
2019-2020JAAR
VERSLAG



 3 Het jaar 2020: in vele opzichten bijzonder
 4 Governance Mosadex 
 5 Verslag van de raad van commissarissen 
 7 Verslag van het coöperatiebestuur 
 8 Verslag van de ondernemingsraad 
 9 Mosadex Groep 
 9 - Human Resources 
 9 - Risicomanagement 
 10 - Kwaliteitsbeheersing 
 10 - Informatiebeveiliging 
 11 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 12 Activiteiten dochterbedrijven
 12 - Mosadex groothandel 
 14 - ApotheekZorg farmacie 
 15 - ApotheekZorg hulpmiddelen
 16 - Care4homecare
 17 - Van Heek Medical 
 18 - Apotheek Voorzorg 
 19 - NControl 
 20 - Medcor Group 
 21 - Service Apotheek
 23 - Nederlandse Drogisterij Service 
 24 - Holland Pharma 
 25 Jaarrekening 

Inhoud



3 • MOSADEX GROEP JAARVERSLAG 2019-2020

Het jaar 2020:  
in vele opzichten bijzonder
Het schrijven van het jaarverslag is een moment van bezinning. Als het 
boekjaar in oktober gesloten is en de plannen voor het nieuwe jaar 
gepresenteerd worden, kijken we terug op het afgelopen jaar en maken we 
de balans op waar we nu staan. 

‘De nieuwe werkelijkheid’
Het jaar 2020 is in vele opzichten een bijzonder 
jaar. Maatschappelijk gezien een jaar dat de 
geschiedenisboeken in gaat. We zitten er nog 
middenin, maar spreken nu al over ‘de nieuwe 
werkelijkheid’. Dan hebben we het natuurlijk over 
de uitbraak van het coronavirus die de wereld in 
zijn greep houdt. Voor onze branche geeft deze 
pandemie de geneesmiddelentekorten een nieuwe 
dimensie doordat onze afhankelijkheid van andere 
landen pijnlijk duidelijk wordt. De maatschap-
pelijke waarde van de lokale apotheek laat zich 
gelden op het moment van de lockdown in het 
voorjaar, toen enkel apotheken en supermarkten 
nog open waren. Spatschermen worden geïn-
troduceerd, videobellen wordt in sneltreinvaart 
geleerd. Een piek van patiënten, maar ook een 
terugval wanneer fysiek contact gemeden wordt. 
Mosadex is trots op de wendbaarheid en stabiliteit 
van onze apotheken en drogisterijen! 

Meebewegen met de markt
Ook onze dochterbedrijven zijn op de proef 
gesteld om mee te bewegen met de markt. 
U leest in dit jaarverslag hoe zij zich staande 
gehouden hebben en aangepast aan deze nieuwe 
werkelijkheid. Mosadex Groep ziet in deze ontwik-
kelingen kansen om de positie van onze leden en 
klanten binnen de eerstelijnszorg te versterken en 
waar nodig te herpositioneren. Verbeterde dienst-
verlening in de apotheek, excelleren op klantbele-
ving en meer tijd voor zorgtaken bij de apotheker. 
Daar zetten wij ons iedere dag voor in.

Nieuw gezicht aan de bestuurstafel
Tot slot een verandering die los staat van de 
coronacrisis, maar ook op onze organisatie impact 
heeft. Ludwig Castelijns treedt eind december 
2020 terug als CEO van Mosadex Groep.  
Ard van der Meij (COO) is zijn beoogd opvolger. 
De leden van de coöperatieve Mosadex U.A. zijn in 
september geïnformeerd over dit besluit. 

Ludwig heeft Mosadex in 25 jaar tijd laten groeien 
van een relatief kleine speler naar een gezonde 
groep van bedrijven die zich inzet voor toekomst-
bestendige farmacie. Hij blijft als adviseur van het 
bestuur van Mosadex Holding B.V. verbonden aan 
de organisatie.

Ard ziet in zijn nieuwe functie een uitdaging om 
samen met het team van Mosadex de strategi-
sche doelstellingen op het gebied van logistieke 
vernieuwing, zorginnovatie en e-Health te reali-
seren. Zodat eenieder daar de vruchten van plukt.

Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Mosadex Holding B.V.

Ludwig Castelijns Ard van der Meij
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VAN HEEK MEDICAL
Part of Mosadex Groep

Bestuur in B.V.
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RvC in B.V.

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

Mosadex CV
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en BV (beherend)

RvC  
- R. Dekkers (vz)
- W. Ruijgrok (vice vz)
- R.J. Gores
- M. Menheere
- S. Sumter
- E. Capitain

Mosadex Holding B.V.
• RvC (4 intern, 2 extern)
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- L. Castelijns (CEO)
- A. van der Meij (COO)
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Overlegstructuur 
De raad heeft zes keer vergaderd met het bestuur, 
met voorafgaand een intern overleg. Vervolgens 
zijn we nog twee keer alleen als raad bijeen 
geweest. Daarnaast hebben de twee commissies 
van de raad nog hun eigen overleggen: de audit-
commissie en de remuneratie- en benoemings-
commissie. De leden van de raad wonen meestal 
ook de algemene ledenvergaderingen bij.

Jaarlijks is er formeel en informeel overleg met de 
ondernemingsraad; de samenwerking ervaren we 
als plezierig en nuttig.

De auditcommissie
De auditcommissie ondersteunt de raad bij de 
uitoefening van haar toezichthoudende taken 
en het voorbereiden van besluitvorming op het 
gebied van financiële verslaggeving, risicobeheer-
sing en interne controle. Zij bestaat nu uit Erwin 
Capitain en Sherida Sumter. Er is dit jaar vooral 
veel aandacht besteed aan het verder inrichten 
van het toezicht op de risicobeheersing in navol-
ging van de ontwikkelingen op dit gebied binnen 
Mosadex. Onder andere zaken als de verzeke-
ringsportefeuille en het vastgoedbeleid staan nu 
nadrukkelijker op de agenda. Ook onderhoudt zij 
de contacten met de externe accountant, waarbij 
haar conclusie is dat de controle op een onafhan-
kelijke en professioneel kritische wijze is uitge-
voerd. En dat ook de communicatie tussen de 
externe accountant, het bestuur en de commissie 
op een goede wijze heeft plaatsgevonden. 

De remuneratie- en 
benoemingscommissie 
Deze commissie bestaat uit Wim Ruijgrok en 
mijzelf, Richard Dekkers. In het afgelopen boek-
jaar hebben wij gewerkt aan het invullen van drie 
vacatures in eigen kring en twee in het bestuur 
van de onderneming. Zodoende kon de raad dit 
jaar twee nieuwe bestuurders benoemen: Ard 
van der Meij en Adrie van Bragt. Ard van der 
Meij is per 1 april als COO voortvarend aan de 
slag gegaan. Tijdens de eerste piek van corona is 
hij erin geslaagd zijn plaats in de organisatie te 
veroveren. Hij heeft het vertrouwen van ons als 
raad en van Ludwig Castelijns om per 1 januari 
de plaats van CEO in te nemen. Dat vertrouwen is 
zeker ook essentieel voor de huidige CEO Ludwig 
Castelijns die nu met een gerust hart afscheid kan 
nemen. In zijn 25-jarig dienstverband heeft hij de 
hoofdrol gespeeld in het uitbouwen van Mosadex 
tot de toonaangevende onderneming die het nu 
is. Een fantastische prestatie waarvoor we onze 
waardering willen uiten.
Adrie van Bragt was voorheen COO bij Neways 
Electronics. Hij volgt Ard per 1 januari 2021 op 
als COO van de organisatie. Van der Meij en Van 
Bragt vormen dan het tweekoppig bestuur.

Op de agenda
1. Governance 
Er zijn belangrijke stappen gezet om de  
governance te optimaliseren:
• De implementatie van de aanbevelingen uit de 
 NCR-code met betrekking tot de raad is dit 
 boekjaar afgerond. 

Verslag van de raad van 
commissarissen

Maak kennis met de raad van commissarissen
De raad van commissarissen van Mosadex Holding BV bestaat uit zes personen waarvan er vier uit 
de kring van leden van de coöperatie komen en twee externen van buiten de ledenkring. 

Richard Dekkers Roelof-Jan Gores Wim Ruijgrok Erwin Capitain Sherida Sumter Marjolein Menheere
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• Het uitbrengen van een geïntegreerd 
 jaarverslag.
• Het creëren van volledige transparantie over 
 nevenfuncties en belangen van allen die bij 
 Mosadex betrokken zijn.
• Specifieke aandacht voor het diversiteitsbeleid. 
• In het kader van de tegenstrijdige belang
 regeling is dit jaar één melding ontvangen, 
 waarbij het risico op een eventuele toekomstige 
 belangenverstrengeling op een bevredigende 
 wijze is opgelost. Deze melding was 
 afkomstig uit het coöperatiebestuur, van wie we 
 een mandaat hebben om deze regeling voor 
 hen uit te voeren.

2. Evaluatie eigen functioneren 
We evalueren jaarlijks het functioneren van 
onszelf als raad. De opvallendste aandachts-
punten deze keer: de eigen vergaderefficiëntie, de 
communicatie met het bestuur en de rolverdeling 
tussen de raad en het coöperatiebestuur wat 
betreft hun taakverdeling en aandachtsgebieden. 
Na inventarisering op welke terreinen behoefte 
bestaat aan bijscholing, worden daar jaarlijks 
enkele dagen voor uitgetrokken. Dit jaar waren de 
aandachtspunten met name de teamdynamiek en 
het toezicht op innovaties.

3. Corona
We zijn nog niet van de coronaperikelen verlost, 
maar we hebben als raad van commissarissen wel 
kunnen vaststellen dat het bestuur en alle mede-
werkers van Mosadex lof verdienen voor de wijze 
waarop ze deze crisis het hoofd geboden hebben. 
Ondanks een verhoogd ziekteverzuim en stevige 
problemen bij de inkoop, is de continuïteit van de 
geneesmiddelvoorziening nooit in gevaar geweest. 
Daarvoor is een compliment van onze kant zeker 
op zijn plaats.

4. Strategische plannen
Mosadex heeft in het boekjaar 2019-2020 flinke 
stappen gezet in de uitwerking en implemente-
ring van de strategische plannen die een grote 
invloed gaan hebben, niet alleen op de eigen 
organisatie, maar ook op die van de leden van 
onze coöperatie. Wij ondersteunen als raad het 
bestuur hierin en beschouwen de doelen en de 
daarmee gepaard gaande investeringen als ambi-
tieus, maar tegelijkertijd ook gebaseerd op een 
realistische visie. Duurzaamheid en lange termijn 
waardecreatie zijn daarbij voor ons belangrijke 
aandachtspunten.

5. Rapportage jaarrekening
Tenslotte heeft de raad kennisgenomen van 
de rapportage over de jaarrekening en de 
managementletter van externe accountant Crowe 
Foederer. Hun aanbevelingen zijn naar onze 
mening door het bestuur adequaat opgepakt en 
bevestigen ons beeld dat de risicobeheersing op 
dit moment voldoende op orde is. 

