansprakelijkheid, valutarisico’s, 

etc). Eventuele toekomstgerichte uitspraken in dit jaarverslag zijn gebaseerd op informatie die het 

management van Arseus op dit moment ter beschikking staat. Arseus neemt geen verplichting op 

zich om steeds een publieke aankondiging te doen indien zich wijzigingen voordoen in die informatie 

of indien er anderszins wijzigingen of ontwikkelingen zijn met betrekking tot toekomstgerichte 

uitspraken in dit jaarverslag.
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Arseus

Textielstraat 24

B-8790 Waregem

België

Tel.  +32 (0)56 628 800

Fax  +32 (0)56 628 852

Email info@arseus.com

Kantoor- en bezoekadres

Arseus BV

Kralingseweg 207-211

3062 CE Rotterdam

Nederland

Aandeelhoudersinformatie

Arseus Investor Relations

Kralingseweg 207-211

3062 CE Rotterdam

Nederland

Tel. +31 (0)88 33 11 222

Fax +31 (0)88 33 11 210

investor.relations@arseus.com


