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Bij de voorbereidingszitting (lezen en bespreken van de casus) 09:00 uur tot 
10:30 uur geldt het volgende: 
 

- Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de boeken die op de 
literatuurlijst van de opleiding staan 

- Deze boeken mogen uitsluitend voorzien zijn van tabjes en onderstrepingen  
- Syllabi, aantekeningen en overige documenten, in welke vorm dan ook, zijn niet 

toegestaan. 

Bij het maken van de vragen van de ochtendzitting (10:30 tot 13:00 uur) en 
middagzitting (14:00 tot 16:30 uur) geldt het volgende: 
 

- Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur en hulpmiddelen: 

o Handboek 2018 Deloitte en/of Handboek 2018 E&Y en/of KPMG Jaarboek 
2017/2018; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

o  Regelgeving Accountancy (HRA) 2018; een eerdere druk is toegestaan, 
maar wel voor eigen risico. 

o Wwft (ingebonden) 
o Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 

 
- Alle antwoorden dienen op tentamenpapier te worden gemaakt 

- Het kladpapier wordt niet nagekeken, maar moet wel worden ingeleverd 

- Alleen gemotiveerde antwoorden worden in de beoordeling meegenomen, tenzij 

anders is aangegeven 

- Alleen toegelichte berekeningen worden meegenomen in de beoordeling, tenzij 

anders is aangegeven 

- Alleen duidelijke en leesbare antwoorden worden in de beoordeling 

meegenomen 

- Vermeld bij verwijzingen naar de HRA artikelnummer, alineanummer en 

eventuele subnummers 

- Vermeld bij verwijzingen naar wetteksten artikelnummers, lidnummer en letter 

- Alleen volledige verwijzingen naar wetteksten worden in de beoordeling 

meegenomen 

- Geef bij journaalposten duidelijk aan of het een balanspost (B) of een post van 

de winst-en-verliesrekening (W&V) betreft. 

 
 
Pauze (tussen 13:00 en 14:00 uur) 
 
De casus moet tijdens de pauze tussen ochtend- en middagzitting in de examenruimte 
blijven. 
 
Redactiecommissie OAT  
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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving Pro Medical Holding B.V. 

1.1 Algemeen 

Pro Medical Holding BV is statutair gevestigd in Maastricht en is een 100% deelneming 
van Holland Investment Holding BV te Amsterdam. Pro Medical Holding BV is de 
moedermaatschappij van een drietal werkmaatschappijen, te weten Pro Medical 
Research BV, Catheters Medical BV en Sensors Medical BV. De groepsstructuur is 
weergegeven in paragraaf 1.3. In het vervolg worden Pro Medical Holding BV en haar 
drie groepsmaatschappijen aangeduid als Pro Medical Groep. 
De activiteiten van de Pro Medical Groep bestaan uit de verkoop van en het 
ontwikkelen en produceren van medische producten, met name katheters en sensoren. 
De innovatieve producten worden in meer dan 25 landen verkocht aan grote medische 
groothandelaren, ziekenhuizen en distributeurs. Bij de Pro Medical Groep werken circa 
115 medewerkers en de omzet bedraagt in 2017 ruim 12 miljoen euro. 
 
Pro Medical Holding BV is opgericht in 2011, samen met Pro Medical Research BV en 
Catheters Medical BV. Sensors Medical BV is in 2014 als zelfstandige spin-off van John 
& Son overgenomen door Pro Medical Holding BV. 
 

1.2 Missie en actuele ontwikkelingen 

1.2.1 Missie en kritische succesfactoren 

De missie van de Pro Medical Groep is: 
 
“Pro Medical is een partner voor medisch specialisten en bedrijven ten aanzien van het 
ontwikkelen en produceren van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten voor 
medische toepassingen”. 
 
De onderneming streeft ernaar snel te groeien en zoveel mogelijk medici en patiënten 
te helpen met de beste katheters en sensoren die voldoen aan de geldende 
voorschriften voor medische instrumenten. 
 