Wij hebben in de loop van dit jaar afscheid 
genomen van drie leden die om persoonlijke 
redenen hun zetel ter beschikking stelden. Het 
waren Dirk-Jan Seckel, Charlotte Insinger en 
Paul van Bakel. Wij hebben waardering voor hun 
inzet en in het bijzonder voor de wijze waarop 
zij de afgelopen jaren hebben meegeholpen aan 
het vorm geven van onze governance. Deze 
drie vacatures zijn weer ingevuld via de benoe-
ming van Marjolein Menheere, Sherida Sumter 
vanuit de leden en Erwin Capitain als externe 
commissaris.

Al met al kunnen we als raad van commissarissen 
concluderen dat we als Mosadex op de goede 
weg zijn om de doorontwikkeling te maken naar 
een ‘state of the art’ coöperatief bedrijf in de 
farmaceutische dienstverlening. Dus zijn we opti-
mistisch zonder daarbij de onzekerheden uit het 
oog te verliezen die vooral veroorzaakt worden 
door de slechte voorspelbaarheid in onze sector 
en natuurlijk de huidige crisisomstandigheden in 
de maatschappij.

Richard Dekkers
Voorzitter raad van commissarissen 
Mosadex Groep
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2020: contact tijdens corona
Natuurlijk heeft COVID-19 impact gehad op 
onze coöperatie. Communicatiemogelijkheden 
werden beperkt, terwijl juist daar op zou worden 
ingezet. Een aantal algemene ledenvergaderingen 
zijn afgezegd en ook het jaarlijkse Mosatalkx 
event kon geen doorgang vinden. Daarvoor zijn 
alternatieven gevonden zoals het Coöpjournaal. 
Enkele regiobijeenkomsten konden nog wel 
doorgang vinden. We zetten komend boekjaar in 
op uitbreiding van digitale mogelijkheden, zodat 
regiobijeenkomsten altijd door kunnen gaan. Voor 
onze ledenvergaderingen onderzoeken we of deze 
kunnen worden voorzien van een livestream om 
meer leden te bereiken.

Een nieuwe ledenwebsite
In 2020 zijn in het bestuur belangrijke dossiers 
aan de orde geweest, zoals de strategische 
plannen en de bestuurssamenstelling van Mosadex 
Holding B.V. Daarnaast is onze ledenwebsite 
gelanceerd, ook een belangrijk instrument voor 
de communicatie met onze leden. Op de website 
staat een register van nevenfuncties van de 
bestuursleden (volgens de NCR-code), informatie 
voor het lid zelf. Daarnaast gaan we de website 
uitbreiden met een forum zodat leden sneller 
kunnen deelnemen aan discussies en vragen die 
vanuit het coöperatiebestuur of de leden zelf 
worden ingebracht. 

Het TOP-programma
Ondernemende leden zijn onmisbaar voor 
ons voortbestaan. Daarom is dit jaar het 
TOP-programma (Talent Ontwikkel Programma) 

Verslag van het coöperatiebestuur

van start gegaan. Afgestudeerde apothekers 
krijgen in hun registratiefase extra begeleiding 
en informatie over het ondernemerschap in de 
openbare apotheek en Mosadex in het bijzonder. 
Een samenwerking tussen het coöperatiebestuur 
en Service Apotheek.

Nieuwe invulling bestuur Mosadex Groep
Dit boekjaar heeft onze huidige CEO Ludwig 
Castelijns aangegeven per 1 januari 2021 zijn 
functie neer te leggen. Ard van der Meij gaat deze 
rol invullen. Zoals Ard zelf in zijn introductie in 
onze ledenvergadering aangaf: ‘grote schoenen 
om te vullen!’.

Een coöperatie is een bijzondere vorm van onder-
nemen. Gezamenlijk doelen nastreven die als 
enkeling niet te realiseren zijn. Deze doelen zijn 
geen statisch gegeven. Leden die zich commit-
teren aan deze doelen zijn wezenlijk voor het 
succes van de coöperatie. Komend jaar bevragen 
we onze leden over dit onderwerp en met de 
uitkomsten willen we het fundament van de 
coöperatie verder versterken.

Jacco Pesser
Voorzitter bestuur Coöperatieve Mosadex U.A.

De belangen van de coöperatieve Mosadex U.A.
Het coöperatiebestuur behartigt de belangen van de coöperatieve Mosadex U.A. en bestaat uit vijf bestuurs-
leden waaronder twee leden die lid zijn van de RvC en één lid is de CEO van Mosadex Holding B.V.. Dit jaar is 
een begin gemaakt met een discussie met de leden of dit voor de komende tijd de beste samenstelling is of 
dat ledeninvloed meer zichtbaar moet zijn in het coöperatiebestuur. Deze discussie zal o.a. via de regiobijeen-
komsten gevoerd worden. In boekjaar 2020 is het bestuur zeven maal in vergadering bijeengeweest. 

Jacco Pesser Harry van den Brink Roelof-Jan Gores Richard Dekkers Ludwig Castelijns
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Zichtbaarheid in coronatijd 
Een bijzonder jaar. Iedereen moest zich 
aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid én 
daarbij horende  manier van werken. Zo ook voor 
de ondernemingsraad van Mosadex Groep. Van 
maandelijks vergaderen op verschillende locaties 
naar tweewekelijks vergaderen achter de laptop 
of pc. Uiteraard zitten hier voordelen aan, maar 
het contact met de achterban en de kennismaking 
met de verschillende bedrijven lijdt hier wel onder. 
We streven er als OR naar om dit zo snel mogelijk 
weer in te halen, want dat contact en de zicht-
baarheid vinden we erg belangrijk.

Dit jaar is de OR betrokken geweest bij meerdere 
nieuwe aanstellingen binnen de raad van commis-
sarissen, bedrijfsverplaatsingen, twee bedrijfs-
beëindigingen en het aanstellen van een nieuwe 
bestuurder. De samenwerking met o.a. HRM en 
het bestuur van Mosadex Groep geeft ons als OR 
vertrouwen.

Advies bij moeilijke keuzes
Het beëindigen van een bedrijf of bedrijfson-
derdeel is natuurlijk nooit goed nieuws en gaat 
gepaard met emoties. In het voortraject van 
zo’n traject wordt de OR om advies gevraagd. 
Ons streven? Een goed sociaal plan. Als onder-
nemingsraad kijken wij tevreden terug op de 
trajecten in 2020, mede doordat HRM maatwerk 
levert en het bestuur meedenkt om een zo goed 
mogelijke oplossing te vinden voor de toekomst. 
Voor alle partijen.

Nieuw gezicht aan de bestuurstafel
De ondernemingsraad was ook betrokken bij de 
aanstelling van een tweede bestuurder naast 

Ludwig Castelijns. Ard van der Meij heeft sinds 
zijn start kennis gemaakt met Mosadex Groep en 
natuurlijk ook de ondernemingsraad. Omdat per 
2021 de bestuurdersrol volledig door Ard overge-
nomen wordt, krijgt de OR voor het eerst in haar 
bestaan een nieuwe gesprekspartner.

De samenwerking met Ludwig Castelijns heeft 
de ondernemingsraad altijd gewaardeerd, we 
kijken terug op een prettige samenwerking. In 
de elf jaar dat de OR bestaat hebben we samen 
een groot aantal dossiers behandeld en hebben 
we de onderneming zien groeien tot een mooie, 
gezonde, veelzijdige groep. De ondernemingsraad 
is Ludwig dankbaar en wenst hem veel succes en 
geluk in de toekomst.

Nieuwe verkiezingen in 2021
2021 wordt een belangrijk jaar. Er moeten nieuwe 
verkiezingen worden voorbereid voor de volgende 
termijn. De afgelopen termijnen konden we helaas 
niet alle zetels invullen. Wij hopen onze achterban 
voldoende te bereiken en activeren om zich kandi-
daat te stellen. 

Ondanks de nieuwe situatie vanwege corona ziet 
de ondernemingsraad het komende jaar met 
vertrouwen tegemoet. En kijken we uit naar een 
vruchtbare samenwerking met de medewerkers 
en het bestuur van Mosadex Groep.

Matthijs Maandag
Voorzitter OR

Verslag van de ondernemingsraad
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Human Resources

HR-beleid met als stip op de horizon: een 
high-performance organisatie
Een wendbare organisatie is in staat om snel 
en kwalitatief sterk te anticiperen op marktont-
wikkelingen en de concurrenten voor te blijven. 
Maar om onderscheidend in de markt te zijn… zijn 
talenten nodig! Daarom investeert Mosadex in 
haar medewerkers. Het doel? Een high-perfor-
mance organisatie. Zowel in het jaar 2020 als 
2021 staat dit zogenaamde ‘HPO-project’ centraal.

Het eerste deel van het boekjaar stond in 
teken van digitalisering van de salaris- en HRM 
processen. Er is een nieuw systeem geïmplemen-
teerd: Daywize. Deze digitale processen vormen 
de basis van het nieuwe HR-beleid. Het resultaat:
• Efficiënte en eenduidige HRM procesverwer-
 king van mutatie tot salarisverwerking voor alle 
 organisaties;
• Digitale inrichting van recruitment en het 
 onboarding traject voor nieuwe medewerkers;
• Nieuw HR-cyclus met werkwijzen rondom oplei-
 ding ingericht: uitrol vindt plaats in 2021 bij de 
 dochterbedrijven van Mosadex Groep. 

High-performance organisatie (HPO)
Er is gestart met de uitrol van het programma 
high-performance organisatie, dat een tijdspanne 
kent tot eind 2022. Door te streven naar een HPO 
kan Mosadex als geheel haar krachten bundelen, 
talenten ontwikkelen en een actiegerichte, open 
organisatiecultuur inrichten. Het programma 
bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Teamontwikkeling
• Talentmanagement

Mosadex Groep 

• Implementatie van een strategische
 performance cyclus
• Management development
• Structurering strategisch HRM en sturing op 
 kengetallen
 

Risicomanagement 

De omvang en de complexiteit van Mosadex Groep 
vragen om een goed systeem voor het managen 
van risico’s én kansen. Vijf jaar geleden zijn de 
risico’s per organisatie geïnventariseerd en inge-
voerd  in de module iRisk van het kwaliteitsma-
nagement systeem MosaQuality. In vervolg daarop 
is 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 beleids-
kader is door de andere ondernemingen binnen 
Mosadex Groep opgepakt. Risicobeheersing is 
ingericht als een continuproces,  met twee risi-
co-modellen: 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. 

Van risicomanagement naar risicoleiderschap 
in 2021
Het gebruikte softwaresysteem MosaQuality is op 
het gebied van risicomanagement doorontwikkeld. 
Met ingang van het nieuwe verslagjaar komen 
nieuwe methoden en technieken beschikbaar om 
de status van de risico’s realtime te monitoren met 
aanvullende mogelijkheden om op een risico in te 
zoomen en erover te rapporteren. Aan de hand 

APOTHEEKZORG

VAN HEEK MEDICAL

NCONTROL APOTHEEKVOORZORG

MOSADEXGROOTHANDEL

SERVICEAPOTHEEK

HOLLANDPHARMA

MEDCORGROUP

ISATISHEALTH
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van het model taakvolwassenheid risicomanage-
ment is bij alle vennootschappen van Mosadex een 
inventarisatie en evaluatie uitgevoerd en zijn er 
verbeteracties opgesteld.  

