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Governance Mosadex

Partner voor de
openbare apotheek

Apotheek
Apotheek
Holding

Apotheek

Leden

(holdings)

ALV

Bestuur
in Coöp

Coöperatieve

CV

Coöperatieve Mosadex U.A.
• Bestuur bestaat uit:
- 2 leden uit ALV
J. Pesser (vz) en H v.d. Brink
- 2 RvC-leden (intern)
R. Dekkers (vz RVC), R.J. Gores
- CEO (Mosadex Holding B.V.)
L. Castelijns

100%

Mosadex CV
• Vennoten Coöp (commandiet)
en BV (beherend)

AV
Extern

Intern

Bestuur in B.V.

Holding BV

RvC in B.V.

Mosadex Holding B.V.
• RvC (4 intern, 2 extern)
• Bestuur
- L. Castelijns (CEO)
- Vacature (COO)

E. van Faassen

Groothandel

M.I.T.

FISHERFARMA
Part of Mosadex Groep

MEDCORGROUP
Part of Mosadex Groep

NC

NCONTROL
Onderdeel van Mosadex Groep
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HP

HOLLANDPHARMA
Onderdeel van Mosadex Groep

NDS

Het begon in 1986 in Limburg. Vijf apothekers
kozen ervoor samen slim in te kopen. Dat was
de start van de groothandelsfunctie. Inmiddels
leveren we genees- en hulpmiddelen aan
apotheekhoudende afnemers vanuit drie locaties in Nederland. Mosadex heeft een leidende
positie op de Nederlandse extramurale markt
voor geneesmiddelen. We zorgen voor scherpe
inkoop, zorginhoudelijke producten, efficiënte
logistiek en centraal ingerichte en beheerde
ICT-producten. Daarmee bieden we de openbare
apotheek alle ingrediënten om een gezond en
duurzaam bedrijfsresultaat te realiseren en
waarborgen we de continuïteit van het zelfstandig
apotheekbedrijf.

Medicatie & Zorg op maat
H. Verstijnen

SA

AZ

APOTHEEKZORG

Onderdeel van Mosadex Groep

Mosadex is dé partner voor de zelfstandige,
farmaceutische ondernemer. We geloven in de
kracht en in de toegevoegde waarde van zelfstandig ondernemerschap op lokaal niveau. Onze
primaire focus ligt op de openbare apotheek en
in het bijzonder op de zelfstandig gevestigde
(Service) Apotheek.

Duurzaam bedrijfsresultaat

RvC
- R. Dekkers (vz)
- W. Ruijgrok (vice vz)
- P. v. Bakel
- R.J. Gores
- C. Insinger
- Vacature

Handel & Distributie

Mosadex Groep is totaalleverancier in de Nederlandse farmaceutische
zorgmarkt met tien ondernemingen en ruim 2100 medewerkers. Wij leveren
producten en diensten aan circa 800 aangesloten zelfstandige apotheken,
meer dan 450 Service Apotheken, 250 zorginstellingen en 300 drogisterijen.
Samen zorgen we ervoor dat (farmaceutische) zorg toegankelijk, betaalbaar
en patiëntvriendelijk is.

AV

APOTHEEKVOORZORG
Onderdeel van Mosadex Groep

VHM

VAN HEEK MEDICAL
Part of Mosadex Groep

Coöperatieve structuur
Kenmerkend voor ons business model is de
coöperatieve structuur. Mosadex vormt een onderneming met circa 360 betrokken leden. Dit geeft
Mosadex een onderscheidende positie en vormt
de basis voor onze keuzes. Het is onze taak om
producten, diensten en concepten te ontwikkelen
die goed aansluiten bij de behoeften van zorgconsumenten en alle relevante stakeholders. Zo
ondersteunen wij onze afnemers met een heldere
visie op de apotheekbedrijfsvoering en bieden we
hen een onderscheidende positie in hun relatie
met de zorgconsument.

C4hc

Onderdeel van Mosadex Groep
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Uitzonderlijke groei
Voor Mosadex Groep loopt het boekjaar van
1 oktober tot en met 30 september.
2018-2019 stond in het teken van het verwerken van de aangekondigde groei van het
aantal afnemers. Tientallen apotheken en bijna
200 apotheekhoudende huisartsen zorgden voor
een uitzonderlijke groei. Een groei die goed is
geabsorbeerd door de farmaceutische groothandel
van Mosadex C.V. en haar dochterbedrijven.
Met een jaarlijkse omzet van ruim 1,2 miljard euro
en een marktaandeel van circa 35%, is Mosadex
groothandel de leidende partij op de extramurale
farmaceutische groothandelsmarkt in Nederland.
Een complicerende factor het afgelopen jaar was
de nieuwe Europese regelgeving tegen vervalste
geneesmiddelen. Falsified Medicines Directive
(FMD) heeft invloed op de ERP-systemen,
waarin veel bedrijfsprocessen samenkomen. De
wijzigingen hebben onze vestiging in Leiden en
de dochterbedrijven Fisher Farma en Medcor
Pharmaceuticals veel extra arbeidsuren gekost.
Helaas heeft ook de leveringsbetrouwbaarheid
er soms onder geleden. Gelukkig zijn deze zaken
inmiddels nagenoeg hersteld. We proberen ook de
hiermee gepaard gaande kostenverhoging verder
te beperken.
Voor Nederlandse Drogisterij Service (DA, D.I.O.)
stond het jaar in het teken van herpositionering
van de formule en het verder invullen van de
lopende samenwerking met het moederbedrijf
Holland Pharma Exploitatie. Het nu lopende boekjaar zal moeten blijken of dit alles het gewenste
resultaat oplevert.
Per saldo heeft Mosadex Groep financieel boven
verwachting gepresteerd. Een resultaat om niet
alleen trots op te zijn, maar vooral ook een reden
voor dankbaarheid aan allen die hieraan hebben
bijgedragen. Mosadex Groep opereert namelijk in
een snel veranderende markt. Het verdienmodel
van de Nederlandse apotheek is de afgelopen
jaren fors gewijzigd en zal verder onder druk
komen te staan.

meer. De zorgconsument maakt in de nabije
toekomst zélf meer keuzes, op basis van betere
informatievoorziening en digitale ondersteuning.
Alleen zorgverleners die dichtbij de consument
kunnen blijven door het leveren van herkenbare en
relevante diensten en producten, zijn in staat om
in een nieuwe (digitale) wereld een goede invulling
aan hun professie te geven. Mosadex Groep ziet in
deze ontwikkeling kansen om de positie van haar
achterban binnen de eerstelijnszorg te versterken
en waar nodig te herpositioneren.
De komende jaren staan voor Mosadex Groep
vooral in het teken van de ontwikkeling van een
modern CRM-systeem, dat werkt op of gekoppeld
is met eigen platforms van Mosadex en haar
gelieerde afnemers. Vernieuwingen worden vooral
zichtbaar in programmalijnen met een forse
ICT-component. De samenleving heeft immers
behoefte aan het allerbeste op het gebied van
e-health en farmalogistiek. Het streven? Dat
aan ons verbonden apotheken altijd het juiste
geneesmiddel aanbieden, met het juiste advies, op
de door de eindgebruiker gewenste wijze en het
gewenste tijdstip.
Dat willen we graag realiseren waarbij we deels
afhankelijk zijn van derden. Geneesmiddelen
moeten voldoende beschikbaar zijn, anders
kunnen wij onze rol niet goed vervullen. De
minister heeft beleid aangekondigd, waarbij fabrikanten en groothandelaren in samenhang met
elkaar voorraden fors moeten verhogen. Hierdoor
zal wellicht het aantal niet langdurige tekorten aan
geneesmiddelen significant afnemen. De voordelen
voor de patiënt en voor de apotheker zijn evident.
Wij maken ons sterk om te voorkomen dat de
hiermee gepaard gaande kosten niet eenzijdig op
de markt worden afgewenteld.
Ludwig Castelijns
Bestuurder Mosadex Groep

Hoewel het specialisme ‘openbare farmacie’ sinds
2016 officieel is erkend door de minister, wordt de
apotheker in de praktijk vaak vooral beschouwd
als leverancier van geneesmiddelen met een focus
op logistiek. Uiteraard blijft goede logistiek zeer
relevant, maar de lokale apotheek biedt zoveel
6 • MOSADEX GROEP JAARVERSLAG 2018-2019
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Goede prestatie in
2018-2019
De raad van commissarissen van Mosadex
Holding B.V. concludeert aan het einde van het
boekjaar 2018-2019 dat Mosadex Holding B.V., als
onderdeel van de Coöperatieve Mosadex U.A., een
goede prestatie heeft geleverd door de inzet van
alle medewerkers. Het fundament van het bedrijf
is verder versterkt. De focus ligt op blijvende
verbetering van de bedrijfsvoering, introductie van
innovatieve zorgconcepten en verbetering van de
communicatie met klanten.
De raad van commissarissen heeft, vanuit de
positie van toezichthouder, het afgelopen jaar
veel thema’s aandacht gegeven. Dit geldt met
name voor het nieuwe strategisch plan, met als
vaste waarden de drie pijlers van Mosadex Groep:
efficiënte bedrijfsvoering, differentiatie op zorg
en differentiatie op beleving. De stappen die
vervolgens op basis van dit plan worden gezet,
zijn uitgebreid besproken. De betekenis van
verdere digitalisering, het gebruik van big data en
kunstmatige intelligentie, en de ontwikkeling van
e-health kwamen ook aan de orde. Dat geldt ook
voor het diversiteitsbeleid (in de onderneming en
in bestuur en toezicht), evenals de talentontwikkeling voor de toekomst.
Veel aandacht is ook besteed aan de uitdagingen
waar Mosadex in het verslagjaar voor stond.
Zoals de positiebepaling van bestuur en toezicht
vanwege de introductie van het structuurregime,
de risicobeheersing en de verdere professionalisering van systemen en processen.
De raad van commissarissen heeft een register
van nevenfuncties en belangen opgesteld om
tegenstrijdig belang tegen te gaan. Binnen de raad
en met het bestuur van de onderneming is hierover indringend van gedachten gewisseld.
Er is gekozen om onder het meerhoofdig bestuur
een groepsdirectie te vormen. Dit bevordert de
8 • MOSADEX GROEP JAARVERSLAG 2018-2019

operationele slagkracht en de beheersbaarheid
van de onderneming als geheel.
In afstemming met de raad van commissarissen
heeft het coöperatiebestuur opdracht gegeven
voor een onafhankelijk onderzoek naar de uitwerking van het structuurregime binnen de groep.
We geven vorm aan de aanbevelingen van de
onderzoeker om de communicatie met de leden te
verbeteren, aansluiting te zoeken bij de NCR-code,
en aandacht te blijven besteden aan verdere
professionalisering van de raad van commissarissen. Voor de onderzoekers was er geen aanleiding om te adviseren verandering aan te brengen
in de wijze waarop binnen de groep het structuurregime is ingevuld.
In het boekjaar 2018-2019 ging de raad van
commissarissen dieper in op het beheersen van
risico’s en op de financiële en fiscale aspecten
van Mosadex Holding B.V. en haar deelnemingen.
Crowe/Foederer heeft de jaarrekening voorzien
van een goedkeurende verklaring. De controle
is slagvaardig verlopen, mede dankzij de kwaliteit van de interne verslaglegging. Vragen naar
aanleiding van de accountantscontrole zijn
afdoende beantwoord en de bevindingen geven
de raad een goed beeld van de financiële conditie
van Mosadex Holding c.s. Ook de opvolging van
de managementletter is besproken, en waar de
aanbevelingen niet of nog niet zijn opgevolgd is
een verklaring gegeven waarom dat (nu) niet is
gebeurd.