In het managementteam van Pro Medical Groep worden maandelijks de resultaten 
besproken die zijn gepresenteerd in een dashboard. Daarin zijn prestatie-indicatoren 
voor de onderstaande kritische succesfactoren opgenomen: 

 Omzetgroei 

 Succesvol ontwikkelen van nieuwe katheters en sensoren 

 Kwaliteit van de katheters en sensoren 

 Naamsbekendheid bij medici  

Het managementteam heeft onder andere de doelstelling om de omzet te laten groeien 
van ruim 12 miloen euro in 2017 tot 30 miljoen euro in 2022. 



 

©Vereniging Hogescholen OAT januari 2019        Pagina 5 van 25 

1.2.2 Actuele ontwikkelingen 

De Pro Medical Groep opereert voor wat betreft de katheters als relatief kleine speler in 
een wereldmarkt met een aantal zeer grote concurrenten, bijvoorbeeld Boston 
Scientific.  
Een aantal concurrenten van Pro Medical Groep is recentelijk deels eigenaar geworden 
van ziekenhuizen waaraan Pro Medical Groep haar producten levert. Soms leidt dit tot 
verlies van afnemers voor de Pro Medical Groep.  
Een deel van de afzet van de producten vindt plaats in landen als Rusland, Pakistan en 
Iran. Door politieke instabiliteit krijgen ziekenhuizen daar de afgelopen tijd steeds 
minder budget voor de inkoop van producten uit het buitenland. 
 
Bij de verkoop van sensoren, die geleverd worden door Sensors Medical BV, heeft de 
Pro Medical Groep minder last van concurrentie.  
De combinatie van het aanbieden van katheters en sensoren is volgens de algemeen 
directeur uit strategisch oogpunt goed voor de concurrentiepositie van de Pro Medical 
Groep.  
 
Pro Medical Groep wil zich in de nabije toekomst vooral richten op producten die via de 
bloedvaten in het lichaam worden ingebracht, de zogenaamde vasculaire producten. 
Bestaande technologieën, waar het bedrijf goed bekend mee is, zullen verder worden 
uitgebouwd.  
 

1.3 Organogram 

 

Op de volgende bladzijde is de structuur van de organisatie en het organogram van de 
groep weergegeven. 
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Figuur 1 Structuur en Organogram. De cijfers verwijzen naar de respectievelijke paragraafnummers. 
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1.4 Beschrijving organisatie Pro Medical Groep 

1.4.1 Holland Investment Holding BV 

Een klein gedeelte van de aandelen van Holland Investment Holding BV is in handen 
van de directie van de drie werkmaatschappijen en van de algemeen directeur. De 
overige aandelen van Holland Investment Holding BV zijn in handen van een 
investeringsmaatschappij. Holland Investment Holding BV is 100 % aandeelhouder van 
Pro Medical Holding BV.  
Holland Investment Holding BV vormt geen onderdeel van de Pro Medical Groep die in 
deze casus centraal staat. 
 

1.4.2 Pro Medical Holding BV  

Om slagvaardig te kunnen opereren heeft Pro Medical Holding BV een 
organisatiestructuur gekozen waarbij de drie werkmaatschappijen worden ondersteund 
door een aantal stafafdelingen en een afdeling Inkoop, een afdeling Magazijnen, een 
afdeling Marketing & Sales en een afdeling Bedrijfsbureau en kwaliteitscontrole.  
In Pro Medical Research BV zijn alle researchactiviteiten van de groep ondergebracht. 
De productieactiviteiten zijn ondergebracht in Catheters Medical BV en Sensors Medical 
BV. Het organogram vormt de weergave van deze structuur. Iedere afdeling wordt 
geleid door een afdelingshoofd en de drie werkmaatschappijen hebben ieder een eigen 
directeur. 
De werkmaatschappijen en (staf)afdelingen zijn fysiek bij elkaar gevestigd op een 
industrieterrein vlakbij Maastricht. 
De algemeen directeur van Pro Medical Holding BV, de heer Cordis, geeft leiding aan 
de afdelingshoofden van de (staf)afdelingen. Hij vormt samen met de directie van de 
werkmaatschappijen het managementteam van de Pro Medical Groep. 
 