Kwaliteitsbeheersing

Het kwaliteitsbeleid van Mosadex Groep krijgt 
per dochteronderneming vorm, door processen 
zoveel mogelijk te standaardiseren, procesbe-
schrijvingen en werkinstructies te maken en door 
medewerkers te trainen in de toepassing hiervan. 
Op groepsniveau is MosaQuality ontwikkeld, een 
softwaresysteem voor kwaliteit- en risicomanage-
ment dat door de hele organisatie gebruikt wordt. 
De gegevens van MosaQuality staan per 2021 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 verschil-
lende 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 
voorbereiden op de audit voor hercertificering 
bij Mosadex groothandel en het kiezen van een 
Learning Management Systeem. Hiermee kan het 
trainen en opleiden van onder andere magazijn-
medewerkers beter geborgd worden.

Informatiebeveiliging

Mosadex Groep gaat zeer zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Voor deze sector geldt speci-
fieke regelgeving (zoals de Wet op de genees-
kundige behandelingsovereenkomst WGBO) en 
sinds 25 mei 2018 ook  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 is de 
organisatie ingericht en wordt continu gecontro-
leerd. Gezondheidsgegevens worden in het kader 
van de AVG gerekend tot de ‘bijzondere persoons-
gegevens’. Mosadex Groep verwerkt van meer 
dan 11 miljoen Nederlanders deze gegevens, met 
name bij NControl. Ook de Mosadex-organisaties 
binnen het zorgcluster zijn verantwoordelijk 
voor het beheren en verwerken van veel van die 
bijzonder persoonsgegevens. De bescherming 
van deze gegevens is onderdeel van de reguliere 
bedrijfsprocessen. De functionaris gegevensbe-
scherming ziet erop toe dat medewerkers hun 
eigen verantwoordelijkheid nemen bij de bescher-
ming 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 alle 
dochterbedrijven gestart met de voorbereidingen 
op de audits voor AVG-compliance. Doel van deze 
audits is na te gaan of de bedrijven niet alleen op 
papier hebben gezet hoe ze voldoen aan de regel-
geving, maar of ze er ook in de praktijk echt mee 
werken. Als gevolg van de Covid-19 pandemie 
konden een aantal geplande AVG-compliance 
audits niet doorgaan. Inmiddels is ook daar een 
oplossing voor gevonden in de vorm van een 
volledig remote uitgevoerde audit. In 2020 zijn 
er, in samenspraak met externe auditoren van 
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huisaccountant Crowe-Foederer, bij ApotheekZorg 
Farmacie en Hulpmiddelen en Mosadex groot-
handel AVG-compliance audits uitgevoerd en 
succesvol afgerond. Van Heek Medical staat op de 
planning voor eind 2020. Verder is er een planning 
opgesteld om de andere bedrijven van Mosadex 
Groep in 2021 te bezoeken voor een soortgelijke 
audit. 

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dat 
betekent kritisch kijken naar de gevolgen van het 
handelen voor mens en milieu.

Gezond en veilig werken
Mosadex streeft naar een uitdagende, inspirerende 
en veilige werkomgeving voor haar medewerkers. 
Hiertoe is dit boekjaar onder andere het project 
‘Gezond en Veilig Werken’ ingezet en zijn bijvoor-
beeld een aantal werkplekken voorzien van zit/ 
sta-bureaus. Ook biedt Mosadex haar medewer-
kers ieder jaar de mogelijkheid zich aan te sluiten 
bij een collectief contract van een zorgverzekeraar. 
Een belangrijk kenmerk van zo’n contract is de 
vrije keuze voor behandelaar en apotheek.

De gemeenschappelijke zorg voor het milieu
Voor wat betreft de zorg voor het milieu zijn 
drie thema’s van belang: energie, verpakkingen 
en afval. Mosadex Groep heeft het afgelopen 
boekjaar de tweede ronde van de energie-audit 
laten uitvoeren op grond van de Europese 
Energie-efficiency richtlijn (EED). Deze audit 
wordt afgerond in het eerste kwartaal van het 

boekjaar 2020/2021. Energiebesparende maatre-
gelen waarvan de investering binnen vijf jaar kan 
worden terugverdiend, worden opgenomen in de 
onderhoudsplannen om de komende boekjaren uit 
te voeren.

Mosadex verduurzaamt door:
ENERGIE
• Het vastgoed te voorzien van LED-verlichting en 
 bewegingssensoren. Daarbij onderzoekt  
 Mosadex de mogelijkheid voor zonnepanelen;
• CO2-uitstoot te reduceren in het wagenpark: 
 minder dieselmotoren en voorkeur voor  
 elektrische voertuigen;
• Verbouwingen met duurzame materialen.

VERPAKKINGEN 
• Alle tassen uit het private label assortiment van 
 dochterbedrijf Service Apotheek zijn vervaardigd 
 van gerecycled papier i.p.v. plastic;
• De magazines worden gedrukt op gerecycled 
 papier;
• Leveringen vanuit Mosadex groothandel gaan 
 in kratten, die retour gaan voor hergebruik.  
 Er blijven dus weinig tot geen verpakkings- 
 materialen achter bij de apotheken.

AFVAL 
• Alle dochterbedrijven scheiden plastic, papier/
 karton, groen en glas op de diverse locaties. 
 Zo reduceert Mosadex het restafval, worden 
 afvalstromen gescheiden voor recycling om de 
 milieu-impact van het afval te minimaliseren. 
• De afvalstromen die dan toch nog ontstaan 
 krijgen zoveel mogelijk een tweede leven door 
 deze als grondstof te laten gebruiken of om te 
 laten zetten in groene energie.
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Activiteiten dochterbedrijven
Mosadex groothandel

Mosadex groothandel verzorgt de inkoop, verkoop en 
distributie van genees- en hulpmiddelen. De groothandel 
leverde in het boekjaar 2019/2020 vanuit drie locaties in het 
land aan ruim 1.000 apotheekhoudenden.

Na de succesvolle implementatie van een grote groep apotheekhoudend huisartsen in 2019 stond het 
jaar 2020 vooral in het teken van verdere optimalisatie en ontwikkeling van (nieuwe) producten en 
diensten. Op het gebied van farmalogistiek biedt Mosadex groothandel, als partner van haar afnemers, 
geïntegreerde oplossingen om de apotheeklogistiek te optimaliseren.  

Covid-19
De Covid-19 pandemie betekende de nodige aanpassingen. Met name de magazijnprocessen 
werden geraakt. Aanpassingen op de werkplek, aangescherpte hygiëneprotocollen en voort-
durend werken met persoonlijke beschermingsmaterialen. De continuïteit van de dienst-
verlening is dankzij de inzet van de medewerkers ook in deze uitdagende omstandigheden 
geborgd gebleven.

Wet geneesmiddelenprijzen
Op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) kan de minister van Medische Zorg 
twee keer per jaar maximumprijzen voor geneesmiddelen vaststellen. De maximumprijzen 
worden vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare 
geneesmiddelen, aanwezig in prijslijsten van vier bij wet aangewezen referentielanden. 
Vanaf 1 april 2020 is Duitsland als referentieland vervangen door Noorwegen waarvoor 
geldt dat de lijstprijzen overwegend lager liggen, per saldo levert dit een daling op van het 
prijspeil in Nederland.

Uitstel prijsaanpassingen
Productie van geneesmiddelen is een mondiale markt. Als gevolg van de Covid-19 pandemie en de 
risico’s op onderbrekingen in de (internationale) toelevering van grondstoffen en gereedproduct heeft 
de minister besloten de voorgenomen herijking van de geneesmiddelenprijzen per 1 april uit te stellen. 
De impact van de prijsdalingen bleef hiermee in het tweede kwartaal beperkt, echter niet geheel zonder 
consequenties. Met name het portfolio parallel geïmporteerde geneesmiddelen was in voorbereiding op 
de prijsmaatregel op onderdelen gesaneerd. Opnieuw opstarten en inkopen van deze productlijnen was 
slechts beperkt mogelijk waardoor vanaf 1 april ondanks het uitstel alsnog sprake was van prijs- en 
marge erosie. 

Geneesmiddelentekorten
Geneesmiddelentekorten stonden ook dit jaar promi-
nent op de agenda. Het monitoren en opbouwen 
van extra voorraden, maar ook het tijdig signaleren 
van tekorten, dragen ontegenzeggelijk bij aan het 
bestrijden van de gevolgen voor de apotheek en de 
patiënt. Mosadex pleit al jaren voor verhoging van de 
voorraden in de farmaceutische keten. Dit lijkt in het 
beleidsvoornemen van de minister de komende jaren 
een belangrijk onderdeel te vormen van de bestrijding 
van tekorten.

Samen tegen corona 
Wij nemen maatregelen om het werk zo veilig mogelijk te 
doen. Die maatregelen hebben effect als we ons er 
allemaal aan houden. 

Wat kan je zelf doen?
Heb je gezondheidsklachten? Kom niet naar je werk maar blijf thuis  
en neem telefonisch contact op met je leidinggevende. 

Maak gebruik van digitale  
communicatiemiddelen.

Houd 1,5 meter afstand van  
elkaar. Ook tijdens je (lunch)pauze.

Ontvang bezoek alleen op  
afspraak.

Zorg voor een goede ventilatie  
van de ruimte door bijvoorbeeld  
een raam open te zetten.

Spreek elkaar erop aan
Zie je dat een collega de regels 
even vergeet? Spreek er elkaar 
op aan. Zo houden we elkaar 
scherp. Voor jouw veiligheid,  
en die van je collega.

Bedankt! 
Voor jouw inzet en 
bijdrage aan de 
maatregelen.

 
Desinfecteer je handen  
bij binnenkomst.

Hoest en nies in de binnenkant  
van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Was je handen regelmatig  
met water en zeep en houd je
werkplek schoon.

1,5 m

Afspraak

De voorzorgsmaatregelen
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Optimalisatie
Voor een groepsbreed strategisch programma is binnen de groothandel op projectbasis gewerkt aan de 
verbetering van verschillende logistieke modules. Zo is er extra functionaliteit ontwikkeld binnen het 
bestelplatform NOrder en is goede voortgang geboekt op de farmalogistieke deelprojecten. Het doel is 
optimalisatie van het apotheekassortiment en het leveren van slimme softwareoplossingen waarmee 
de apotheek herhaalrecepten nog efficiënter en effectiever kan aanschrijven. Na succesvolle pilots dit 
boekjaar implementeert de groothandel deze nieuw ontwikkelde producten bij veel van haar afnemers in 
boekjaar 2020/2021.

Smart- en Central Filling
Op het gebied van receptverwerking biedt Mosadex twee succesvolle oplossingen die tijd besparen in de 
primaire apotheekprocessen. Het eerste concept betreft Smart Filling, een oplossing die dagelijks door 
meer dan 270 apotheken lokaal in de eigen apotheek wordt ingezet. De tweede oplossing betreft Central 
Filling, deze service vanuit Mosadex betreft de verwerking van recepten buiten de eigen apotheek door 
een centrale Mosadex apotheek. Deze oplossing wordt inmiddels door meer dan 250 apotheken op 
dagelijkse basis ingezet. 

Smart Filling is het afgelopen jaar als cloudoplossing doorontwikkeld en wordt, na de succesvolle pilots 
in 2020, komend voorjaar bij de eerste tientallen apotheken geïmplementeerd. Voor Central Filling is in 
dit boekjaar een overeenkomst gesloten met een leverancier van robotsystemen, de functionele en tech-
nische ontwerpen zijn dit boekjaar afgerond en de bouw van de eerste robotsystemen is in volle gang. 
In het voorjaar 2021 worden de eerste vijftig Central Filling apotheken beleverd vanuit een nieuwe 
state-of-the art ingerichte apotheek. In een aantal fases neemt de verwerkingscapaciteit in de komende 
kwartalen toe tot ca. vierhonderd apotheken.