De raad nam per 1 januari 2019 afscheid van Ted
van der Horst, één van de twee externe commissarissen, die zich niet herbenoembaar stelde. Wij
zijn hem dank verschuldigd voor de grote bijdrage
die hij aan ons werk heeft geleverd. Met name op
financieel gebied.
De vacature binnen de raad is ingevuld door de
benoeming van mevrouw Charlotte Insinger.
De waardering van de raad van commissarissen
gaat uit naar het bestuur, die dit alles zeer professioneel heeft gemanaged. De raad is mevrouw
Sandra Spek, die per 1 september uit het bestuur
is teruggetreden, erkentelijk voor haar bijdrage
aan de onderneming.
Daarnaast van onze kant een speciaal woord van
dank aan de ondernemingsraad, die mede dankzij
haar positief-kritische blik en een forse tijdsinvestering een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan
de onderneming.
De ontwikkelingen in 2018-2019 geven de raad
van commissarissen per saldo alle vertrouwen in
een verdere versterking van Mosadex Groep.
Richard Dekkers
Voorzitter raad van commissarissen
Mosadex Groep

De renumeratie- en benoemingscommissie en
de auditcommissie kwamen regelmatig bijeen.
In voorkomende gevallen is daarbij een beroep
gedaan op ondersteuning van buiten de onderneming, zoals bij het vinden een nieuwe extern
commissaris en bij het aantrekken van een nieuwe
bestuurder.
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Liaison tussen bestuur
en medewerkers
De gemeenschappelijke ondernemingsraad van
Mosadex Groep wil liaison zijn tussen het bestuur
van de onderneming en de medewerkers. We
combineren aandacht voor de continuïteit van
de onderneming met het belang van goede zorg
voor medewerkers. Dat verdienen medewerkers
en dat is ook goed voor het bedrijf. Als mensen
met plezier en met marktconforme voorwaarden
hun werk doen, profiteren we daar gezamenlijk
van. Dat geldt zeker in een tijd van krapte op de
arbeidsmarkt.
In november 2018 is de ondernemingsraad
begonnen aan een nieuw termijn, voor een groot
deel in een nieuwe samenstelling. In de nieuwe
OR zitten gekozen medewerkers van dochterondernemingen Mosadex, Holland Pharma, Apotheek
Voorzorg, ApotheekZorg, Service Apotheek,
Fisher/Medcor en NDS. De raad heeft besloten
deze zittingsperiode een meer proactieve rol te
gaan vervullen in de relatie met de bestuurder.
Dat betekent voor de OR: vaker onderwerpen
zelf starten en meer aandacht besteden aan de
communicatie met medewerkers. We vinden het
belangrijk dat medewerkers betrokken blijven
bij de snel groeiende en zich flink ontwikkelende
Mosadex Groep.
De OR ondersteunt de bestuurder met het
uitdragen van het ondernemingsbeleid. Tegelijk
voorzien we de bestuurder ook van input vanuit
het personeel.
Dankzij aanpassingen op intranet, is de OR beter
vindbaar. Verder worden alle
verslagen gedeeld met de vestigingen en heeft de OR ervoor
gekozen om wanneer mogelijk
op locatie te vergaderen bij de
diverse bedrijfsonderdelen van
de groep. Ook zijn er inloopspreekuren voor medewerkers.
We zijn er nog lang niet, maar
we streven ernaar om de zichtbaarheid en communicatie van
de ondernemingsraad gedurende
deze zittingsperiode sterk te
verbeteren.
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Een aandachtspunt in het verslagjaar was onder
andere het vastleggen van een groot aantal
informele afspraken met medewerkers in formele
reglementen. Een exercitie die mede vanwege
de groei van de onderneming noodzakelijk was
en ook zinvol met het oog op het aantrekken van
nieuwe mensen. Ook hierin heeft de OR gezocht
naar een goede balans tussen de belangen van het
bedrijf en de directe belangen van medewerkers.
Gedurende het jaar zijn er diverse advies- en
instemmingsaanvragen ingediend door de
bestuurder. Zo werd de OR betrokken bij de
(her)benoeming van leden van de raad van
commissarissen. Dit jaar zijn meerdere leden
herbenoemd voor een nieuwe termijn en is
een nieuwe commissaris toegetreden om een
aftredend lid te vervangen.
De gemeenschappelijke ondernemingsraad van
Mosadex Groep bestaat nu ruim tien jaar. In die
periode is Mosadex uitgegroeid tot een mooi
samengesteld bedrijf, continu in beweging. Dat
maakt ook het werk van de OR interessant, uitdagend en de moeite waard. De OR stelt met plezier
vast dat haar rol serieus wordt genomen, zowel
door de bestuurder als door de raad van commissarissen. We zijn overtuigd van een succesvolle
samenwerking in de toekomst.
Matthijs Maandag
Voorzitter ondernemingsraad Mosadex Groep
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Inbreng leden
coöperatie essentieel
Het coöperatiebestuur behartigt de belangen van
de leden van de Coöperatieve Mosadex U.A., te
weten circa 360 zelfstandige apothekers. Sinds de
structuurherziening in september 2017 is er een
coöperatiebestuur bestaande uit vijf leden. Twee
leden zijn tevens lid van de raad van commissarissen, één lid is de bestuurder van Mosadex
Holding B.V.
Belangrijke dossiers voor het coöperatiebestuur in
2018-2019 waren: de inrichting van het platform
‘Het Apotheekloket’, de communicatie met de
leden, diversiteit, strategie, hoe om te gaan met
de NCR-code en professionalisering. Door gerichte
vragen van leden aan het coöperatiebestuur
raakten enkele dossiers in een stroomversnelling.
Vragen over tegenstrijdig belang, transparantie,
het te voeren governance-beleid en communicatie
met de achterban hebben prominent aandacht
gekregen.
Om deze vragen voldoende te beantwoorden is
onderzoek gedaan. Experts van buiten de coöperatie boden hierbij ondersteuning. Bij deze onderzoeken zijn belangrijke transacties getoetst aan de
governance (tegenstrijdig belang) en beoordeeld
op een gerechtvaardigde waardebepaling. De
uitkomsten zijn gedeeld met de leden van de
coöperatie tijdens een extra ledenvergadering en
gaven richting aan verbeteringen in de governance
en communicatie.

Een coöperatie moet haar leden voldoende
informeren en vragen om inbreng. Vier ledenvergaderingen zijn daarvoor niet voldoende. Daarom
organiseerden we in 2018-2019 enkele regiolunches, waarbij het coöperatiebestuur onderwerpen
toelichtte, maar ook alle leden waren uitgenodigd
eigen onderwerpen in te brengen. Aan de orde
kwamen onder andere thema’s als:
• Kunnen wij de coöperatie versterken door een
extra stimulans te geven via de wegingsfactoren voor het onderbrengen van omzet bij de
verschillende dochters van Mosadex Groep?
• Hoe versterken we de positie van Service
Apotheek?
• Moeten afspraken vastgelegd worden in onze
ledenovereenkomst voor het verkopen van een
apotheek?
• Hoe betrekken we jonge, ondernemende apothekers bij Mosadex?
Daarnaast organiseerde het coöperatiebestuur het
evenement ‘Mosatalkx’, waaraan ruim 100 leden
deelnamen. Naast het sociale aspect was ook
aandacht voor inhoudelijke onderwerpen, behandeld door externe sprekers.
Jacco Pesser
Voorzitter bestuur Coöperatieve Mosadex U.A.

Omdat het coöperatiebestuur twee leden-commissarissen telt, kan een veelheid van dossiers
gemakkelijk met de raad van commissarissen
worden afgestemd. Het coöperatiebestuur heeft
zich als doel gesteld voor de strategisch inhoudelijke dossiers meer het voortouw te nemen. Zo
houdt de raad van commissarissen ruimte voor de
overige aan haar toegewezen taken.
12 • MOSADEX GROEP JAARVERSLAG 2018-2019
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Mosadex Groep dit jaar
Welke ontwikkelingen maakte Mosadex Groep
door in het verslagjaar 2018-2019? We bespreken
dit aan de hand van enkele thema’s.

Human resources
Bij alle bedrijven van Mosadex Groep samen
werken ruim 2.100 medewerkers in loondienst
(fulltime en parttime); 33 procent mannen en 67
procent vrouwen. Deze verhouding komt overeen
met elders in de zorgsector, waarin traditioneel
veel vrouwen werkzaam zijn. Van alle medewerkers werkt 47 procent fulltime.
Mosadex wil medewerkers graag voor langere
tijd aan zich binden. Een gezond prestatieklimaat
en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zijn de
kenmerken van het human resources beleid.
Vanuit het hoofdkantoor in ‘s-Hertogenbosch
wordt gestreefd naar verdere digitalisering van
salaris-en personeelsprocessen (e-HRM). Het
doel is leidinggevenden bij alle bedrijven op
locatie vanaf 1 april 2020 volledig digitaal te
ondersteunen. Bij de salarisadministratie, werving
en selectie, de HRM-cyclus, opleidingen en het
aantrekken van nieuwe mensen. In 2020 krijgt
het formuleren en implementeren van beleid en
ondersteuning op het gebied van talentontwikkeling en management development extra aandacht.

Kwaliteitsbeheersing

Risicomanagement
Voor Mosadex Groep is het beheersen van risico’s
essentieel, zonder dat dit een klemmend keurslijf
moet opleveren waarbinnen medewerkers hun
doelstellingen niet meer halen en ondernemerschap verdampt. De omvang en de complexiteit
van Mosadex Groep vraagt om een goed systeem
voor het managen van risico’s én kansen.
Vier jaar geleden zijn we begonnen met de risico’s
per organisatie te inventariseren en in te voeren
in de module iRisk van het kwaliteitsmanagement
systeem MosaQuality. In vervolg daarop hebben
we voor Mosadex groothandel een beleidskader
voor risico- en kansenmanagement opgesteld.
Hiermee kunnen het bestuur en toezichthouders
inzicht krijgen in de risico’s en kansen die mogelijk
invloed hebben op de onderneming. Het beleidskader is zo beschreven dat het geschikt is voor de
andere ondernemingen binnen de groep.
We hebben besloten risicobeheersing in te richten
als een continuproces. Om hieraan te voldoen is
gekozen om twee risico-modellen te gebruiken:
de Bow-tie methode (in iRisk), voor bedrijfs- en
beleidsrisico’s, en de FMEA-methode (Failure
Mode Effect Analyse) voor proces-, project- en
productrisico’s.
In het verslagjaar hebben we, als opmaat naar
een brede invoering, de risico’s van Mosadex
teruggebracht tot vier categorieën: compliance
(voldoen aan wetgeving), continuïteit, financiële
risico’s en farmaceutische risico’s. Voor elk van
deze categorieën is binnen Mosadex een eindverantwoordelijke persoon aangewezen.
Door deze maatregelen zijn we in staat de risico’s
van Mosadex goed te beheersen, wat bijdraagt
aan de effectiviteit van de onderneming.
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Informatiebeveiliging en
gegevensbescherming

Mosadex Groep bestaat uit bedrijven die uiteenlopende activiteiten uitvoeren. Het kwaliteitsbeleid krijgt daarom per onderneming vorm. Alle
bedrijven doen dit door processen zoveel mogelijk
te standaardiseren, door procesbeschrijvingen en
werkinstructies te maken en door medewerkers te
trainen in de toepassing hiervan.
Op groepsniveau hebben we MosaQuality ontwikkeld, een softwaresysteem voor kwaliteitsmanagement dat door de hele groep kan worden gebruikt.
In 2019 zijn we begonnen met de voorbereidingen
voor het mogelijk opslaan van de gegevens van
MosaQuality in de cloud in plaats van op lokale
servers. Hierdoor kunnen de gegevens op een
onbeperkt aantal locaties en devices gebruikt
worden, waardoor de efficiëntie bij het verwerken
van bijvoorbeeld klantinformatie sterk kan worden
vergroot.
Alle bedrijven van Mosadex Groep beschikken over
kwaliteitsfunctionarissen, die verantwoordelijk zijn
voor het beheersen en – indien nodig – het verder
vastleggen van processen.
De bedrijven hanteren naar de aard van hun
processen verschillende certificeringsystemen.
Voor bedrijven die geneesmiddelen distribueren geldt bijvoorbeeld de wettelijk verplichte
GDP-certificering (GDP = Good Distribution
Practice). Daarnaast hanteren de bedrijven vaak
een ISO-certificeringsysteem.
In het kader van kwaliteitsbeleid ging het afgelopen jaar verder de meeste aandacht uit naar
de borging van het kwaliteitssysteem, het klant
tevredenheidsonderzoek, het digitaliseren van
het klantopnameproces en naar de implementatie
van nieuwe Europese regels ter verspreiding van
vervalste geneesmiddelen (Falsified Medicines
Directive). Hieraan besteden we elders in dit
verslag aandacht.