Ook in het komend boekjaar blijft Mosadex groothandel zich inzetten om de farmalogistiek te optimali-
seren, beschikbaarheid van genees- en hulpmiddelen te bevorderen en klantprocessen te verbeteren. 
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ApotheekZorg farmacie
Als landelijke apotheek zorgt ApotheekZorg voor 
een positieve klantbeleving. Door medicijnen met 
verpleegkundige begeleiding bij de patiënt thuis te brengen, 
daar waar de lokale apotheek dat niet kan of mag. 
Daarnaast heeft ApotheekZorg een centraal callcenter waar 
Zorgteams contact met patiënten hebben op momenten 
dat dit relevant is voor hen. Zo is ApotheekZorg in staat om 
vernieuwende zorgoplossingen ‘op maat’ aan te bieden. 

2020: kritische blik op alle processen
Afgelopen boekjaar gaf de uitvoering van diverse Patient Support Programma’s (PSP-programma’s) voor 
farmaceuten nog de belangrijkste bijdrage in omzet voor ApotheekZorg. Binnen deze PSP-programma’s 
zijn dit boekjaar alle individuele projecten op winstgevendheid beoordeeld. Dit heeft onder andere geleid 
tot het opheffen van één standplaats van ApotheekZorg farmacie en het overdragen van de uitvoering 
van de activiteiten van AZ Groothandel naar Mosadex C.V. en Holland Pharma. 

Een nieuwe applicatie voor patiënten met de ziekte van Parkinson
Digitale ondersteuning waar mogelijk, persoonlijk waar nodig. Dat is één van de strategische uitgangs-
punten van ApotheekZorg. Door gebruik te maken van moderne E-health technieken kan ApotheekZorg 
efficiënter werken en klantbeleving optimaliseren. Dit jaar is de APO-go app live gegaan. Speciaal 
ontwikkeld voor parkinsonpatiënten die behandeld worden met APO-go via de APO-go pomp. Een 
belangrijke eerste stap, in 2021 onderzoekt ApotheekZorg meer mogelijkheden voor digitalisering. 

Samenwerking met Service Apotheek 
ApotheekZorg gelooft erin een toegevoegde waarde te zijn voor de lokale (Service) apotheek. 
Zorgverzekeraars gunnen ApotheekZorg contracten als landelijkwerkende zorgapotheek. Denk aan 
Stoppen-met-roken, coaching en begeleiding bij geneesmiddelen. ApotheekZorg bouwt aan een blauw-
druk van projecten waarbij zowel de landelijke als de lokale apotheek betrokken zijn bij het zorgpad 
voor de zorgconsument. Omdat de lokale apotheek een belangrijke maatschappelijke rol speelt als 
zorgloket voor de zorgconsument. Deze blauwdruk biedt perspectief voor nieuwe projecten in 2021.
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ApotheekZorg hulpmiddelen
ApotheekZorg wordt gecontracteerd door de 
zorgverzekeraar als landelijke leverancier van medische 
hulpmiddelen. Het streven is dat de lokale apotheek 
het hulpmiddelendossier zo veel mogelijk zelf kan blijven 
uitvoeren.

Samen met de lokale Mosadex-apotheek levert ApotheekZorg hulpmiddelen de producten en zorgin-
houdelijke begeleiding van medische hulpmiddelen zoals incontinentie-materialen, wondproducten en 
diabetestestmaterialen. De apotheker kan kiezen uit verschillende samenwerkingsmodellen. Zo heeft hij 
of zij de keuze om zelf regie te voeren of ontzorgd te worden in de verstrekking van hulpmiddelen aan 
patiënten. Met ApotheekZorg maakt Mosadex Groep het mogelijk dat de lokale apotheker toch een rol 
in hulpmiddelenzorg kan hebben voor haar patiënten, in tijden waar zorgverzekeraars overgaan naar de 
contractering van alleen landelijke leveranciers. 

Een nieuw samenwerkingsmodel voor de apotheek
Het afgelopen jaar zijn de processen en samenwerkingsvormen die de ambitie dichterbij brengen onder-
zocht. Er is in 2020 een nieuw model geïntroduceerd, naast de al bestaande samenwerkingsmodellen: 
het T-model. ApotheekZorg verzorgt de verstrekkingen aan de patiënt, zoals dat contractueel door de 
zorgverzekeraar is opgelegd. De apotheker bezorgt in dit model het zorgpakket bij de patiënt aan huis.

ApotheekZorg had in 2020 focus op:
• Verzelfstandigen van het bedrijfsonderdeel hulpmiddelen van ApotheekZorg B.V.; 
• Contracteren bij alle zorgverzekeraars op de hulpmiddelen AGB-code als landelijke leverancier;
• ISO 9001-2015 certificering;
• Optimalisatie van het logistieke inpakproces.
Met als resultaat een zelfstandig opererend bedrijfsonderdeel dat landelijke hulpmiddelenzorg ook in 
de toekomst kan blijven leveren in samenwerking met de lokale apotheken. Door te kijken vanuit de 
groepslogistiek is de mogelijkheid gecreëerd om alle inpak en logistieke activiteiten over te hevelen naar 
Van Heek Medical. Dit is een oplossing waarbij in de ketenlogistiek binnen Mosadex besparing ontstaat 
en gelijktijdig grote volumes verwerkt kunnen worden.

Contracten 2021
ApotheekZorg is het afgelopen boekjaar in staat 
geweest een groeiende groep patiënten te voor-
zien van incontinentiezorg, wondzorg en diabetes-
testmaterialen. Ook voor 2021 heeft ApotheekZorg 
hulpmiddelencontracten met de meeste verzeke-
raars voor alle projecten. Graag zouden zij voor 
alle zorgverzekeraars en hulpmiddelendossiers 
alle samenwerkingsmodellen willen aanbieden om 
zo optimaal in te kunnen spelen op de kwaliteiten 
en de wensen van de apotheken. Helaas zijn niet 
alle samenwerkingsmodellen binnen de huidige 
contractvoorwaarden en declaratiewaardes voor 
alle contracten en projecten uitvoerbaar. Gelukkig 
werken veel apotheken samen met ApotheekZorg 
om patiënten binnen Mosadex Groep te behouden, 
hoogwaardige patiëntenzorg te bieden en de 
positie van de apotheker te bewaken. 
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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. 

In boekjaar 2019 – 2020 heeft Care4homecare thuistoedieningen bij oncologie- en reumatologie- 
patiënten verder uitgebouwd. Vaste samenwerkingspartners voor deze thuistoedieningen zijn het 
Maxima MC (Veldhoven/Eindhoven), het Catharina ziekenhuis (Eindhoven), het Leiden UMC en het 
Elisabeth Tweesteden ziekenhuis (Tilburg). Voor de intrathecale behandelingen met baclofen bedient 
het team van Care4homecare inmiddels 60% van deze patiënten in Nederland. Bij deze behandelingen 
werkt Care4homecare samen met de ITB Academische Expert Centra Erasmus MC, VUmc , Radboudumc 
en met het Medisch Spectrum Twente en Roessingh Centrum voor Revalidatie. Gedurende de uitbraak 
van corona is de reguliere zorg van Care4homecare gecontinueerd. Iets waar het merendeel van de 
reguliere ziekenhuizen niet toe in staat was.

Care4homecare werkt ook samen met verschillende zusterondernemingen binnen Mosadex Groep om 
complexe zorgbehandelingen op locatie te realiseren. Met ApotheekZorg farmacie werkt het team op 
dagelijkse basis samen voor het maken van de bereidingen en het ondersteunen van de zorgteams. 
Care4homecare heeft bewezen in staat te zijn complexe (farmaceutisch) zorg thuis bij de patiënt met de 
juiste kwaliteit en veiligheid te leveren. Wat neuromodulatie en pijnbestrijding betreft is Care4homecare 
al 10 jaar koploper. De aandacht voor het verplaatsen van zorg naar andere (thuis)locaties geeft 
Care4homecare een extra impuls om concreter invulling te geven aan het versterken van lokale 
(Service) apotheken. 

Care4homecare en de lokale (Service) apotheek
Met de expertise en ervaring kan Care4homecare de lokale (Service) apotheken versterken. Het 
uitgangspunt is de zorgvraag van de patiënt: is de patiënt ‘startend chronisch’ of inmiddels al complex 
met chronische zorgvraag? Dan wordt daar het zorgaanbod op aangepast. Het team van verpleegkundig 
specialisten helpt (Service) apotheken om te voorkomen dat problemen chronisch worden en waar 
mogelijk de situatie te verbeteren: (farmaceutische) zorg op maat.
Om ook in de toekomst voorop te blijven lopen heeft Care4homecare een ‘digitale zorgcoach’ ontwik-
keld. Met deze toepassing van e-health zijn ze altijd dichtbij de patiënt en wordt de zowel patiënt, de 
mantelzorger als de zorgverlener ontzorgt. Informatie en communicatie op het juiste moment, met als 
uitgangspunt: persoonlijk waar nodig en digitaal waar mogelijk.  
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Van Heek Medical
Als hulpmiddelenspecialist brengt Van Heek Medical 
strategische kennis, kunde en mogelijkheden binnen de 
nichemarkt van medische hulpmiddelen. Met haar eigen 
merken biedt Van Heek Medical apotheken een gezond 
verdienmodel. Hiermee draagt Van Heek Medical direct en 
indirect bij aan het behoud van patiënten binnen Mosadex 
Groep. Verder faciliteert Van Heek Medical de groothandel 
van Mosadex en ApotheekZorg met de logistieke operatie 
van medische hulpmiddelen.

Van Heek Medical is gericht op de (verdere) marktbewerking van haar eigen merken en voorziet in de 
behoefte van betrouwbare hulpmiddelen tegen een concurrerende prijs. Een belangrijke trend, ‘het 
betaalbaar houden van de zorg’, maakt dat deze behoefte in de markt groeit. 

Succes door samenwerking
Het afgelopen boekjaar heeft Van Heek Medical intensiever samengewerkt met gelieerde zusterbe-
drijven. De doelen waaraan gewerkt is:
• Compliance contracten en conversies bij Mosadex-apotheken
• Uitbreiding naar Benelux-organisatie:
• Directe levering van hulpmiddelen aan patiënten 
• Inspelen op COVID-19 pandemie met persoonlijke beschermingsmiddelen en desinfectie.

Impact prijsbeleid zorgverzekeraars
De grootste impact op Van Heek Medical 
hebben de aangescherpte, financiële 
vergoedingsstructuren vanuit de zorg-
verzekeraars. Jaar-op-jaar wordt de 
vergoeding naar beneden bijgesteld voor 
een identieke levering. Deze prijsdruk 
ligt primair bij de contractant (directe 
hulpmiddelenverstrekker), maar wordt 
natuurlijk ook verplaatst naar leveranciers. 
Deze prijserosie is een serieuze uitdaging, 
maar biedt met de eigen-merkpropositie 
ook kansen, door een toenemende vraag 
van medisch speciaalzaken naar generieke 
producten. Vanuit een praktische en kosten-
bewuste filosofie verwachten de klanten 
betaalbare kwaliteitsproducten, professio-
nele ondersteuning en logistiek maatwerk.

2021 staat in het teken van groei
De kosten om aan wet- en regelgeving te voldoen (ISO & Medical Device Regulation) stijgen, waar-
door volumegroei noodzakelijk is om deze investering te kunnen blijven verantwoorden. Ook extern is 
schaalgrootte noodzakelijk. De macht wordt steeds verder geconcentreerd tot een klein clubje spelers: 
het is figuurlijk ‘eten of gegeten worden’. Het selectieve gunningsbeleid van zorgverzekeraars zorgt 
voor een selectief inkoopbeleid van medisch speciaalzaken, om met de voorwaarde van volume betere 
prijzen te bedingen. Het gevolg is dat enkel grote aanbieders/leveranciers overleven. Daarom blijft Van 
Heek Medical in 2021 streven naar groei en ontwikkeling, om ook aan de eisen van morgen te kunnen 
voldoend als het gaat om prijsvorming en dienstverlening.
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Apotheek Voorzorg
Apotheek Voorzorg is een zogenaamde ‘GDS-apotheek’. 
Via ruim 820 openbare apotheken en apotheekhoudende 
huisartsen bedienen wij meer dan 200.000 patiënten met 
individuele medicatierollen. De geneesmiddelen zijn per 
innamemoment verpakt in één zakje. Daarnaast wordt 
onder de handelsnaam Medicatie+Zorg zorginhoudelijke 
ondersteuning geboden aan apothekers op het gebied van 
instellingsfarmacie en thuiszorg. 

Terugblik 2020
Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan 
van het doorvoeren van verdere procesoptimalisatie 
door inzet van algoritmes, robotisering en machine 
learning. Naar de markt toe werd gewerkt aan 
verdergaande ondersteuning op het gebied van het 
voorkomen en verwerken van aanpassingen in de 
rollen terwijl de patiënt de rol gebruikt. 
Zoals bij de meeste bedrijven heeft de coronapan-
demie ook bij Apotheek Voorzorg de nodige aandacht 
en inspanning gevraagd, met hogere personeels-
kosten tot gevolg. De continuïteit en de farmaceu-
tische kwaliteit hebben daar op geen enkele manier 
onder geleden. 

Projecten uitgelicht
• Apotheek Voorzorg heeft al jaren een intensieve samenwerking met kenniscentrum ‘Punt voor 
 Parkinson’ in Groningen. Afgelopen jaar werd met zorgverzekeraar Menzis een prestatiecontract  
 afgesloten. Dat betekent concreet dat de gecontracteerde apotheken deze zorgprestatie naast de 
 regulier WTG-vergoeding bij Menzis kunnen declareren. 

• Met het LUMC wordt samengewerkt in de zogenaamde Time Aspirin studie. In dit onderzoek wordt 
 bij patiënten die aspirine gebruiken ter secundaire preventie van een hartinfarct of beroerte gekeken 
 naar het verschil in effect op het krijgen van een recidief tussen ‘avond-aspirine’ ten opzichte van
 ‘ochtend-aspirine’. De Medicatierol is geschikt om dit onderzoek effectief in te regelen.    

• In het afgelopen jaar heeft Apotheek Voorzorg met Medicatie+Zorg haar positie in de zorginstellingen
 markt verder verstevigd. Medicatie+Zorg realiseert contractuele en operationele verbindingen tussen 
 openbare apotheken en zorginstellingen. Met behulp van haar expertisecentrum zorgt Medicatie+Zorg 
 voor een succesvolle positionering van Service Apotheken in deze markt. Daarnaast verzorgt 
 Medicatie+Zorg geaccrediteerde masterclasses op het gebied van instellingsfarmacie en thuiszorg. De 
 uitrol van de nieuwe masterclass Apotheek & Wijkzorg heeft helaas door corona vertraging opgelopen, 
 maar wordt komend boekjaar aangeboden aan de klanten.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van medicijnen
Mosadex Groep zet zich al jaren in voor de beschikbaarheid van medicijnen. Voor Apotheek Voorzorg 
zijn deze tekorten problematisch, het vergt omzettingen en ook uitzettingen. Ook de WGP-aanpassing 
en het preferentiebeleid zijn factoren die een extra uitdaging opleveren en extra kosten voor Apotheek 
Voorzorg tot gevolg hebben.
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NControl
NControl BV bestond op 1 januari 2020 tien jaar en is ook 
tien jaar onderdeel van Mosadex Groep. Het producten- en 
dienstenportfolio is breed en bestrijkt ICT-oplossingen voor 
contractering, financiële, logistieke en farmaceutische zorg 
bij apotheekhoudenden, maar ook voor andere spelers in 
de distributie- en contracteringskolom. NControl is daarbij de 
enige aanbieder met een totaaloplossing van ICT-producten 
en diensten voor de zelfstandige apotheekhoudenden.

Voorbeelden van succesvolle ICT-producten binnen Mosadex Groep zijn: MijnNControl, NChecker 
en NCasso. Door Service Apotheken, Mosadex-apotheken en de groothandel zijn onder andere de 
producten SAMRT, Zorg+,  Smartfilling/Smart en NOrder in gebruik. Deze producten en diensten dragen 
direct bij aan een gezonde bedrijfsvoering van de apotheek en bieden zorginhoudelijke ondersteuning.

Naast de eigen producten beheert en verleent NControl service voor de ICT-producten van verschillende 
dochterbedrijven van Mosadex Groep. Naast het beheer zijn de wettelijke compliance en de inzet van de 
beschikbare data met (bijzondere) persoonsgegevens belangrijke aspecten.

De strategische speerpunten
Eén van de strategische speerpunten dit boekjaar was de ontwikkeling van een nieuwe kennisbank, die 
alle afnemers van Mosadex groothandel helpt om snel een antwoord te vinden op alle vragen. Zo draagt 
de kennisbank bij aan excellente klantenservice. De uitrol hiervan vindt plaats in 2021. 

Een ander project is de overdracht van het product NCare naar CareConnections geweest; zowel op 
IT-gebied als qua implementatie een uitdagend project. NCare is per 1 mei 2020 overgedragen aan 
CareConnections. 

Plannen voor 2021
Het team  van NControl gaat werken 
aan schaalvergroting van haar 
producten en diensten om daarmee 
te voldoen aan de toenemende vraag 
naar data-analyses en rapportages, 
en om bedrijfsprocessen verder te 
optimaliseren. 
Verder gaat NControl meer samen-
werken met AIS-leveranciers. Zodat 
niet alle innovaties gebouwd worden 
in het NControl-platform maar er ook 
de mogelijkheid is om te koppelen 
met andere partijen en te integreren 
in de bestaande AIS-systemen. 
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Medcor Group
Medcor Group bestaat uit verschillende entiteiten. Samen 
importeren en exporteren zij geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen binnen Europa. Vanuit diverse locaties in 
Lelystad maakt Medcor Group producten gereed en 
distribueert de producten naar groothandels, apotheken 
en ziekenhuizen. Door haar brede portfolio van registraties is 
Medcor Pharmaceuticals marktleider in Nederland. 

Afgelopen jaren is er inten-
sief samengewerkt tussen de 
entiteiten van Medcor Group. 
Hierdoor is een forse groei gerea-
liseerd, in zowel omzet als rende-
ment. De aanpassing op de Wet 
Geneesmiddelen Prijzen (WGP) 
per april/oktober 2020 had forse 
impact op het portfolio, omzet 
en het uiteindelijke resultaat. De 
organisatie koos voor één sterk 
merk (Medcor Pharmaceuticals) 
en bracht daarmee de activiteiten 
van Fisher Farma bij de Medcor-
organisatie onder. 

Nieuwe organisatiestructuur
Het borgen van de inkooppositie, ontwikkelen van samenwerkingen op Europees niveau en verhogen 
van de efficiëntie en productiviteit zijn van groot belang. Daarom was het herstructureren noodzakelijk. 
Het resultaat is een vergaande ingreep in de organisatiestructuur, de activiteiten en personeelsbezetting 
in dit boekjaar. Dit leidde tot het: 
• stoppen van de directe levering naar apotheken; 
• afstoten en stoppen van de activiteiten van haar Zweedse dochteronderneming Pharmachim; 
• integreren van Fisher Farma bij Medcor Pharmaceuticals; 
• integreren van de activiteiten rondom Medische Hulpmiddelen van Fisher Farma en G-Pharmaceuticals 
 bij Medcor Pharmaceuticals; 
• omzetten van alle registraties van Fisher Farma naar Medcor Pharmaceuticals; 
• consolideren van de activiteiten op twee locaties;
• reorganiseren van arbeidsplekken;
• optimaal inrichting van de organisatie met bijbehorende systemen.

De organisatiewijziging is inmiddels succesvol afgerond waardoor Medcor Group in 2021 zich kan 
focussen op schaalgrootte in productie en een goede Europese inkooppositie. De positie op de afzet-
markt wordt namelijk grotendeels bepaald door de inkoop en het beschikbaar krijgen van voldoende 
volume tegen een goede prijs.

Net als in de voorgaande jaren bleef de Europese markt heel dynamisch. Tekorten aan geneesmiddelen, 
die we ook in Nederland ervaren, blijven Europees een uitdaging. Ten tijde van de eerste coronagolf 
hebben vele landen exportblokkades doorgevoerd op genees- en hulpmiddelen. De parallelhandel in 
Europa is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid in deze periode van tekorten en gaat hier 
gepast mee om. Gebleken is overigens dat parallelimport aantoonbaar een oplossing kan zijn voor het 
sourcen van producten met kritische noodzaak. Pharme is hiermee het afgelopen jaar zeer succesvol 
geweest. 
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Service Apotheek
Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. (NSAB) is een 
franchiseorganisatie rondom het merk ‘Service Apotheek’. 
De organisatie ondersteunt haar 480 franchisenemers 
in kwaliteitsmanagement, in het leveren van de beste 
farmaceutische zorg en in het omnichannel binden van de 
klant aan de apotheek.

In een platte organisatie met korte lijnen draagt Service Apotheek zorg voor optimale aansluiting met 
de markt. Het doel? Erkenning en herkenning door stakeholders realiseren op de onderdelen onder-
scheidende deskundigheid en klantbeleving. In 2020 is gestructureerd onderzoek gedaan onder de 
franchisenemers om te weten waarom zij kiezen voor de formule. De belangrijkste genoemde redenen 
om zich aan te sluiten zijn: 
• De ondersteuning op kwaliteit en zorginhoud. 
• Gericht op zelfstandige ondernemers en vanwege de coöperatieve gedachte.
• De gezamenlijke uitstraling. 
• De online propositie. 

Vorig jaar is SA Connect geïntroduceerd, een besloten veilig Enterprise Social Medium (ESM). Inmiddels 
is 95% van de service apotheken aangesloten. Veel interactie met en tussen de apotheekteams vindt 
plaats via deze weg. Ten tijde van corona heel belangrijk om op maat, laagdrempelig, snel en praktisch 
met elkaar te kunnen communiceren. 