Mosadex Groep gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voor onze sector hebben we te maken
met specifieke regelgeving (zoals de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO)
en sinds 25 mei 2018 ook met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Vergeleken met eerdere, algemene wetgeving
hanteert deze AVG omgekeerde bewijslast: wie
persoonsgegevens verwerkt, moet aantonen
dat hij dit zorgvuldig en binnen de wettelijke
kaders doet. Daarop hebben we onze organisatie
ingericht.
Gezondheidsgegevens worden in het kader van
de AVG gerekend tot de ‘bijzondere persoonsgegevens’. Mosadex Groep verwerkt van meer dan
11 miljoen Nederlanders deze gegevens, met
name bij NControl.
De Mosadex-organisaties binnen het zorgcluster
zijn verantwoordelijk voor het beheren en
verwerken van veel van die bijzonder persoonsgegevens. Met de bescherming van deze gegevens
lopen wij voorop, vooral omdat bij Mosadex Groep
deze bescherming onderdeel is van onze reguliere
bedrijfsprocessen.
Conform de wettelijke voorschriften hebben wij
een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze ziet erop toe dat medewerkers hun
eigen verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van persoonsgegevens en geeft informatie
over de regels en risico’s. Verder ondersteunt
hij onder andere de groepsonderdelen bij het
bereiken van AVG-compliance.
Eind 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen
op de audits voor AVG-compliance. Doel van deze
audits is na te gaan of bedrijfsonderdelen niet
alleen op papier hebben gezet hoe ze voldoen aan
de regelgeving, maar er ook in de praktijk echt
mee werken.
In 2019 zijn er, in samenspraak met externe
auditoren van huisaccountant Crowe-Foederer,
bij Apotheek Voorzorg, Apotheek Central filling,
Care4homecare en NControl AVG-compliance
audits uitgevoerd en succesvol afgerond. We
hebben een planning opgesteld om de andere
bedrijven van Mosadex Groep in 2020 te bezoeken
voor een soortgelijke audit. >>
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Maatregelen om vervalste geneesmiddelen te weren
Hoe voorkomen we dat vervalste geneesmiddelen
terechtkomen in legale distributiekanalen? Het
antwoord op die vraag wil de Europese Unie geven
met de Falsified Medicines Directive (FMD), die
op 9 februari 2019 in werking is getreden. Deze
Europese richtlijn heeft gevolgen voor fabrikanten,
parallelimporteurs, handelaren, groothandels,
maar ook voor de apotheek.
Op grond van de nieuwe regelgeving moet iedere
verpakking van een geneesmiddel dat alleen
op recept verkrijgbaar is, voorzien zijn van een
uniek serienummer en van een verzegeling. Voor
de unieke serienummers gebruiken fabrikanten
een 2D-barcode, die de ‘normale’ streepjescode
vervangt. De nieuwe code bevat naast het serienummer ook andere informatie, zoals het artikelnummer, het batchnummer en de vervaldatum.
Het unieke nummer moet de fabrikant registreren
in de database van de lidstaat waarvoor de
verpakkingen bedoeld zijn.

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent kritisch kijken naar de gevolgen van ons
handelen voor mens en milieu.
Zo willen wij onze medewerkers een uitdagende,
inspirerende en veilige werkomgeving bieden.
Hiertoe is dit boekjaar onder andere het project
‘Gezond en Veilig Werken’ ingezet en zijn
bijvoorbeeld veel werkplekken voorzien van zit/
sta-bureaus.
Ook bieden we onze medewerkers de mogelijkheid
zich aan te sluiten bij een collectief contract van
zorgverzekeraar ONVZ. Een belangrijk onderdeel
van dit contract is de vrije keuze voor behandelaar
en apotheek.
Voor wat betreft onze zorg voor het milieu zijn
drie thema’s voor ons van belang: energie,
verpakkingen en afval.
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Wat betekent de implementatie van de Europese
richtlijn voor apotheken? Bij een verstrekking
van geneesmiddelen met een uniek serienummer
moeten zij het middel afmelden in de nationale database. In Nederland is deze database
opgezet door de stichting Nationale Medicijnen
Verificatie Organisatie (NMVO). Hierin zijn de
groothandelaren (via BGpharma), apothekers (via
beroepsvereniging KNMP) en de fabrikanten van
patentvrije en innovatieve geneesmiddelen (Bogin,
VIG) verenigd.
Naast het unieke serienummer controleren
apotheekmedewerkers ook de verzegeling van de
verpakking, om zeker te stellen dat er niet mee
geknoeid is. Kan het nummer worden afgemeld en
is de verzegeling in orde? Dan mag de apotheekmedewerker het geneesmiddel meegeven aan de
patiënt. Klopt er iets niet? Dan is een apotheker
verplicht dit te melden bij de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Mosadex Groep heeft in de aanloop naar februari
2019 een softwaresysteem geïmplementeerd,
waarmee de groothandel en haar apotheekbedrijven in staat zijn de 2D-barcode op een
verpakking te controleren. Een medewerker van
een groothandel of apotheek scant een code, het
systeem legt via de hub van Mosadex contact met
de centrale database en verwerkt de aanvraag en
de retourinformatie. Het resultaat is dat de medewerker direct weet of de gescande verpakking met
het unieke nummer voorkomt in de database. >>
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Energie

Verpakkingen

Mosadex Groep heeft het afgelopen boekjaar een
energie-audit laten uitvoeren op grond van de
Europese Energie-efficiency richtlijn (EED). De
audit ronden we in het eerste kwartaal van het
boekjaar 2019/2020 af.
Energiebesparende maatregelen waarvan de
investering binnen vijf jaar kan worden terugverdiend, voeren we de komende boekjaren uit. Zo
verduurzamen wij ons vastgoed onder andere door
het toepassen van LED-verlichting, bewegingssensoren et cetera.
In het afgelopen boekjaar is daarnaast een
aanvraag gedaan voor toekenning van SDE+
subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie)
voor alle vastgoedonderdelen van Mosadex.
Met deze subsidie is het mogelijk om via zonnepanelen zelf energie op te wekken, waardoor
de CO2-uitstoot van de groep kan worden
verminderd.

Alle plastic tassen uit het private label assortiment van dochterbedrijf Service Apotheek zijn
vervangen door tassen van gerecycled papier.
Ook de magazines die we uitgeven vanuit onder
andere Holland Pharma worden gedrukt op
gerecycled papier.
Leveringen vanuit Mosadex groothandel
geschieden in kratten, die retour gaan voor her
gebruik. Er blijven dus weinig tot geen verpakkingsmaterialen achter bij de apotheken.

Verder werken we de komende jaren aan reductie
van CO2-uitstoot door ons wagenpark via de inzet
van elektrische voertuigen en het beperken van
het aantal voertuigen met dieselmotoren.
Voor dochterbedrijven Medcor Pharmaceuticals
B.V. in Lelystad en Holland Pharma in Borculo
staan voor komend boekjaar respectievelijk
nieuwbouw en verbouw op de planning. Ook
hierbij is veel aandacht voor duurzaamheid via
LED-verlichting, gebruik van duurzame materialen
en mogelijk zonnepanelen.

Afval
We scheiden plastic, papier/karton, groen en glas
op de diverse locaties. Zo reduceren we het restafval, scheiden we afvalstromen voor recycling en
minimaliseren we de milieu-impact van ons afval.
De afvalstromen die dan toch nog ontstaan geven
wij zo veel mogelijk een tweede leven door deze
als grondstof te laten gebruiken of om te laten
zetten in groene energie.
Wij hebben invloed op de hoeveelheid afval en
het goed scheiden ervan, maar we realiseren ons
ook dat de CO2-uitstoot van onze afvalstromen
volledig afhankelijk is van de wijze waarop derden
deze verwerken.

Geneesmiddelentekorten verder
opgelopen
Als een geneesmiddel niet geleverd kan worden,
heeft dat een forse impact op een patiënt. Daarom
registreren en analyseren we bij Mosadex nauwkeurig alle geneesmiddelentekorten. We spreken
van een tekort als een product gedurende twintig
dagen in geen van de Mosadex-vestigingen
beschikbaar is. Het aantal unieke producten
waarvoor zo’n tijdelijk tekort ontstond, is in het
verslagjaar opgelopen van 1400 in 2018 naar
1700 in 2019. In 1.400 gevallen ging het om
generieke geneesmiddelen, dus middelen die in
principe door meer dan één fabrikant geleverd
kunnen worden.
Het afgelopen jaar hebben wij opnieuw met veel
van de direct betrokken partijen gesproken en
aan concrete voorstellen gewerkt. Mede op basis
hiervan heeft minister Bruins (Medische Zorg
en Sport) in mei 2019 door Gupta Strategists
onafhankelijk onderzoek laten doen naar de
gevolgen van het vergroten van de voorraden van
geneesmiddelen.
Dit onderzoek toonde aan dat het aanleggen van
een extra voorraad van vier tot vijf maanden, de
gevolgen van zeker driekwart van de tekorten kan
ondervangen. Deze oplossing is door Mosadex
aangedragen.
Na de publicatie van dit onderzoek heeft de
minister de Tweede Kamer in november van
2019 geïnformeerd en aangekondigd dat hij
fabrikanten en groothandels gaat verplichten
extra voorraad aan te houden. Hoe hij dat precies
ziet (omvang van de voorraden, vergoedingen
voor het aanhouden van extra voorraad en
dergelijke) wordt waarschijnlijk duidelijk in de
eerste maanden van 2020. Vervolgens neemt
de opbouw van de extra voorraden nog zeker
anderhalf tot twee jaar in beslag. In die periode
kunnen apotheken uiteraard blijven rekenen op
Mosadex groothandel: we blijven tekorten actief
monitoren en wijken, indien mogelijk, tijdig uit
naar alternatieven.
Zijn er geen alternatieven beschikbaar op
de Nederlandse markt? En heeft de minister
de zogenoemde artikel 3.17a Regeling
Geneesmiddelenwet (tekortenregeling) ingezet?
Dan bieden wij onze afnemers de mogelijkheid
gebruik te maken van de dienstverlening van
Pharme. Zij zijn in staat te bemiddelen in de
aankoop en levering van alternatieven uit het
buitenland.Ongeveer 1.000 apotheken kregen op
deze manier het afgelopen jaar ondersteuning
bij het betrekken van geneesmiddelen uit het
buitenland.
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Activiteiten bedrijven
Mosadex Groep bestaat uit verschillende entiteiten.
Per bedrijfsonderdeel blikken we terug op het boekjaar 2018/2019.

APOTHEEKVOORZORG

VAN HEEK MEDICAL

APOTHEEKZORG

NCONTROL

FISHERFARMA

Mosadex groothandel
Mosadex groothandel verzorgt de inkoop, verkoop en distributie van genees- en hulpmiddelen.
De groothandel levert vanuit drie locaties in het land aan ruim 1.000 apotheekhoudenden.

MEDCORGROUP

HOLLANDPHARMA

SERVICEAPOTHEEK

Met ingang van 1 januari 2019 koos een grote groep apotheekhoudende huisartsen voor Mosadex als
nieuwe groothandel. Ook mochten wij het afgelopen jaar enkele tientallen reguliere apotheken als
nieuwe klanten verwelkomen. Voor al deze afnemers samen worden iedere week circa 30.000 bestellingen met meer dan een half miljoen bestelregels verwerkt.
Zoals elders in dit jaarverslag wordt vermeld, zijn sinds dit boekjaar nieuwe Europese regels tegen de
distributie van vervalste geneesmiddelen van kracht (Falsified Medicines Directive). Mosadex Groep
heeft gekozen voor een innovatieve softwareoplossing die breed binnen onze bedrijven kan worden
toegepast. Onze zelf ontwikkelde communicatiehub stelt onze bedrijven in staat op een efficiënte manier
te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.
Als afgeleide van de nieuwe Europese verplichtingen hebben wij ons groothandelsoftwaresysteem Vamp
moeten voorzien van een nieuwe orderverwerking- en voorraadbeheermodule. De implementatie van
dit nieuwe systeem per 1 juli 2019 is niet vlekkeloos verlopen. Onze afnemers van de vestiging Leiden
hebben hier, vervelend genoeg, in meer of mindere mate hinder van ondervonden. Met hulp van de
andere Mosadex-vestigingen en inzet van extra personeel is het gelukt het ongemak zo kort mogelijk
te laten duren. Sinds medio september is een duidelijke verbetering zichtbaar. Processen en software
worden verder geoptimaliseerd, waarna in de eerste helft van 2020 ook de vestiging Nieuwleusen wordt
voorzien van de nieuwe module.
Naast fysieke distributie bieden wij onze afnemers diverse software-oplossingen. Het afgelopen jaar is
de eerste apotheek gestart met de nieuw ontwikkelde logistieke SMART-software waarmee het proces
van voorraadbeheer, plaatsen van bestellingen, klaarmaken van de recepten tot en met het afleveren
wordt gecombineerd in één overzichtelijke omgeving. De innovatieve oplossingen maken we ook gefaseerd en modulair beschikbaar voor onze honderden bestaande Smart Filling klanten. Slimme ondersteuning bij voorraadbeheer, betere track&trace functionaliteit en integratie met NOrder zijn hiervan
voorbeelden.
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ApotheekZorg
ApotheekZorg (farmacie) stelt patiënten in staat het maximale uit hun leven te halen in hun
vertrouwde omgeving. Dat doet dit onderdeel van Mosadex Groep door medicijnen met verpleegkundige
begeleiding bij de patiënt thuis te brengen. Daarnaast heeft ApotheekZorg een callcenter, waar zorgteams contact met patiënten hebben op momenten dat dit voor de patiënt relevant is.
De uitvoering van diverse patiënt support programma’s voor het gebruik van geneesmiddelen levert nog
steeds de belangrijkste bijdrage aan de omzet voor ApotheekZorg. Afgelopen boekjaar is in dit kader
project Analyze uitgevoerd. Hierbij is enerzijds de winstgevendheid van elk project geanalyseerd en is
anderzijds de strategische bijdrage in kaart gebracht. Op basis van de uitkomsten van Analyze is vervolgens een aantal projecten gestopt en zijn andere projecten geoptimaliseerd.
Naast bestaande projecten met innovatieve farmabedrijven heeft ApotheekZorg het afgelopen jaar
ingezet op nieuwe ondersteunende projecten voor patiënten rondom generieke geneesmiddelen en
biosimilars. Er is een groeiende vraag naar (patient support) zorgprogramma’s in combinatie met generieke geneesmiddelen en biosimilars, mede onder invloed van zorgverzekeraars. Deze ontwikkeling biedt
toenemende kansen voor ApotheekZorg.
Een belangrijk nieuw onderdeel van de bedrijfsvoering bestaat uit projecten met zorgverzekeraars
met en door lokale apotheken. Een voorbeeld is het ‘infuuscontract’ dat door ApotheekZorg landelijk is
gecontracteerd bij zorgverzekeraars, waarmee de inzet van infuuspompen, toebehoren en medicatie bij
patiënten thuis bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden. ApotheekZorg heeft dit infuuscontract
als pilot ingezet met en bij een beperkt aantal Service Apotheken. Deze apothekers zijn hierdoor in staat
om samen met de huisarts en de thuiszorg vanuit een ‘one stop shop’ model, zorg op maat te verlenen
voor patiënten in de palliatieve (oncologische) fase.

ApotheekZorg (hulpmiddelen) is een landelijke leverancier van medische hulpmiddelen zoals
incontinentiematerialen, wondproducten en diabetestestmaterialen. We verzorgen hiervoor de complete
logistiek en leveren in veel gevallen ook rechtstreeks aan de patiënt.
Ons strategische doel is echter de lokale apotheek een centrale rol te geven bij het verstrekken van
hulpmiddelen en vooral ook bij de begeleiding van de patiënt. Daarbij hebben we te maken met zorgverzekeraars die streven naar efficiëntie en een voorkeur hebben voor landelijke leveranciers in plaats
van lokale apotheken. Het afgelopen verslagjaar hebben we gezocht naar processen en samenwerkingsvormen die onze doelstelling dichterbij brengen.
ApotheekZorg heeft verschillende modellen voor samenwerking met lokale apotheken bij de uitgifte van
medische hulpmiddelen. In alle gevallen is ApotheekZorg de contractant voor de zorgverzekeraar. In het
ene samenwerkingsmodel regelt de lokale apotheek alles rondom de inkoop, de logistiek en de uitgifte
van hulpmiddelen, terwijl in het andere model de rol van de apotheek beperkt blijft en de hulpmiddelen
per post of via de balie rechtstreeks vanuit ApotheekZorg geleverd worden.
In het verslagjaar hebben we een nieuw model geïntroduceerd, dat het mogelijk maakt de voordelen
van de lokale apotheek en die van ApotheekZorg te combineren. In deze samenwerkingsvorm zijn alle
contacten met de patiënt voorbehouden aan de lokale apotheek, terwijl ApotheekZorg het complete
logistieke traject voor haar rekening neemt. Deze werkwijze verwachten we de komende tijd breder te
kunnen introduceren.
ApotheekZorg is het afgelopen boekjaar in staat geweest een groeiende groep patiënten te voorzien van
incontinentieproducten en van diabetestestmaterialen. Daarnaast hebben we samen met de Mosadexapotheken de lokale apotheker weer een centrale rol kunnen geven bij het verlenen van zinnige en
doelmatige zorg op het gebied van wondbehandeling.
ApotheekZorg hulpmiddelen is verder in het verslagjaar begonnen met het eigen kwaliteitssysteem in
MosaQuality. Audit voor ISO 9001-2015 is gepland in het voorjaar van 2020.
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Apotheek Voorzorg
Apotheek Voorzorg is gespecialiseerd in het geautomatiseerd op maat verpakken van geneesmiddelen.
Dit doen we voor apotheken die zijn aangesloten bij Mosadex Groep. Apotheek Voorzorg, de grootste
zogeheten GDS-apotheek ter wereld, draagt bij aan hoge therapietrouw bij mensen die geneesmiddelen
gebruiken en ook aan het rendement en de dienstverlening van apotheken.
Apotheek Voorzorg is producent van De Medicatierol®. Voor 198.000 patiënten per week verpakken
we alle medicijnen per innamemoment in een zakje. De vraag groeit. Sinds begin 2019 ging een grote
groep apotheekhoudende huisartsen ook medicatierollen bij ons afnemen: 15.000 nieuwe patiënten in
twee maanden.
Om de groei te accommoderen is de afgelopen verslagperiode stevig geïnvesteerd in robotisering en
procesoptimalisatie, waarbij kwaliteit op de eerste plaats is blijven staan. De 2.200 rollen die per uur
geproduceerd worden, doorlopen drie stappen: productie, schouwen en distributie. Om de efficiëntie van
de laatste stap te verbeteren is de iCollector geïntroduceerd. Een machine die rollen automatisch verzamelt, tijdelijk opslaat en op een slimme manier in één keer vrijgeeft.
Soms hebben zorgverleners de wens een medicatierol met spoed te wijzigen door één of meer medicijnen te verwijderen of te vervangen. Om dit nog dezelfde dag mogelijk te maken is afgelopen jaar de
zogeheten ‘magistrale spoedrol’ geïntroduceerd, die afnemers hoog waarderen. Op basis van digitale
informatie van Apotheek Voorzorg, kunnen apothekers op locatie zelf een dergelijke spoedrol samenstellen. Enkele honderden apothekers zijn het afgelopen jaar van deze optie gebruik gaan maken.

Van Heek Medical

Onder de handelsnaam Medicatie+Zorg biedt Apotheek Voorzorg ook zorginhoudelijke ondersteuning aan apothekers op het gebied van instellingsfarmacie en thuiszorg. In het verslagjaar hebben
we de behoefte aan deze ondersteuning zien toenemen. Bestuurders van zorginstellingen zoeken
naar apotheken die geneesmiddelen leveren, maar hen ook volledig ontzorgen op het gebied van
kwaliteitstrajecten, wet- en regelgeving en budgetbewaking. Met andere woorden: apotheken die
hen ‘inspectieproof’ kunnen maken tegen redelijke kosten. Onder de naam Medicatie+Zorg geven we
apotheken hierbij de benodigde ondersteuning.

Van Heek Medical is fabrikant en leverancier van medische hulpmiddelen voor apotheken, medisch
speciaalzaken, zorginstellingen en handelspartners in binnen- en buitenland.
Het assortiment bestaat uit eigen merken medische hulpmiddelen zoals Heka & Decifera (wondzorg),
Betica (diabeteszorg) en Hekura (continentiezorg). Daarnaast is Van Heek Medical de exclusieve distributeur van Attends incontinentieproducten. Buiten de gezondheidsmarkt is Van Heek Medical ook actief
in de EHBO/BHV en private label markt.
De marktpositie is in 2019 met eigen merken verder versterkt. Door in-huis productontwikkeling worden
hulpmiddelen afgestemd op de vraag van specialisten en gebruikers. Daarnaast stuurt het management
sterk op kostenbeperking. Door een platte organisatie en goede inkoop bij fabrikanten en leveranciers
overal ter wereld profiteren klanten van aantrekkelijke prijsvoordelen.
De ontwikkeling bij Van Heek Medical verschilt per marktsegment. Leveringen via de apotheken staan
onder druk als gevolg van het beleid van zorgverzekeraars. Individuele apotheken hebben niet altijd
meer de mogelijkheid om hulpmiddelen voor vergoede zorg te leveren. Hierdoor verschuift de vraag van
apotheken naar medische speciaalzaken, waar Van Heek Medical haar positie heeft versterkt. Hierdoor
verbetert de algehele positie in de thuiszorg met eigen merken aanzienlijk. Ook in andere segmenten is
groei merkbaar.
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NControl
Care4homecare
Care4homecare is de ambulante kliniek van Mosadex Groep die zorgoplossingen ‘op maat’ aanbiedt bij
patiënten thuis. Zo krijgen patiënten die anders naar het ziekenhuis zouden moeten, nu hun behandeling thuis. Dat betekent minimale onderbreking van hun dagelijkse bestaan, zowel voor henzelf als voor
hun mantelzorgers.
Om dit te bereiken werkt Care4homecare samen met zusterondernemingen binnen Mosadex Groep.
Met ApotheekZorg (farmacie) werken wij op dagelijkse basis samen voor het maken van de bereidingen
en het ondersteunen van zorgteams. Voor de intrathecale behandelingen met baclofen hebben we
afgelopen boekjaar het aantal patiënten zien groeien van 355 patiënten in 2018 naar 499 patiënten
in 2019. Daarmee is 55% van de patiënten in Nederland met deze indicatie onder behandeling bij
Care4homecare. We werken samen met academische expertise centra op het gebied van Intratecale
Baclofen (ITB): Erasmus MC, VUmc en sinds afgelopen boekjaar Radboudumc.