Terugblik op 2019/2020
Hoge klanttevredenheid draagt 
bij aan een positieve merkbele-
ving van de individuele apotheek 
en de Service Apotheek-formule. 
Service Apotheken mogen 
zich voor het 5e jaar op rij de 
beste apotheken van Nederland 
noemen. Met een PREM-score 
van 8,4 gemiddeld op basis van 
90.000 patiënten. 
Het speelveld is definitief niet 
meer alleen van (fysieke) 
apotheken. Er is een breder 
aanbod van leveranciers voor 
het afnemen van geneesmid-
delen. De partij die de beste 
deal, gemak en relevante 
dienstverlening biedt, bindt de 
klant aan zich en krijgt of houdt 
de regie over de geneesmidde-
lenpropositie. Succes zal daarom 
in steeds grotere mate worden 
bepaald door het digitaal binden 
van de zorgconsumenten.
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Online als verlenging van de lokale apotheek
De online propositie van Service Apotheek is een verlenging van de lokale Service Apotheek. In dit 
boekjaar is er in de online dienstverlening het volgende gerealiseerd:
• Conform de formule heeft Service Apotheek haar franchisenemers geholpen met de inrichting van de 
 lokale onlinedienstverlening. Denk aan de website, app, webshop, social media en de (online) herhaal
 service voor hun patiënten.
• Er zijn bijna 200.000 downloads van de SA-app, met een hoge beoordeling in de appstore. 
• Klanten van de apotheek kunnen online (via de website en via de app) hun persoonlijke medicatie-
 dossier aanmaken. In 2020 zijn er ruim 280.000 persoonlijke dossiers, die dagelijks door enige 
 duizenden mensen worden geopend. Sinds het tweede kwartaal van het boekjaar is het mogelijk voor 
 de patiënt om zelf zijn dossier online aan te passen. De eigen apotheker controleert deze wijzigingen 
 en neemt indien nodig contact op met de patiënt. Een manier voor de patiënt om regie over zijn eigen 
 medicatiegebruik te nemen en voor de apotheker om zijn farmaceutische deskundigheid in te zetten 
 in de behandelrelatie. 
• In 2020 is door meerdere zorgverzekeraars het patiëntbegeleidingsprogramma SARA (Service 
 Apotheek geeft Raad en Advies) exclusief gecontracteerd. Tienduizenden patiënten maken gebruik 
 van het online programma dat aansluit op de begeleiding die de patiënt in de apotheek krijgt. Zo 
 kunnen patiënten thuis informatie nakijken over hun geneesmiddelen en het juiste gebruik en worden 
 problemen in het gebruik vroegtijdig gesignaleerd.   
• Het Leef!-magazine is het gratis gezondheidsmagazine van Service Apotheek. Het stelt zich tot doel 
 het helpen bij het verbeteren van de gezondheid en het inzichtelijk maken van de toegevoegde 
 waarde van de lokale Service Apotheek, inclusief zelfzorgadviezen. Leef!-magazine heeft een oplage 
 van 1,5 miljoen, is verkrijgbaar in de apotheek en valt 4 x per jaar op de mat van 1,2 miljoen huis
 houdens. Voor de Leef! in Q3 heeft Service Apotheek een extra special gemaakt ‘Corona en  
 medicijnen’ met gedurende ca. twee weken een online campagne om zoveel mogelijk mensen in
 aanraking te laten komen met de online Leef!. Resultaat: 800.000 banner weergaven en meer dan
 10.000 reacties in de vorm van puzzels en telefoontjes voor het goede doel. 
• Om richting stakeholders het belang van de zorgfunctie van de openbaar apotheker specialist neer te 
 zetten is in april gestart met een serie van korte berichten wekelijks op LinkedIn. Persoonlijke 
 verhalen van Service Apothekers, een lokale invalshoek en onderstreping van de algemene sleutelrol 
 in de eerste lijn. 

In een Leef!-magazine met als thema 
luchtwegen kan het onderwerp 
corona nu niet ontbreken. Vandaar 
deze toevoeging aan Leef! om u te 
informeren over de raakvlakken met 
medicijnen en de apotheek. 
Raadpleeg ons online als het niet  
nodig is de apotheek te bezoeken.

Feiten en fabels

Experts aan het woord

Medicijnvoorziening 
in coronatijd

Bijlage bij Leef!-magazine nr. 104  |  Lente 2020  |   Luchtwegen

Bijlage over
corona en medicijnen
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Nederlandse Drogisterij Service
Het jaar 2020: doorontwikkeling van de DA-formule
Nederlandse Drogisterij Service (NDS) heeft in de drogisterijmarkt met de formule DA een marktaandeel 
van circa 6%. Binnen de markt van zelfstandige drogisten bedraagt het marktaandeel circa 50%. DA 
speelt in op de groeiende vraag en consumentenbehoefte aan preventief gezondheidsadvies. Middels 
een breed en diep assortiment met steeds meer exclusieve merken, het aanbieden van laagdrempelige 
gezondheidstesten en veel kennis en kunde wordt daar invulling aan gegeven.

Status quo
Het franchisenetwerk telt momenteel circa 320 winkels met een gerelateerde consumentenomzet in 
Nederland van circa 220 miljoen EUR. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de laatste DIO 
winkels migreren naar DA, de kostenstructuur structureel omlaag brengen en de nieuwe formulepro-
positie ontwikkelen. Het resultaat? De consumentenomzet is met ruim 8,5% gegroeid waarmee de DA 
winkels sneller groeien dan de markt.
Helaas was een aantal ondernemers genoodzaakt hun bedrijfsvoering te stoppen. Hierdoor is het 
netwerk verder gekrompen dan verwacht. Door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, waar-
onder met supermarkten, wordt het netwerk verder uitgebreid.
Corona heeft ook grote impact op de drogisterijmarkt gehad, met een vraagexplosie in de tweede helft 
maart en begin april. De inkoop van corona-gerelateerde zelfzorgmiddelen was een uitdaging, denk 
aan mondkapjes, desinfecterende handgel en paracetamol. Er is intensief samengewerkt met Mosadex 
groothandel en Holland Pharma om aan de verhoogde vraag te voldoen. Na de piek stabiliseerde de 
markt.

Een nieuw samenwerkingsmodel voor de franchiseformule
Het fundament van de NDS-organisatie staat, na jaren van reorganisatie. Met het bestuur van de fran-
chisevereniging is dit jaar gewerkt aan een nieuw samenwerkingsmodel voor franchisenemers. Het doel? 
Toekomstperspectief bieden, voor zowel een gezonde NDS-organisatie als een succesvolle franchiseon-
derneming. Dit heeft geleid tot een nieuwe set overeenkomsten voor de ondernemers.
2021 staat in het teken van het verder uitrollen van de formule binnen het netwerk en het toevoegen 
van nieuwe locaties met vooral supermarktpartners. Zo zal er geleidelijk een verfrist herkenbare 
DA-formule ontstaan waar steeds meer consumenten hun weg naartoe zullen vinden. 
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Holland Pharma
50 jaar geleden begon Holland Pharma met kleinschalige 
in- en verkoop van eigen assortiment geneesmiddelen 
op plantaardige en aromatische basis. Holland Pharma 
is gegroeid tot een vooraanstaande groothandel op 
gebied van (homeopatische) natuurgeneesmiddelen, 
voedingssupplementen en drogisterij- en reformartikelen in de 
breedste zin van het woord. Het assortiment bestaat uit meer 
dan 75.000 producten. Geen groot feest door Covid-19, maar 
wel veel jubileumacties waar leveranciers aan meededen.

Van groothandel naar ketenregisseur
Het optimaliseren en toekomstbestendig maken van de bedrijfsvoering, vormt de basis van de strategie 
van Holland Pharma. De disruptie van het groothandelsmodel dwingt de organisatie ertoe een omslag te 
maken van groothandel naar ketenregisseur, waarbij het opbouwen van langdurige relaties met zowel 
de klanten als leveranciers centraal staat. Het doel? Het bieden van de juiste service aan de juiste klant. 
Een goede basis en efficiënte bedrijfsvoering is hierbij essentieel. Holland Pharma gaat pro-actief opzoek 
naar nieuwe unieke merken en producten om de positie van het bedrijf te versterken. Door uitbreiding 
van het selectief distributienetwerk focust zij op kennisdeling en de ontwikkeling van een community 
waarbij de consument centraal staat. Het handelen op basis van data is hierbij van strategisch belang.  

Eén systeem
De strategie om de bedrijfsvoering te opti-
maliseren heeft geleid tot een project dat 
in 2020 focus heeft gekregen: ERP-WMS 
project. De softwareprogramma’s voor de 
inslag van product- en voorraadgegevens 
zijn aan vervanging toe. Het doel is om 
één systeem te implementeren voor een 
efficiëntere werkwijze en voorbereid te 
zijn op toekomstige logistieke uitbreiding. 
In augustus is de voorbereiding gestart. 
Zodra de systemen bij Holland Pharma in 
gebruik zijn genomen en naar wens functi-
oneren, wordt het mogelijk ook geïmple-
menteerd bij enkele andere organisaties 
binnen Mosadex Groep.

Perikelen corona
De coronapandemie zorgde bij Holland Pharma voor grote uitdagingen om met een druk op bezetting 
én een piek aan bestellingen het werk te verzetten. Met name het begin van de coronaperiode leidde tot 
een enorme piek in het aantal bestellingen, waarbij een reguliere kerstperiode in het niet viel. 

Een tweede uitdaging was de afgekondigde 1,5 meter maatregel waar Holland Pharma niet op ingericht 
was. De ruimte in het magazijn is beperkt en de gangpaden smal. Om de veiligheid van de medewerkers 
te garanderen zijn aanpassingen gedaan in het bedrijfsproces. 

Mede vanwege corona zijn sommige producten niet of moeilijk leverbaar. Dit komt onder andere door 
productieproblemen, grondstoftekorten en/of een verschuiving van hun productiefocus bij leveranciers. 
Holland Pharma hoopt na een hectische periode snel weer in rustiger vaarwater te komen en de voor-
raden te herstellen.
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Jaarrekening
Dit financieel jaarverslag betreft niet de statutaire 
jaarrekening 2019/2020 van Mosadex Holding 
B.V. Financiële informatie en samengevatte finan-
ciële overzichten uit dit financieel jaarverslag zijn 
gebaseerd op de door het bestuur van Mosadex 
Holding B.V. opgemaakte jaarrekening 2019/2020 
van Mosadex Holding B.V.

Resultatenontwikkeling 
In het afgesloten boekjaar werd een geconso-
lideerde netto-omzet gerealiseerd van € 1,69 
miljard, 3,7% 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 groepsmaat-
schappijen van Mosadex C.V. in het geconsoli-
deerde resultaat bleef sterk met uitzondering van 
de DIO en DA-formule. Deze laatsten hadden een 
negatieve bijdrage in de exploitatie (operationeel) 
van circa € 4,8 miljoen. 

Het gerealiseerde netto-groepsresultaat na belas-
tingen vertoonde een stijging en wel met € 2,2 
miljoen tot € 45,3 miljoen (+5,0%) ten opzichte 
van het boekjaar 2018/2019. 

De financieringslasten zijn nagenoeg gelijk 
gebleven. 

Het boekjaar kende een belastingdruk van 25,5% 
(2018/2019: 30,0%) ten opzichte van een nomi-
naal belastingpercentage van 25,0%. 

Kasstroom
Het boekjaar 2019/2020 kende een positieve 
kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten van 
€ 78,3 miljoen, voornamelijk door het positieve 
resultaat na belastingen. De positieve kasstromen 
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 2020 
37,1% (30 september 2019: 35,4%). Het groeps-
vermogen nam in 2019/2020 toe met  
€ 4,9 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 toege-
rekend aan het garantievermogen. In het boek-

jaar 2019/2020 is de post achtergestelde leningen 
met € 8,1 miljoen toegenomen. 