NControl is het onderdeel van Mosadex Groep dat zorgverleners voorziet van digitale (realtime) ondersteuning en van rapportages over zorginhoud en bedrijfseconomische processen. Begin 2019 is NControl
begonnen met het verleggen van de focus van ontwikkeling van sofware naar brede ICT-dienstverlening
(service, beheer en implementatie). Het bedrijf richt zich daarbij op apotheekhoudenden, Mosadexdochterbedrijven en contracteerpartijen.
NControl heeft het productportfolio strategisch heroverwogen. Het resultaat hiervan is dat NCare (een
toedien- en registratiesysteem voor onder andere zorginstellingen) komend boekjaar wordt overgedragen aan een strategische partner, CareConnections. De technische en operationele voorbereidingen
voor deze overdracht zijn in volle gang.
Afgelopen boekjaar is veel aandacht besteed aan stabiliteit en continuïteit van het NControl-platform.
De monoliet (jarenlange ontwikkeling van software in dezelfde applicatie) wordt getransformeerd naar
Microservices; de applicatie bestaat uit meerdere services die samen een geheel vormen. Dit grote
project loopt door in komend boekjaar.
Informatiebeveiliging heeft hoge prioriteit bij NControl. Afgelopen jaar is Cyber manager geïntroduceerd,
een nieuw informatie-managementsysteem dat voldoet aan de meest recente kwaliteitseisen. Recent
hebben NControl en Isatis Health als eerste beheersorganisatie in de zorg in Nederland een geaccrediteerd NEN7510: 2017-certificaat in ontvangst genomen.

Een belangrijke stap in dit boekjaar is dat we ook thuistoedieningen bij oncologie- en reumatologiepatiënten doen. Vaste samenwerkingspartners voor deze thuistoedieningen zijn het Máxima Medisch
Centrum (Veldhoven/Eindhoven), het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven) en het Leids Universitair
Medisch Centrum.
Hoewel ook andere partijen zich momenteel aanbieden om vergelijkbare zorg aan huis te leveren,
blijven we onderscheidend omdat we als (enige) ambulante kliniek de kwaliteits- en veiligheidsnormen
op ziekenhuisniveau hebben. Dit en de beschikbaarheid van ervaren en bekwaam medisch personeel
geven ziekenhuizen het vertrouwen dat de zorg voor hun patiënten ook op afstand (thuis) in goede
handen is.
We willen ook in de toekomst graag voorop blijven lopen. Daarom onderzocht Care4homecare de inzet
van een zorg-app als ‘digitale zorgcoach’. Via deze app worden patiënten pro-actief geïnformeerd over
hun therapie, kunnen zij zelf monitoren hoe het met hen gaat en ook bijvoorbeeld hun afspraken met
Care4homecare plannen. Met deze toepassing van e-health zijn we enerzijds ‘altijd dichtbij de patiënt’
en ontzorgen we de patiënt en mantelzorger met op maat informatie en communicatie. Ons uitgangspunt daarbij is: menselijk waar nodig en digitaal waar mogelijk.
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Mosadex
International Trade
Mosadex International Trade bestaat uit verschillende bedrijven: Fisher Farma en Medcor
Pharmaceuticals (beide import), Medcor Specials (import opiaten), G-Pharmaceuticals (trading in
de Europese Unie), Pharmachim (import Zweden) en Pharme (bemiddeling bij tekorten en nietgeregistreerde geneesmiddelen).
De bedrijven hebben een uitdagend boekjaar achter de rug. Vóór 9 februari moesten we gereed zijn
voor het uitvoeren van nieuwe Europese regelgeving tegen het op de markt brengen van vervalste
geneesmiddelen (de Falsified Medicines Directive). De focus lag daarom op het implementeren van een
uitgebreid systeem, waarop we elders in dit jaarverslag nader zijn ingegaan.
Deze implementatie had veel invloed op de IT-structuur, de operationele productieprocessen en leidde
tot een lagere productie in februari en maart en structureel tot hogere kosten.
Aansluitend op de implementatie van het FMD-systeem moesten we bij Fisher Farma op 1 juli overgaan
op een volledig nieuw ERP-systeem, ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Dankzij een goede
voorbereiding, een grote inspanning van de medewerkers en de ondersteuning van de verschillende
organisaties binnen Mosadex International Trade, is de overgang goed verlopen en heeft de markt er
weinig tot geen last van gehad.
De Europese markt was ook het afgelopen jaar weer heel dynamisch. Tekorten aan geneesmiddelen,
die we ook in Nederland ervaren, zijn een Europees probleem. Ze zijn soms aanleiding voor zeer strenge
maatregelen waarbij exportblokkades worden ingevoerd op geneesmiddelen, tegen de grondbeginselen
van de Europese Unie in.
De parallelhandel in Europa is zich terdege bewust van de tekorten en zal hier ook gepast mee omgaan.
Net als wij in Nederland. In veel gevallen is parallelimport zelfs aantoonbaar een oplossing. Binnen
Mosadex International Trade is Pharme hier het afgelopen jaar zeer druk mee geweest. We hebben in
veel gevallen gezorgd dat geneesmiddelen van elders in Europa beschikbaar kwamen voor Nederlandse
patiënten.

Nederlandse Service
Apotheek Beheer
Nederlandse Service Apotheek Beheer (NSAB) is een franchiseorganisatie en Service Apotheek is
het communicatiemerk voor consumenten. We faciliteren aangesloten zelfstandige apotheken in hun
bedrijfsvoering, in het leveren van goede farmaceutische zorg en in het binden van de klant aan de
lokale apotheek, via verschillende kanalen.
Dat kan via het Service Apotheek-formuleaanbod (totaalpakket) en (aanvullend daarop) via de
HKZ-Multisite. Met deze laatste optie faciliteren we het kwaliteitsmanagementsysteem voor de aangesloten apotheken volgens de laatste normen. In totaal zijn er meer dan 450 Service Apotheken en is het
aantal deelnemers aan Multisite gestegen van 370 naar 390.
Hoge klanttevredenheid draagt bij aan een positieve merkbeleving van de individuele apotheek en de
Service Apotheek-formule. De uitkomst van een officiële meting van klanttevredenheid is in 2019 een
8,3. Dit is gemeten via de Patient Reported Experience Measure (PREM). Een 8,3 is de hoogste waardering in de markt. We bieden apotheekmedewerkers aan de balie onze eigen ServiceWijzer voor de
advisering van zelfzorg conform KNMP-richtlijnen. In 2019 is de ServiceWijzer meer dan 50.000 keer
geraadpleegd.
Online focus
De online propositie van Service Apotheek is een verlenging van de lokale Service Apotheek. Klanten
van de apotheek kunnen online (via de website en via de app) hun persoonlijke medicatiedossier
aanmaken. Ons paradepaardje is SARA, een vorm van digitale, farmaceutische zorg, die begeleiding
biedt aan 22.000 mensen met Astma/COPD. De dienstverlening met SARA sluit niet alleen aan op de
behoefte aan digitale zorg, maar ook op de trend van patiëntparticipatie en zelfmanagement.
Naast bijeenkomsten speelt ons digitale portaal voor nascholing een belangrijke rol in het bevorderen
van onze deskundigheid. Meer dan 80 procent van de apotheekassistentes heeft scholing gevolgd op het
nascholingsportaal en we hebben meer dan 50 intervisiegroepen begeleid.
Wetenschappelijk onderzoek
Nederlandse Service Apotheek Beheer draagt ook continu bij aan wetenschappelijk onderzoek.
Afgelopen boekjaar is het promotietraject DREAMeR afgerond. Met dit onderzoeksproject is aangetoond
dat doelen stellen samen met een patiënt en van daaruit een medicatiebeoordeling doorlopen, een
hogere kwaliteit van leven oplevert en mogelijk ook leidt tot een reductie van de zorgkosten. Daarnaast
zijn in het boekjaar de eerste patiënten bereid gevonden deel te nemen aan de pilot Farmacogenetica,
een onderzoek om na te gaan welke meerwaarde DNA-onderzoek gestuurd door de apotheek zou
kunnen hebben.
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Holland Pharma
Nederlandse Drogisterij
Service
Nederlandse Drogisterij Service (NDS) is de franchiseorganisatie voor zelfstandige drogisterijen in
Nederland. NDS heeft een eigen distributiecentrum en servicekantoor en is de franchisegever van de
DA-formule.
Na de verwerving van FACO (de franchisegever van D.I.O.-drogisterijen) startte de integratie van
DA en D.I.O. eind 2017. Na de keuze voor continuering onder de merknaam DA is de formulestrategie
DA 2021 uitgewerkt met als doel een onderscheidende positie in de Nederlandse retail in te nemen.
In 2019 hebben we volop ingezet op de ombouw van de D.I.O.-winkels naar DA. Het merendeel van de
D.I.O.-winkels is inmiddels omgegaan, waarmee opnieuw een landelijk dekkend DA-netwerk ontstond
van meer dan 300 winkels.
Formulebouwstenen
In het verslagjaar hebben we ook veel voortgang geboekt met het uitrollen van de eerste formulebouwstenen als onderdeel van de formulestrategie om DA te ontwikkelen tot een echte gezondheidsadviseur. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de DA GezondheidsCheck. Dat zijn gezondheidsmetingen
die we aanbieden in de DA-winkels, bijvoorbeeld op het gebied van bloeddruk, stress, glucose of
cholesterolgehalte.

Holland Pharma vervult binnen Mosadex Groep de rol van leverancier voor receptvrije geneesmiddelen
voor apotheken. Daarnaast leveren wij als totaalleverancier in drogisterij- en natuurproducten onder
andere aan zelfstandige drogisterijen, natuurwinkels en therapeuten. Ook voorzien wij DA en D.I.O.winkeliers van hun bestellingen.
Om ons te blijven onderscheiden met het grootste assortiment zijn we continu op zoek naar bijzondere
merken. Daarom hebben wij vorige jaar het huismerk Idyl aan ons portfolio toegevoegd. Sinds 1 maart
2019 is Holland Pharma voor de Benelux ook distributeur van Lavera. Het Duitse Lavera is één van de
meest bekende merken voor natuurcosmetica ter wereld, en door de aantrekkelijke prijzen toegankelijk
voor een breed publiek.
De afgelopen periode heeft Holland Pharma voorbereidingen getroffen om de Belgische markt verder
te verkennen en in gepast tempo activiteiten te ontplooien. Op basis van marktonderzoek hebben we
een strategie geformuleerd, die we vanaf 2020 gaan effectueren. In de eerste fase focussen wij ons op
de biologische en natuurwinkels. In een later stadium willen wij ook apotheken en therapeuten aan ons
binden.
In de toekomst waarborgen wij onze propositie. Daarom heeft Holland Pharma in 2018 in Borculo een
naastliggend pand en twee aangrenzende percelen gekocht. Hiermee is de eerste stap gezet voor integratie van de distributiecentra van Zwolle en Borculo. Deze is bedoeld om kosten te besparen en een
betere service te bieden.
In het kader van de samenvoeging hevelen we eerst het overlappende assortiment over naar Borculo. In
december 2019 zijn twee hallen in gebruik genomen als orderpicklocatie. Intussen onderzoeken we hoe
het bedrijfsproces op de verschillende percelen het beste kan worden ingericht. Op termijn streven we
naar één distributiecentrum in Borculo, waardoor slechts één voorraadlocatie en één transportnetwerk
nodig zijn.

Naast het op orde krijgen van de basis in het geïntegreerde bedrijf en de ontwikkeling van de nieuwe
formule, hebben we goede voortgang geboekt met de revitalisering van het DA-merk. DA kreeg een
nieuwe huisstijl, die is doorgevoerd in alle media en (communicatie)middelen, waaronder de private
label lijn. Die is inmiddels steeds prominenter zichtbaar in de winkels.
Tegelijk zijn initiatieven genomen om de operationele prestaties te verbeteren, in combinatie met een
strak kostenreductieprogramma. Zowel de overhead- als marketingkosten zijn gereduceerd door een
efficiëntere en effectievere inzet van middelen. In het nu lopende boekjaar moet blijken of de initiatieven het gewenste resultaat opleveren.
Logistiek via Holland Pharma
In het najaar van 2019 zijn de logistieke activiteiten in Zwolle volledig uitbesteed aan het moederbedrijf
Holland Pharma. Door de sluiting van een aantal winkels blijft het realiseren van groei in het netwerk
voor 2020 noodzakelijk om een gezonde basis te creëren voor het retailbedrijf.
Blik vooruit
Door een sterke betrokkenheid leggen we een steviger fundament voor de formule DA 2021. Met franchisenemers die plannen en services daadwerkelijk implementeren en leveranciers die ook hun bijdrage
leveren aan de formule. In het eerste kwartaal van 2020 opent de eerste concept store, een modelwinkel van de nieuwe formule, haar deuren. Hiermee laten we zien hoe een DA-winkel van de toekomst
eruit kan zien.
Al met al zijn er voldoende uitdagingen, maar evenveel kansen om het nog altijd sterke merk DA weer
op de kaart te zetten.
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Jaarrekening
Dit financieel jaarverslag betreft niet de statutaire
jaarrekening 2018/2019 van Mosadex Holding B.V.
Financiële informatie en samengevatte financiële
overzichten uit dit financieel jaarverslag zijn
gebaseerd op de jaarrekening 2018/2019 van
Mosadex Holding B.V. Deze is opgemaakt op
10 december 2019, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel en daar beschikbaar.

Resultatenontwikkeling
In het afgesloten boekjaar werd een
geconsolideerde netto-omzet gerealiseerd van
€ 1,63 miljard, 4,1% meer dan het vorige verslagjaar. De groei van de netto-omzet is het gevolg
van autonome groei via nieuwe klanten van
Mosadex groothandel. De bijdrage van de
groepsmaatschappijen van Mosadex C.V. in het
geconsolideerde resultaat bleef sterk met uitzondering van de D.I.O. en DA-formule. Deze laatsten
hadden een negatieve bijdrage in de exploitatie
(operationeel) van circa € 9,0 miljoen.
Het gerealiseerde netto-groepsresultaat na
belastingen vertoonde een stijging en wel met
€ 2,5 miljoen tot € 43,1 miljoen (+6,1%) ten
opzichte van het boekjaar 2017/2018.
De financieringslasten kenden een lichte stijging
van € 0,6 miljoen.
Het boekjaar kende een belastingdruk van
30% (2017/2018: 27,0%) ten opzichte van een
nominaal belastingpercentage van 25,0%. De
belastingdruk in het boekjaar 2018/2019 is ten
opzichte van voorgaande boekjaren incidenteel
hoog als gevolg van afwaarderingen van mutaties in de balanspost latente belastingen ten
laste van de post belastingen in de winst- en
verliesrekening.

Kasstroom
Het boekjaar 2018/2019 kende een positieve
kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten van
€ 35,5 miljoen, voornamelijk door het positieve
resultaat na belastingen. De positieve kasstromen
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en opname van geldmiddelen zijn met name
gebruikt ter financiering van investeringen en
voor uitbetaling van dividend aan de Coöperatieve
Mosadex U.A.

Financiering
Het groepsvermogen als percentage van het
balanstotaal bedroeg per 30 september 2019
35,4% (30 september 2018: 36,85%). Het
groepsvermogen nam in 2018/2019 toe met
€ 6,5 miljoen. De inleg door Coöperatieve
Mosadex U.A., de stille vennoot, in Mosadex C.V.
veranderde echter nagenoeg niet.
Voor de financiering maakt Mosadex o.a. gebruik
van het instrument achtergestelde leningen. Deze
leningen worden door de bancair financiers toegerekend aan het garantievermogen. In het boekjaar
2018/2019 is de post achtergestelde leningen met
€ 7,5 miljoen toegenomen.
In januari 2019 zijn de onderhandelingen met
een tweetal gezamenlijk optredende banken
inzake een nieuwe financieringsovereenkomst
voor Mosadex naar tevredenheid van alle partijen
afgerond.
Mosadex kreeg daarmee de beschikking over de
navolgende faciliteiten:
• Langlopende leningen onder hypothecaire
dekking: € 25 miljoen
• Factoringsfaciliteit van max. € 130 miljoen
• Rekening Courant faciliteit € 55 miljoen.

Medewerkers
Gedurende het jaar 2018/2019 waren 1.432 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband t.o.v. 1.341 in 2017/2018. Deze stijging
is voornamelijk veroorzaakt door uitbreiding van
aantal medewerkers in het groothandel segment
door regelgroei.

Investeringen
Het afgelopen boekjaar heeft Mosadex Groep
geïnvesteerd in zowel materiële vaste activa
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(€ 17,8 miljoen) als in overige immateriële vaste
activa (€ 0,7 miljoen).

aangezien de inkoopmacht van onze doelgroep
daar ligt.

In Leiden is een pand verworven. De verbouwing
en inrichting zal in het komende boekjaar gestalte
krijgen. In het verslagjaar bleven de investeringen
in innovatieve projecten op het gebied van zorgverlening in en door apotheken hoog.

Liquiditeitsrisico

Risicomanagement
Mosadex Holding B.V. vormt het bestuur van
Mosadex Groep en draagt daarvoor de statutaire
verantwoordelijkheid. Tot de taakgebieden van
het bestuur van Mosadex Holding B.V. behoren
onder meer de strategievorming, het beleid ter
realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, het
bijbehorende risicoprofiel, de externe verantwoording en de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Het bestuur
legt hierover verantwoording af aan de raad van
commissarissen.
Het bestuur inventariseert bedrijfsrisico’s, schat
de waarschijnlijkheid en mogelijke impact daarvan
in en treft zo mogelijk maatregelen ter afdekking
of vermindering van deze risico’s en bewaakt
de tijdige afwikkeling daarvan. De realisatie van
onze doelstellingen is onder meer afhankelijk van
externe economische factoren, marktontwikkelingen, regelgeving en andere factoren.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van een verlies door
het in gebreke blijven van een debiteur of een
tegenpartij. Kredietrisico’s ontstaan bij handels
activiteiten van Mosadex alsmede bij het
verstrekken van leningen. Kredietrisicobeheer
wordt ondersteund door daarvoor ingericht
kredietrisico-informatiesysteem. Het kredietrisico
is verzekerd.
Het kredietrisico uit de operationele activiteiten
is ingericht via een credit manual inhoudende
dat van acceptatie tot debiteurenbeheer
processtappen worden gevolgd om het risico te
mitigeren. Een kredietverzekering (calamiteitenverzekering) vormt onderdeel van het beheersbaar
houden van het debiteurenrisico.
Het risico van wanbetaling wordt laag geschat
voor Mosadex Groep omdat onze voornaamste
klanten (apothekers, apotheekhoudende huisartsen en zieken- en verpleeghuizen) over het
algemeen een redelijk goede kredietwaardigheid
hebben. De brede spreiding met beperkt concentratierisico draagt hiertoe bij. Het grootste risico
betreft het politieke c.q. zorgverzekeraarsrisico
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Liquiditeitsrisico is het risico dat Mosadex Groep
haar financiële verplichtingen niet na kan komen.
De uitgangspunten van het liquiditeitsrisicobeheer
zijn dat er voor zover mogelijk voldoende faciliteiten worden aangehouden om te kunnen voldoen
aan de huidige en toekomstige financiële verplichtingen, in normale en moeilijke omstandigheden,
en zonder dat daarbij onaanvaardbare verliezen
worden gelopen of de reputatie van de Groep in
gevaar komt.

Marktrisico
Marktrisico betreft het risico dat het resultaat van
de Groep nadelig wordt beïnvloed door veranderingen in markt.
Prijsrisico’s omvatten risico’s op daling van de
prijzen als gevolg van onder andere de Wet
geneesmiddelenprijzen (Wgp) en het uit patent
raken van medicatie. De Wgp is relevant voor
Mosadex Groep aangezien de vergoedingssystematiek voor genees- en medische middelen in
belangrijke mate hiermee door de overheid en
inkoopbeleid zorgverzekeraars wordt bepaald.
Mosadex Groep houdt per artikel en artikelgroep
de marges in de gaten en probeert het margeverlies te beperken en waar mogelijk zelfs marges te
verbeteren.

waardevolle personen Mosadex Groep verlaten of
doordat (nieuwe) systemen niet goed geïntegreerd
worden waardoor de business hinder ondervindt.
Acquisities ziet de Groep als wezenlijk onderdeel
van onze (groei)strategie.
De risico’s die zich daarbij voordoen mitigeren wij
zoveel mogelijk door telkens een zorgvuldig
(pre-) overnameproces te doorlopen en veel
aandacht te schenken aan de post-overnamefase.
Veel risico’s en hun (financiële) impact kunnen
daarmee worden verlaagd.
Elke overname is anders, maar aan het overnameproces stelt Mosadex Groep steeds weer dezelfde
hoge eisen. Dat proces is er op gericht de risico’s
en kansen in een vroegtijdig stadium in beeld te
brengen. Om de kans op tegenvallers achteraf te
vermijden voeren wij Due Diligence onderzoeken
uit, waar nodig ondersteund door externe adviseurs. Indien niet voldaan kan worden aan onze
eisen in deze fase, zal Mosadex Groep niet tot de
acquisitie overgaan.

Renterisico
Renterisico’s ontstaan als gevolg van mogelijke
veranderingen in de marktrente en kunnen tot
een verandering in de reële waarde leiden in het
geval van vastrentende financiële instrumenten en
kunnen leiden tot schommelingen in de betalingen
in het geval van variabele rentedragende financiële instrumenten. De Groep heeft renteswap
derivaten afgesloten om het renterisico af te
dekken.

Valutarisico
Valutarisico’s zijn voor Mosadex Groep nagenoeg
nihil aangezien de activiteiten zich voornamelijk
concentreren in Nederland dan wel de Eurozone.
Transacties luidende in buitenlandse valuta worden
middels termijncontracten afgedekt.