In januari 2019 is met een tweetal gezamenlijk 
optredende banken inzake een nieuwe financie-
ringsovereenkomst voor Mosadex naar tevreden-
heid een overeenkomst voor 5 jaar gesloten. 

Mosadex kreeg daarmee de beschikking over de 
navolgende faciliteiten:
• Langlopende leningen onder hypothecaire 
 dekking: in hoofdsom € 25 miljoen, waarvan 
 per ultimo balansdatum € 3,5 miljoen is afge-
 lost. Daarmee is € 21,5 miljoen beschikbaar.
• Factoringsfaciliteit van max. € 130 miljoen 
• Rekening Courant faciliteit € 55 miljoen. 

Medewerkers
Gedurende het jaar 2019/2020 waren 1.545 
werknemers in dienst op basis van een volledig 
dienstverband t.o.v. 1.438 in 2018/2019. Deze 
stijging wordt veroorzaakt door de overname van 
Isatis Health B.V., die in het boekjaar 2018/2019 
nog niet werd geconsolideerd. Daarnaast zijn 
zowel in de groothandel als bij Holland Pharma, 
als gevolg van Covid, extra werknemers ingezet. 
Deze behoefte zal in het komende boekjaar, naar 
verwachting, niet meer ingezet hoeven te worden.

Investeringen 
Het afgelopen boekjaar heeft Mosadex Groep 
geïnvesteerd in zowel materiële vaste activa  
(€ 13,6 miljoen) als in overige immateriële vaste 
activa (€ 2,7 miljoen). 

In Leiden is een nieuw pand verworven voor de 
groothandel. Het bestaande pand van de groot-
handel wordt aangepast voor Central Filling. In 
Elsloo is een pand verworven voor de uitbreiding 
van de activiteiten van Apotheek Voorzorg en in 
Lelystad is er bij Medcor een uitbreiding van het 
kantoorpand opgeleverd. 

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 verantwoor-
ding en de opzet en werking van de interne risi-
cobeheersings- en controlesystemen. Het bestuur 
legt hierover verantwoording af aan de raad van 
commissarissen. 
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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, marktontwikke-
lingen, regelgeving en andere factoren. 

Kredietrisico 
Kredietrisico is het risico van een verlies door het 
in gebreke blijven van een debiteur of een tegen-
partij. Kredietrisico’s ontstaan bij handelsactivi-
teiten van Mosadex alsmede bij het verstrekken 
van leningen. Kredietrisicobeheer wordt onder-
steund 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 (calamiteiten-
verzekering) vormt onderdeel van het beheers-
baar houden van het debiteurenrisico. 

Het risico van wanbetaling wordt laag geschat 
voor Mosadex Groep omdat onze voornaamste 
klanten (apothekers, apotheekhoudende huis-
artsen en zieken- en verpleeghuizen) over het 
algemeen een redelijk goede kredietwaardigheid 
hebben. De brede spreiding met beperkt concen-
tratierisico draagt hiertoe bij. Het grootste risico 
betreft het politieke c.q. zorgverzekeraarsrisico 
aangezien de inkoopmacht van onze doelgroep 
daar ligt. 

Liquiditeitsrisico 
Liquiditeitsrisico is het risico dat Mosadex Groep 
haar financiële verplichtingen niet na kan komen. 
De uitgangspunten van het liquiditeitsrisicobe-
heer 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 omstan-
digheden, 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 verande-
ringen 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 vergoedingssys-
tematiek 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 marge- 
verlies te beperken en waar mogelijk zelfs marges 
te verbeteren. 

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 finan-
ciële 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 onder-
zoeken wordt met acquisities meestal meer risico 
gelopen dan met autonome groei. Door bijvoor-
beeld cultuurverschillen en door ICT-integraties 
kan veel waarde worden vernietigd doordat 
(nieuwe) systemen niet goed geïntegreerd 
worden waardoor de business hinder ondervindt. 
Acquisities ziet de Groep, desondanks, als wezen-
lijk 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 over-
nameproces 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.
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Geconsolideerde balans per 30 september 2020
(voor resultaatbestemming)

30 september 2020 30 september 2019

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Intellectueel eigendom  2.431.197  3.599.575 

Goodwill  11.258.114  10.816.063 

 13.689.311  14.415.638 

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en - terreinen  21.478.348  20.120.510 

Machines en installaties  6.541.469  9.134.280 

Overige vaste bedrijfsmiddelen  14.763.150  11.390.566 

VUB op materiële vaste activa  2.051.736  805.491 

 44.834.703  41.450.847 

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen  279.339  742.046 

Vorderingen op participanten

en maatschappijen waarin wordt 

deelgenomen  3.500.000  3.500.000 

Overige effecten  1.700.000  1.700.000 

Overige vorderingen  7.286.640  6.562.011 

 12.765.979  12.504.057 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden  133.260.809  141.513.628 

Vorderingen

Handelsdebiteuren  144.608.187  157.171.896 

Belastingen en premies   

sociale verzekeringen  43.312  24.742

Overige vorderingen en   

overlopende activa 13.914.337  16.291.354

 158.565.836  173.487.992 

Liquide middelen  15.790.156  - 

 378.906.794  383.372.162 
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30 september 2020 30 september 2019

PASSIVA

Groepsvermogen 

Aandeel van rechtspersoon in het

groepsvermogen  135.404.404  130.272.437 

Aandeel van derden in het

groepsvermogen  5.162.052  5.408.954 

 140.566.456  135.681.391 

Achtergestelde leningen  76.879.169  68.750.000 

Voorzieningen

Latente belastingverplichtingen  70.172  70.509 

Overige voorzieningen  871.104  918.102 

 941.276  988.611 

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen  23.894.850  25.059.363 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen  732.352  15.515.144 

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten  105.068.414  101.414.247 

Schulden aan participanten en aan

maatschappijen waarin wordt

deelgenomen  446.227  2.148.393 

Belastingen en premies sociale

verzekeringen  7.003.547  14.719.513 

Overige schulden en overlopende

passiva  23.374.503  19.095.500 

 136.625.043  152.892.797 

 378.906.794  383.372.162 
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Geconsolideerde winst -en -verliesrekening over 2019/2020

2019/2020 2018/2019

Netto-omzet  1.699.454.719  1.639.212.301 

Overige bedrijfsopbrengsten  935.200  1.258.241 

Kosten

Kosten van grond- en hulpstoffen  1.448.005.844  1.389.141.524 

Lonen en salarissen  66.258.910  58.590.357 

Sociale lasten  10.770.396  10.144.560 

Pensioenlasten  6.281.827  5.566.475 

Afschrijvingen  11.547.383  12.260.549 

Overige waardeveranderingen

van vaste activa  1.051.249  2.268.482 

Overige bedrijfskosten  87.947.818  93.337.252 

 1.631.863.427  1.571.309.199 

Bedrijfsresultaat  68.526.492  69.161.343 

Rentebaten en soortgelijke  

opbrengsten 756.819  452.914

Rentelasten en soortgelijke kosten  -7.152.139  -6.883.568 

Financiële baten en lasten  -6.395.320  -6.430.654 

Resultaat voor belastingen  62.131.172  62.730.689 

Belastingen  -15.845.056  -19.256.564 

 46.286.116  43.474.125 

Aandeel in het resultaat van

deelnemingen  413.086  819.129 

Resultaat na belastingen  46.699.202  44.293.254 

Aandeel van derden in het

groepsresultaat  -1.369.518  -1.130.146 

Resultaat na belastingen  45.329.684  43.163.108 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019/2020
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

2019/2020 2018/2019

Kasstroom uit operationele 

activiteiten

Bedrijfsresultaat  68.526.492  69.161.342 

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen  11.535.317  12.300.338 

Mutatie voorzieningen  -47.335  178.277 

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie voorraden  8.252.819  2.025.882 

Mutatie vorderingen  14.922.156  -32.955.572 

Mutatie kortlopende schulden

(exclusief schulden aan kredietinstellingen)  -1.484.962  11.640.572 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  101.704.487  62.350.839 

Ontvangen interest 756.819  452.914 

Betaalde interest  -7.152.139  -6.883.568 

Vennootschapsbelasting  -15.845.056  -19.256.564 

Overige resultaten uit deelnemingen  231.542  - 

Aandeel van derden in het

groepsresultaat  -1.369.518  -1.130.146 

 -23.378.352  -26.817.364 

Kasstroom uit operationele activiteiten  78.326.135  35.533.475 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa  -2.775.387  -656.179 

Investeringen in materiële vaste activa  -13.635.435  -17.852.605 

Investeringen andere deelnemingen  -4  -8.820 

Dividend uit andere deelnemingen  165.000  663.092 

Waardeverminderingen immateriële

vaste activa  383.222  1.875.775 

Waardeverminderingen materiële 

vaste activa  668.028  392.707 

Desinvesteringen immateriële vaste activa  -  112.555 

Desinvesteringen materiële vaste activa  1.257.009  4.883.658 

Desinvesteringen andere deelnemingen  479.255  1 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -13.458.312  -10.589.816 
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Mosadex Holding B.V. te Sittard

2019/20202019/2020 2018/20192018/2019

Kasstroom uit Kasstroom uit 

financieringsactiviteitenfinancieringsactiviteiten

Mutatie nieuwe consolidaties vaste activa  -116.712  - 

Overige mutaties vaste activa  26.430  - 

Toename overige effecten  -    -1.700.000 

Toename overige vorderingen  -724.629  -1.230.895 

Mutatie wettelijke reserves  5.050.597  6.476.941 

Mutatie overige reserves  -45.248.314  -43.221.687 

Opgenomen achtergestelde leningen  17.905.000  7.500.000 

Aflossing achtergestelde leningen  -9.775.831  -50.000 

Mutatie aandeel derden  -246.902  104.864 

Opgenomen schulden aan 

kredietinstellingen  2.100.000  25.000.000 

Aflossing schulden aan 

kredietinstellingen  -3.264.514  -18.971.887 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -34.294.875  -26.092.664 

 30.572.948  -1.149.005 

Samenstelling geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 oktober  -    - 

Kortlopende schulden aan

kredietinstellingen per 1 oktober  -15.515.144  -14.366.139 

 -15.515.144  -14.366.139 

Mutatie liquide middelen  15.790.156  - 

Mutatie kortlopende schulden aan

kredietinstellingen (exclusief kortlopend deel

van de langlopende schulden)  14.782.792  -1.149.005 

 30.572.948  -1.149.005 

Geldmiddelen per 30 september  15.057.804  -15.515.144 
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Verslaggevende entiteit 

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 handels-
register onder nummer 14056352. De geconso-
lideerde jaarrekening van Mosadex Holding B.V. 
over het boekjaar eindigend op 30 september 2020 
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 genees-
middelen en medische producten en de ontwikke-
ling en implementatie van zorgen retailconcepten. 
De belangrijkste klanten zijn apothekers, apotheek-
houdende 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 uitge-
geven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling 
van het resultaat vinden plaats op basis van histo-
rische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grond-
slag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd 
volgens het kostprijsmodel.

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.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2018/2019 zijn, waar nodig, 

geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 
2019/2020 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 werke-
lijke uitkomst ten opzichte van de inschatting 
heeft mogelijk effect op de financiële positie en 
resultaten.