Acquisitie
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en onderzoeken wordt met acquisities meestal meer risico
gelopen dan met autonome groei. Door bijvoorbeeld cultuurverschillen en door ICT-integraties
kan veel waarde vernietigd worden doordat
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Geconsolideerde balans per 30 september 2019
(voor resultaatbestemming)
30 september 2019

30 september 2018

30 september 2019

VASTE ACTIVA

PASSIVA

Immateriële vaste activa

groepsvermogen

Intellectuele eigendom
Goodwill

3.599.575

4.882.639

10.816.063

15.014.026
14.415.638

Aandeel van rechtspersoon in het
groepsvermogen
19.896.665

Aandeel van derden in het
groepsvermogen

30 september 2018

130.272.437

123.854.075

5.408.954

5.304.090
135.681.391

129.158.165

68.750.000

61.300.000

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Overige vaste bedrijfsmiddelen
VUB op materiële vaste activa

20.120.510

18.688.930

9.134.280

6.007.382

11.390.567

10.120.593

805.491

2.209.165
41.450.848

Achtergestelde leningen

Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
37.026.070

Overige voorzieningen

70.509

85.509

918.102

724.825
988.611

810.334

25.059.363

19.031.249

Financiële vaste activa
Andere deelnemingen

742.046

Langlopende schulden

577.189

Vorderingen op participanten
en maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

3.500.000

3.500.000

Overige effecten

1.700.000

-

Overige vorderingen

6.562.011

5.331.116

Schulden aan kredietinstellingen

12.504.057

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
9.408.305

Voorraden

141.513.628

143.539.509

Vorderingen
157.171.896

130.579.167

Belastingen en premies
sociale verzekeringen

24.742

39.964

Overige vorderingen en
overlopende activa

16.291.354

9.913.289
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14.366.139

101.414.248

86.747.147

2.148.393

9.638

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

14.719.513

8.647.333

Overige schulden en overlopende
passiva

19.095.500

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Schulden aan participanten en aan
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

VLOTTENDE ACTIVA

Handelsdebiteuren

15.515.144

173.487.992

140.532.420

383.372.163

350.402.969

30.332.964
152.892.798

140.103.221

383.372.163

350.402.969
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Geconsolideerde winst -en -verliesrekening over 2018/2019

2018/2019

Netto-omzet
Overige bedrijfsopbrengsten

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018/2019
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2017/2018

2018/2019

1.639.212.301

1.574.648.955

1.258.241

1.311.671

1.380.141.524

1.345.325.582

Lonen en salarissen

58.590.357

54.945.960

Sociale lasten

10.144.560

8.510.744

5.566.475

4.915.950

12.260.549

12.079.083

2.268.482

217.083

102.337.252

87.380.050

Pensioenlasten
Afschrijvingen
Overige waardeveranderingen
van vaste activa
Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaten
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat

Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen

Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
(exclusief schulden aan kredietinstellingen)

12.300.338

11.929.030

178.277

113.572

2.025.881

-17.549.015

-32.955.572

9.270.346

11.640.572

4.470.366

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

1.571.309.199

1.513.374.452

69.161.343

62.586.174
439.892

452.914
-6.883.568

Ontvangen interest
Betaalde interest
Vennootschapsbelasting
Aandeel van derden in het
groepsresultaat

-6.229.822
-6.430.654

-5.789.930

Resultaat voor belastingen

62.730.689

56.796.244

-19.256.564

-15.460.153

43.474.125

41.336.091

Aandeel in het resultaat van
deelnemingen

819.129

499.071

Resultaat na belastingen

44.293.254

41.835.162

lnvesteringen andere deelnemingen

Aandeel van derden in het
groepsresultaat

-1.130.146

-1.185.626

Dividend uit andere deelnemingen

Resultaat na belastingen

43.163.108

40.649.536

Waardeverminderingen immateriële
vaste activa

62.350.839

70.820.473

452.914

439.892

-6.883.568

-6.229.822

-19.256.564

-15.460.153

-1.130.146

-1.185.626

Kasstroom uit operationele activiteiten

-26.817.364

-22.435.709

35.533.475

48.384.764

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
lnvesteringen in immateriële vaste activa

-656.179

-1.358.660

-17.852.605

-12.792.504

-8.820

-

663.092

515.238

1.875.775

217.084

Waardeverminderingen materiële
vaste activa

392.707

-

Desinvesteringen immateriële vaste activa

112.555

108.713

Desinvesteringen materiële vaste activa

4.883.658

1.393.399

Desinvesteringen andere deelnemingen

1

-

lnvesteringen in materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
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62.586.174

Veranderingen in het werkkapitaal:

Financiële baten en lasten

Belastingen

69.161.343

Aanpassingen voor:

Kosten
Kosten van grond- en hulpstoffen

2017/2018

-10.589.816

-11.916.730
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Mosadex Holding B.V. te Sittard

2018/2019

2017/2018

Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Toename overige effecten

-1.700.000

-

Toename overige vorderingen

-1.230.895

-337.944

6.476.941

5.313.407

-43.221.687

-40.471.557

7.500.000

900.000

Aflossing achtergestelde leningen

-50.000

-60.000

Mutatie aandeel derden

104.864

543.588

25.000.000

-

Mutatie wettelijke reserves
Overige mutaties onverdeelde
winst reserve
Opgenomen achtergestelde leningen

Opgenomen schulden aan
kredietinstellingen
Aflossing schulden aan
kredietinstellingen

-18.971 .887

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Verslaggevende entiteit

-4.752.301
-26.092.664

-38.864.807

-1.149.005

-2.396.773

Samenstelling geldmiddelen
Geldmiddelen per 1 oktober
Kortlopende schulden aan
kredietinstellingen per 1 oktober

-

186.775

-14.366.139

-12.156.141
-14.366.139

Mutatie liquide middelen
Mutatie kortlopende schulden aan
kredietinstellingen (exclusief kortlopend
deel van de langlopende schulden)

Geldmiddelen per 30 september

-

-11.969.366
-186.775

-1.149.005

Toelichting behorende
tot de geconsolideerde
jaarrekening

-2.209.998
-1.149.005

-2.396.773

-15.515.144

-14.366.139

Mosadex Holding B.V. maakt deel uit van een
groep van ondernemingen, actief op het gebied
van de gezondheidszorg. Mosadex Holding B.V.
heeft haar statutaire zetel te Sittard.
De Vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14056352. De geconsolideerde jaarrekening van Mosadex Holding B.V.
over het boekjaar eindigend op 30 september
2019 heeft naast Mosadex Holding B.V. betrekking
op haar dochterondernemingen (tezamen te
noemen de ‘Groep’ en afzonderlijk de ‘groepsentiteiten’) en de belangen van de Groep in geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover
gezamenlijke zeggenschap wordt uitgeoefend.
De kernactiviteit van Mosadex Groep is de distributie van geneesmiddelen en medische producten
en de ontwikkeling en implementatie van zorgen retailconcepten. De belangrijkste klanten
zijn apothekers, apotheekhoudende huisartsen,
zieken- en verpleeghuizen, leveranciers, zorgverzekeraars en consumenten.

Gehanteerde grondslagen bij het
opstellen van de jaarrekening
Algemene grondslagen
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld
volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving,
die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva
gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
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Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Vergelijking met voorgaand jaar
De cijfers voor 2017/2018 zijn, waar nodig,
geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met
2018/2019 mogelijk te maken.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening hanteert
Mosadex Holding B.V. diverse schattingen en
veronderstellingen die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten worden
continu geëvalueerd. Een afwijking van de werkelijke uitkomst ten opzichte van de inschatting
heeft mogelijk effect op de financiële positie en
resultaten.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel
primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten
verstaan. Voor de grondslagen van primaire
financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.
Financiële derivaten waarbij de onderliggende
waarde niet beursgenoteerd is, worden tegen
kostprijs opgenomen.
De vennootschap past hedge accounting toe op
basis van individuele documentatie per individuele
hedge relatie. Er wordt gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om kostprijs hedge accounting toe
te passen. Het door de vennootschap afgesloten
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derivaat (renteswap) wordt voor het effectieve
deel derhalve niet in de balans opgenomen. Door
de inzet van het derivaat wordt een toekomstige
rente-uitstroom gefixeerd op een vaste rente.
Omrekening van vreemde valuta’s
Activa en passiva luidende in vreemde valuta
worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum. Koerswinsten en -verliezen worden via de
winst-en-verliesrekening verwerkt.
Vorderingen, schulden en verplichtingen in
vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de
koers per balansdatum. Transacties in vreemde
valuta’s gedurende de verslagperiode worden
in de jaarrekening verwerkt tegen de koers die
geldt op de datum van de transactie. De uit de
omrekening per balansdatum voortvloeiende
koersverschillen worden opgenomen in de
winst-en-verliesrekening.
Voor de omrekening van de jaarrekening van de
bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt de
koers op balansdatum gehanteerd voor de balansposten en de wisselkoers op de transactiedatum
voor de posten van de winst- en-verliesrekening.
De omrekeningsverschillen die optreden, worden
rechtstreeks ten gunste of ten laste van het
groepsvermogen gebracht.

Grondslagen voor de waardering van
activa en passiva
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met
bijzondere waardeverminderingen. Dit is het
geval als de boekwaarde van het actief (of van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde
ervan.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet
afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarop invloed van betekenis op
het zakelijke en financiële beleid kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de
nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin
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deze invloed ontbreekt, worden opgenomen tegen
verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een voorziening voor waardeverminderingen.
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen
alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.
De latente belastingvordering uit hoofde van
het compensabel verlies is gewaardeerd tegen
de contant gemaakte geldende nominale
belastingtarieven.
De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.
Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere
netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden
met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Aandeel van derden in het groepsvermogen
Het aandeel van derden in het groepsvermogen
betreft het minderheidsbelang van derden in het
eigen vermogen van geconsolideerde maatschappijen. Het aandeel van derden in het resultaat
van geconsolideerde maatschappijen wordt in de
winst-en-verliesrekening in mindering gebracht op
het groepsresultaat.
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen

moeten worden afgewikkeld en waarvan de
omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang
van de voorziening wordt bepaald door de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de desbetreffende verplichtingen en verliezen
per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Latente belastingverplichtingen
Deze belastingvoorziening heeft betrekking op de
tijdelijke verschillen tussen de waardering in de
jaarrekening en de fiscale waardering van activa
en passiva. De voorziening is berekend naar het
geldende belastingtarief van 25,00%.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen betreffen een voorziening
voor de kosten van groot onderhoud en jubilea.
Groot onderhoud gebouwen
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van
lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt
bepaald op basis van de te verwachten kosten
over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair
opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten
laste van deze voorziening gebracht.
De voorzieningen hebben een overwegend lang
lopend karakter.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen
aan de verwerving van de langlopende schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Langlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder
aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en
de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis
van de effectieve rente gedurende de geschatte
looptijd van de langlopende schulden in de
winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk
aan de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen
de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de
kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd
tegen historische kostprijzen.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen
de netto-omzet en de kosten en andere lasten van
het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin
de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in
het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst
van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en
de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van
goederen worden verantwoord op het moment dat
alle belangrijke rechten op economische voordelen
alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan
op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt
aan dezelfde periode toegerekend.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa
zijn berekend door middel van vaste percentages
van de aanschaffingswaarde, op basis van de
verwachte economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de
verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen
leningen.
Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed
van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke
en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de
vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt
bepaald op basis van de bij Mosadex Holding B.V.
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geldende grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen
het geldende tarief over het resultaat van het
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met
permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien
van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor
zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Grondslagen voor de opstelling
van het geconsolideerd
kasstroomoverzicht

Toelichting op de geconsolideerde balans per 30 september 2019

ACTIVA
VASTE ACTIVA
lmmateriële vaste activa

lntellectueel
eigendom

Goodwill

Totaal

Boekwaarde per 1 oktober 2018
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
overige waardeverminderingen

26.330.000

33.314.256

59.644.256

-21.447.361

-18.300.230

-39.747.591

4.882.639

15.014.026

19.896.665

656.179

-

656.179

-255.252

-42.000

-297.252

142.697

42.000

184.697

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode.