Omrekening van vreemde valuta’s
Activa en passiva luidende in vreemde valuta 
worden gewaardeerd tegen de koers per balans-
datum. 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 balans-
posten 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 afschrij-
vingen. Er wordt rekening gehouden met bijzon-
dere waardeverminderingen. Dit is het geval als de 
boekwaarde van het actief (of van de kasstroom-
genererende eenheid waartoe het actief behoort) 
hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Toelichting behorende tot de 
geconsolideerde jaarrekening
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de verwachte toekom-
stige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de 
bijzondere waardeverminderingen die op balans-
datum 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 
deze invloed ontbreekt, worden opgenomen tegen 
verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een voor-
ziening 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 geamorti-
seerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale 
waarde, onder aftrek van noodzakelijke 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 handelsgoe-
deren worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere 
netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door indivi-
duele 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 onin-
baarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van indivi-
duele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden 
met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opge-
nomen 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 maatschap-
pijen. 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 verplich-
tingen 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 voor-
ziening 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  
langlopend 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 geamor-
tiseerde 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.
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste 
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwer-
king gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en trans-
actiekosten 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-op-
brengsten 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 resul-
taat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt 
bepaald op basis van de bij Mosadex Holding 
B.V. 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 winstbereke-
ning, en waarbij actieve belastinglatenties (indien 
van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor 
zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Grondslagen voor de opstelling van het 
geconsolideerde kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode.

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

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 
en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde 
dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom 
uit financieringsactiviteiten.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 30 september 2020

ACTIVAACTIVA

VASTE ACTIVAVASTE ACTIVA

Immateriële vaste activaImmateriële vaste activa

IntellectueelIntellectueel

eigendomeigendom GoodwillGoodwill TotaalTotaal

Boekwaarde per 1 oktober 2019

Verkrijgingsprijs  26.730.927  33.272.256  60.003.183 

Cumulatieve afschrijvingen en

overige waardeverminderingen  -23.131.352  -22.456.193  -45.587.545 

 3.599.575  10.816.063  14.415.638 

Mutaties 

Investeringen  592.621  2.182.766  2.775.387 

Afschrijvingen  -1.377.777  -1.740.715  -3.118.492 

Waardeverminderingen

immateriële vaste activa  -383.222  -    -383.222 

 -1.168.378  442.051  -726.327 

Boekwaarde per 30 september 2020

Verkrijgingsprijs  27.323.548  35.455.022  62.778.570 

Cumulatieve afschrijvingen en

overige waardeverminderingen  -24.892.351  -24.196.608  -49.088.959 

 2.431.197  11.258.414  13.689.611 

Afschrijvingspercentages %

Intellectueel eigendom 10 - 12,5 - 20 - 33,33

Goodwill 6,66 - 16,66 - 20
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Materiële vaste activa

OverigeOverige

Bedrijfs-Bedrijfs- vastevaste VUB opVUB op

gebouwen engebouwen en Machines enMachines en bedrijfs-bedrijfs- materiëlemateriële

- terreinen- terreinen installatiesinstallaties middelenmiddelen vaste activavaste activa TotaalTotaal

Boekwaarde 

per 1 oktober 2019

Aanschaffingswaarde  34.248.820  26.577.355  36.203.647  805.491  97.835.313 

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen  -14.128.310  -17.443.075  -24.813.080  -    -56.384.465 

 20.120.510  9.134.280  11.390.567  805.491  41.450.848 

Mutaties 

Investeringen  3.300.584  815.808  7.800.326  1.718.717  13.635.435 

Desinvesteringen  -288.789  -62.386  -1.770.448  -472.472  -2.594.095 

Afschrijving desinvesteringen  76.762  62.386  1.197.938  -    1.337.086 

Nieuwe consolidaties:    

Aanschaffingswaarde  -    -    116.712  -    116.712 

Afschrijvingen  -1.290.823  -3.288.722  -3.837.280  -    -8.416.825 

Waardeverminderingen    

materiële vaste activa  -439.896  -119.897  -108.235  -    -668.028 

Nieuwe consolidatie:     

Cumulatieve afschrijvingen en     

waardeverminderingen  -    -    -26.430  -    -26.430 

 1.357.838  -2.592.811  3.372.583  1.246.245  3.383.855 

Boekwaarde 

per 30 september 2020

Aanschaffingswaarde  37.260.615  27.330.777  42.350.237  2.051.736  108.993.365 

Cumulatieve afschrijvingen en  -   

waardeverminderingen  -15.782.267  -20.789.308  -27.587.087  -    -64.158.662 

Boekwaarde

per 30 september 2020  21.478.348  6.541.469  14.763.150  2.051.736  44.834.703 

Afschrijvingspercentages  % 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 3 - 10

Machines en installaties 20

Overige vaste bedrijfsmiddelen 20

VUB op materiële vaste activa 0



37 • MOSADEX GROEP JAARVERSLAG 2019-2020

Financiële vaste activa

 Vorderingen 

 op partici- 

 panten en 

 maatschap- 

Andere  pijen waarin 

deel-  wordt deel-  Overige Overige 

nemingen  genomen effecten vorderingen Totaal

Stand per 1 oktober 2019  742.046  3.500.000  1.700.000  6.562.011  12.504.057 

Investeringen  4  -    -    2.148.092  2.148.096 

Aflossingen/desinvesteringen  -8.820  -    -    -1.351.872  -1.360.692 

herrubricering  -470.435  -    -    -    -470.435 

Aandeel resultaat onderneming                     

waarin wordt deelgenomen  181.544  -    -    -    181.544 

Dividend deelnemingen  -165.000  -    -    -    -165.000 

Voorziening  -    -    -    -71.591  -71.591 

Stand per 30 september 2020  279.339  3.500.000  1.700.000  7.286.640  12.765.979 
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Achtergestelde leningen
Per 30 september 2020 bedragen de achterge-
stelde leningen € 76.879.169 waarbij de aflos-
singsverplichting in het komende boekjaar  
€ 17.145.833 bedraagt. Een bedrag van  
€ 24.645.833 heeft een resterende looptijd tussen 
de één en vier jaar en een bedrag van  
€ 35.087.503 heeft een resterende looptijd langer 
dan vijf jaar. 

Per 30 september 2020 draagt een bedrag van  
€ 9.000.000 een variabele rente met een gewogen 
gemiddelde van 1,50%, gebaseerd op Euribor plus 
een toeslag.

Het restant ad € 67.879.169 draagt een vaste 
rente op basis van het gewogen gemiddelde van 
7,06% op jaarbasis.

Voorzieningen

Latente belastingverplichting
Deze voorziening heeft betrekking op de tijdelijke 
verschillen tussen de waardering in de jaarreke-
ning en de fiscale waardering van de immateriële 
en materiële vaste activa. De voorziening is 
berekend naar het geldende belastingtarief van 
25,00%.

30-09-'20 30-09-'19

Stand per 1 oktober  70.509  85.509 

Onttrekking in het boekjaar  -337  -15.000 

Stand per 30 september  70.172  70.509 

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen
Per 30 september 2020 bedragen de leningen o/g 
€ 23.894.850 waarbij de aflossingsverplichting 
in het komende boekjaar € 2.489.464 bedraagt. 
Een bedrag van € 9.905.386 heeft een resterende 
looptijd tussen de één en vier jaar en een bedrag 

van € 11.500.000 heeft een resterende looptijd 
langer dan vijf jaar.
Per 30 september 2020 draagt een bedrag van  
€ 21.500.000 een variabele rente met een 
gewogen gemiddelde van 0,57% gebaseerd op 
Euribor plus een opslag.

Het restant ad € 2.394.850 draagt een vaste rente 
op basis van een gewogen gemiddelde van 1,96% 
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 € 227.500. De schuld bedraagt per  
30 september 2020 € 263.000.

Zekerheden
Kredietinstellingen
Met de kredietinstellingen is een rekening-courant-
faciliteit 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. 

Eigen vermogen

2019/2020 2018/2019

Aandeel van derden in het groepsvermogen

Stand per 1 oktober  5.408.954  5.304.090 

Aandeel van derden in het groepsresultaat  1.369.518  1.130.146 

Overige mutaties  -1.616.420  -1.025.282 

Stand per 30 september  5.162.052  5.408.954 
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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

Voorwaardelijke verplichtingen
Bankgaranties
Per 30 september 2020 zijn bankgaranties  
afgegeven voor een totaalbedrag ad € 350.000.

Meerjarige financiële verplichtingen
Investeringsverplichtingen
Door de groep zijn investeringsverplichtingen 
aangegaan groot circa € 7.500.000.

Leaseverplichtingen 
Door de tot de groep behorende vennootschappen 
zijn leaseverplichtingen voor personenauto’s 
aangegaan, waarvan de verplichtingen circa  
€ 70.000 op jaarbasis bedragen.

Huurverplichtingen onroerende zaken
Met betrekking tot de huur van gebouwen zijn 
verplichtingen aangegaan welke in het boekjaar 
2020/2021 een jaarlast van circa € 1.800.000,-- 
met zich meebrengen.
Het betreft de panden te ‘s-Hertogenbosch, 
Nieuwleusen, Zwolle, Amersfoort, Elsloo, Borculo, 
Helsingborg, Almere, Lelystad, Bladel en Venray met 
looptijden van maximaal vijf jaar. De huurverplich-
tingen 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 huurovereenkom-
sten voor winkelpanden afgesloten ten behoeve 
van de exploitatie van eigen drogisterijen. De 
totale huurverplichting voor het komende boekjaar 
bedraagt circa € 350.000.

Afnameverplichtingen
Door de groep behorende vennootschappen zijn 
afnameverplichtingen aangegaan voor huismerk-
producten welke op voorraad liggen bij leveran-
ciers, waarvan de totale omvang op balansdatum 
bedraagt € 970.000.

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. c.s., 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. c.s., Elsloo, belang 100%
• Mosadex R&D B.V., Elsloo, belang 100%
• NCasso B.V., Elsloo, belang 100%
• Leef.nl B.V., Elsloo, belang 100%
• Isatis Health B.V., belang 100%
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Verklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Mosadex Holding B.V. statutair gevestigd te Sittard

Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening over de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 (hierna 
‘de samengevatte jaarrekening’) van Mosadex Holding B.V. te Sittard is ontleend aan de gecontroleerde 
jaarrekening over de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 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 2019 tot en met 30 
september 2020 van Mosadex Holding B.V. op basis van de grondslagen zoals beschreven in de 
jaarrekening en consistent beschreven in het jaarverslag 2019/2020 onder “Toelichting behorende tot 
de geconsolideerde jaarrekening”.

De samengevatte jaarrekening welke is opgenomen in het financieel jaarverslag 2019/2020 
(pagina’s 25 tot en met 39) bestaat uit:  

1. de geconsolideerde balans per 30 september 2020;
2. de volgende overzichten over de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020:   
 - de geconsolideerde winst-en-verliesrekening;
 - het geconsolideerd kasstroomoverzicht; en
 - de bijbehorende toelichtingen. 

Samengevatte jaarrekening 2019/2020
De samengevatte jaarrekening 2019/2020 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 2019/2020 
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 7 december 2020.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening over de periode 
1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 van Mosadex Holding B.V. in onze controleverklaring van 
7 december 2020.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de 
samengevatte 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 
2019/2020 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, 11 december 2020

Crowe Foederer B.V.    
M.J.H. Geven AA    
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