Mutaties

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende
schulden aan kredietinstellingen.

Desinvesteringen

Afschrijvingen

-1.749.781

-2.399.095

-4.148.876

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest,
ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Waardeverminderingen
immateriële vaste activa

-1.283.064

-4.197.963

-5.481.027

26.730.927

33.272.256

60.003.183

-23.131.352

-22.456.193

-45.587.545

3.599.575

10.816.063

14.415.638

lnvesteringen

Afschrijving desinvesteringen

Boekwaarde per 30 september 2019
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
overige waardeverminderingen

Afschrijvingspercentages
Intellectueel eigendom
Goodwill
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%
10 - 12,5 - 20 - 33,33
6,66 - 16,66
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Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en Machines en
-terreinen
installaties

Overige
vaste
bedrijfsmiddelen

VUB op
materiêle
vaste activa

Totaal
Andere
deelnemingen

Boekwaarde
per 1 oktober 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

31.352.285

20.612.769

31.174.158

2.209.165

85.348.377

-12.663.355

-14.605.387

-21.053.565

-

-48.322.307

18.688.930

6.007.382

10.120.593

2.209.165

37.026.070

Mutaties
lnvesteringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen
Waardeverminderingen
immateriële vaste activa

Vorderingen
op participanten en
maatschappijen waarin
wordt deelgenomen

2.949.812

6.063.881

5.884.122

2.954.790

17.852.605

-53.277

-280.940

-1.427.826

-4.358.464

-6.120.507

48.836

256.637

931.376

-

1.236.849

-1 .453.319

-2.912.680

-3.785.463

-

-8.151.462

-60.472

-

-332.235

-

-392.707

1 .431.580

3.126.898

1.269.974

-1.403.674

4.424.778

34.248.820

26.395.710

35.630.454

805.491

97.080.475

-14.128.310

-17.261.430

-24.239.887

-

-55.629.627

20.120.510

9.134.280

11.390.567

805.491

41.450.848

Stand per 1 oktober 2018
lnvesteringen
Aflossingen/desinvesteringen
Aandeel resultaat onderneming
waarin wordt deelgenomen
Dividend deelnemingen
Voorzieningen
Stand per 30 september 2019

Overige
effecten

Overige
vorderingen

Totaal

577.189

3.500.000

-

5.331.116

9.408.305

8.820

-

1.700.000

2.210.000

3.918.820

-1

-

-

-1.036.879

-1.036.880

819.130

-

-

-

819.130

-663.092

-

-

-

-663.092

-

-

-

57.774

57.774

742.046

3.500.000

1.700.000

6.562.011

12.504.057

Boekwaarde
per 30 september 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en
overige waardeverminderingen
Boekwaarde
per 30 september 2019

Afschrijvingspercentages
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

%
3 - 10

Machines en installaties

20

Overige vaste bedrijfsmiddelen

20

VUB op materiële vaste activa
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Eigen vermogen

2018/2019

2017/2018

Aandeel van derden in het groepsvermogen
Stand per 1 oktober

5.304.090

4.760.502

Aandeel van derden in het groepsresultaat

1.130.146

553.585

-1.025.282

-9.997

5.408.954

5.304.090

Overige mutaties
Stand per 30 september

Achtergestelde leningen
Per 30 september 2019 bedragen de achtergestelde leningen € 68.750.000 waarbij de aflossingsverplichting in het komend boekjaar
€ 13.812.500 bedraagt. Een bedrag van
€ 29.112.500 heeft een resterende looptijd tussen
de één en vier jaar en een bedrag van
€ 25.825.000 heeft een resterende looptijd langer
dan vijf jaar.
Per 30 september 2019 draagt een bedrag van
€ 9.095.000 een variabele rente met een gewogen
gemiddelde van 1,58%, gebaseerd op Euribor
plus een toeslag.
Het restant ad € 59.655.000 draagt een vaste
rente op basis van een gewogen gemiddelde van
7,63% op jaarbasis.

Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
Deze voorziening heeft betrekking op de tijdelijke
verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering van activa en
passiva. De voorziening is berekend naar het
geldende belastingtarief van 25,00%.
		
30-09-’19 30-09-’18
Stand per 1 oktober
85.509
93.182
Onttrekking in het boekjaar -15.000
-7.673
Stand per 30 september
70.509
85.509

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Per 30 september 2019 bedragen de leningen o/g
€ 25.059.363 waarbij de aflossingsverplichting
in het komend boekjaar € 2.616.392 bedraagt.
Een bedrag van € 8.890.979 heeft een resterende
looptijd tussen de één en vier jaar en een bedrag
van € 13.551.992 heeft een resterende looptijd
langer dan vijf jaar.
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Per 30 september 2019 draagt een bedrag van
€ 23.500.000 een variabele rente met een
gewogen gemiddelde van 0,65% gebaseerd op
Euribor plus een opslag.
Het restant ad € 1.559.363 draagt een vaste rente
op basis van een gewogen gemiddelde van 1,85%
op jaarbasis.
Onder de schulden aan kredietinstellingen is
mede begrepen financial leaseovereenkomsten
aangaande de financiering van machines en
installaties met een aangegane hoofdsom van
€ 2.460.000. Het juridisch eigendom van deze
activa berust bij de leasemaatschappij totdat de
vennootschap volledig aan haar verplichtingen
heeft voldaan. De boekwaarde van de geleasde
activa per ultimo boekjaar bedraagt toegerekend
circa € 995.000. De schuld bedraagt per
30 september 2019 € 725.000.
Voor een aantal vastgoedbeleggingen zijn variabele renteafspraken gemaakt. Van een deel van
deze leningen is de variabele rente gefixeerd. Er
zijn renteswaps (derivaten) afgesloten om het
renterisico af te dekken. Deze renteswaps met
een totale hoofdsom per 30 september 2019 van
€ 2.598.313 hebben een looptijd van 10 jaar
(einddatum: juli 2020). Het risico van de variabele rente is afgedekt tegen een vaste rente van
2,99% (10 jaar) op jaarbasis.
De marktwaarde van deze swaps bedraagt per
30 september 2019 - € 95.320 (30 september
2018: - € 171.163).
Zekerheden
Kredietinstellingen
Met de kredietinstellingen is een rekening-courantfaciliteit voor de groep overeengekomen. De aan
de kredietinstellingen verstrekte zekerheden zijn:

• Hypotheek op de onroerende zaken;
•	Verpanding van handelsvoorraden en van
inventarissen;
•	Verpanding van handelsvorderingen en rechten
uit kredietverzekeringen;
• Verpanding van bankrekeningen;
• Verpanding van huurpenningen.
Eveneens is met de kredietinstellingen een factoring faciliteit voor de groep overeengekomen. De
aan de kredietinstellingen verstrekte zekerheden
zijn:
•	Verpanding van handelsvorderingen en daaraan
gerelateerde rechten uit kredietverzekeringen
en bankrekeningen.
Aan de kredietinstelling van Medcor
Pharmaceuticals B.V. zijn de volgende overige
zekerheden verstrekt:
•	Borgstelling ad € 200.000 door een
aandeelhouder;
•	Het garantievermogen dient altijd minimaal 30%
van het gecorrigeerde balanstotaal zijn.

Niet in de balans opgenomen activa en
verplichtingen

In de geconsolideerde jaarrekening van
Mosadex Holding B.V. zijn de financiële
gegevens opgenomen van:
• Mosadex C.V., Elsloo, belang 100%
• Mosadex Vastgoed B.V., Elsloo, belang 100%
• ApotheekZorg B.V. c.s., Sittard, belang 100%
•	Apotheek Voorzorg B.V. c.s., Elsloo, belang
100%
•	Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V.,
Almelo, belang 100%
•	Holland Pharma Exploitatie B.V. c.s., Borculo,
belang 100%
•	Mosadex International Trade B.V. c.s., Lelystad,
belang 90%
•	Dr. Fisher Farma B.V. c.s., Lelystad, (indirect)
belang 90%
•	Medcor Pharmaceuticals B.V. c.s., Lelystad,
(indirect) belang 90%
• Allion B.V., Venray, belang 100%
•	Nederlandse Drogisterij Service Holding B.V.
c.s., Borculo, (indirect) belang 100%
•	Faco Beheer B.V. c.s., Diemen, (indirect) belang
100%
• NControl B.V., Elsloo, belang 100%
• Mosadex R&D B.V., Elsloo, belang 100%
• NCasso B.V., Elsloo, belang 100%
• Leef.nl B.V., Elsloo, belang 100%

Meerjarige financiële verplichtingen
Leaseverplichtingen
Door de tot de groep behorende vennootschappen
zijn leaseverplichtingen voor personenauto’s
aangegaan, waarvan de verplichtingen circa
€ 210.000 op jaarbasis bedragen.
Huurverplichtingen onroerende zaken
Met betrekking tot de huur van gebouwen zijn
verplichtingen aangegaan welke in het boekjaar
2019/2020 een jaarlast van circa € 1.800.000
met zich meebrengen.
Het betreft de panden te ‘s-Hertogenbosch,
Nieuwleusen, Zwolle, Amersfoort, Elsloo, Borculo,
Helsingborg, Almere en Lelystad met looptijden
van maximaal vijf jaar. De huurverplichtingen
langer dan vijf jaren bedragen derhalve nihil.
In verband met het verkrijgen van locaties zijn
er huurovereenkomsten voor winkelpanden
afgesloten welke weer worden doorverhuurd aan
drogisterijen. Daarnaast zijn er huurovereenkomsten voor winkelpanden afgesloten ten behoeve
van de exploitatie van eigen drogisterijen. De
totale huurverplichting voor het komende boekjaar
bedraagt circa € 574.000.
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Verklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Mosadex Holding B.V. statutair gevestigd te Sittard
Samengevatte jaarrekening 2018/2019
De samengevatte jaarrekening 2018/2019 bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van
Titel 9 BW 2. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan
derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening 2018/2019
van Mosadex Holding B.V. en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de
gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden
sinds de datum van onze controleverklaring van 10 december 2019.
Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening over de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 (hierna
‘de samengevatte jaarrekening’) van Mosadex Holding B.V. te Sittard is ontleend aan de gecontroleerde
jaarrekening over de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 van Mosadex Holding B.V.
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening over de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september
2019 van Mosadex Holding B.V. op basis van de grondslagen zoals beschreven in de jaarrekening en
consistent beschreven in het jaarverslag 2018/2019 onder “Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening”.
De samengevatte jaarrekening welke is opgenomen in het financieel jaarverslag 2018/2019
(pagina’s 33 tot en met 49) bestaat uit:
1. de geconsolideerde balans per 30 september 2019;
2. de volgende overzichten over de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019:
- de geconsolideerde winst-en-verliesrekening;
- het geconsolideerd kasstroomoverzicht; en
- de bijbehorende toelichtingen.
De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening over de periode
1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 van Mosadex Holding B.V. in onze controleverklaring van
10 december 2019.
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de samen
gevatte jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de
grondslagen zoals beschreven in de jaarrekening en consistent beschreven in het jaarverslag
2018/2019 onder “Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening”.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van
materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Eindhoven, 9 maart 2020
Crowe Foederer B.V.
Matty Geven AA
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