 
1.4.3 ICT 

Pro Medical Holding BV heeft een ERP-pakket in gebruik dat gemaakt is voor 
productiebedrijven: ProdERP. In dit pakket zijn onder andere de volgende operationele 
modules opgenomen: 

 planningsmodule 

 productiemodule 

 projectmodule (voor de onderzoeks- en ontwikkelprojecten) 

 verkoopmodule  

 financiële module 

 inkoopmodule 

 voorraadmodule 

 personeelsmodule waarin opgenomen de personeelsadministratie en de 
personeelsinzet en personeelsplanning  

 salarismodule 

 financiële module (voor o.a. debiteuren en crediteuren) 
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Pro Medical Holding BV heeft een website die vooral wordt gebruikt om voorlichting te 
geven over de aangeboden producten. De afdeling ICT is verantwoordelijk voor het 
onderhoud en beheer van het ERP-pakket en de contacten met de soft- en hardware 
leveranciers.  

 
1.4.4 Finance & Control 

Onder leiding van de Algemeen directeur is de afdeling Finance & Control 
verantwoordelijk voor de financiële administratie van alle drie de werkmaatschappijen, 
voor de administratie van de Holding en voor de maandelijkse 
managementrapportages. Voor de maandelijkse managementrapportages wordt een 
standaard rapportageformat gebruikt. Binnen Finance & Control zijn drie controllers 
aangesteld die de gestelde operationele en financiële targets van de aan hen 
toegewezen werkmaatschappij berekenen en weergeven in een dashboard ten 
behoeve van het managementteam. Verder worden binnen Finance & Control de 
(geconsolideerde) jaarrekeningen opgemaakt voor de groep. 

 
1.4.5 Regelgeving & Compliance 

De stafafdeling Regelgeving & Compliance houdt zich bezig met het interne toezicht op 
de producten en processen bij de drie werkmaatschappijen op basis van wereldwijde 
eisen gesteld aan de producten en processen van producenten van medische 
apparatuur.  
Aan medische apparatuur en producten worden hoge eisen gesteld op het gebied van 
betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en ergonomie. Er is dan ook een aantal instanties in 
Nederland die toezicht houden op vervaardigers van medische apparatuur en 
producten. Voor Pro Medical Research BV, Cathethers Medical BV en Sensors Medical 
BV is Dekra de zogenaamde ‘notified body’. Dekra is een commerciële organisatie die 
door de overheid is aangemerkt als instantie die toeziet op nieuw ontwikkelde producten 
in de medische markt en op de daaraan gekoppelde processen. Wat betreft de 
ontwikkel- en productieprocessen ziet Dekra toe op het voldoen aan alle gestelde 
wettelijke eisen zoals deze wereldwijd zijn gesteld. Deze “notified body” komt hiervoor 
minimaal één keer per jaar onaangekondigd op bezoek bij de drie werkmaatschappijen 
van Pro Medical Holding BV om audits uit te voeren op processen en producten. 

 
1.4.6 Inkoop 

De benodigde grondstoffen en onderdelen worden ingekocht door de afdeling Inkoop. 
Verder sluit deze afdeling contracten af met leveranciers van diensten, onder andere 
voor het steriliseren (dit is het doden van bacteriën, virussen, schimmels en sporen) van 
producten. 
Voor de fabricage van de katheters en sensoren mogen alleen grondstoffen en 
onderdelen met een kwaliteitskeurmerk van een wereldwijd erkende keuringsinstelling 
worden gebruikt. De Pro Medical Groep koopt daarom alleen grondstoffen en 
onderdelen in van leveranciers die door Dekra zijn gecertificeerd.  
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Voor de inkopen van grondstoffen en onderdelen benaderen de inkopers door Dekra 
gecertificeerde leveranciers. Na een uitgebreid onderzoek van de producten die de 
leverancier levert door de afdeling Bedrijfsbureau en kwaliteitscontrole worden de 
gegevens van een nieuwe gekwalificeerde leverancier toegevoegd aan de 
inkoopmodule van het ERP-systeem.  
De grondstoffen en onderdelen voor Catheters Medical BV en Sensors Medical BV 
worden ingekocht op basis van minimum bestelhoeveelheden. De grondstoffen voor 
Pro Medical Research BV worden ingekocht op basis van specifieke aanvragen van de 
onderzoekers. 
De inkopers vragen eens per jaar offertes aan bij een aantal gekwalificeerde 
leveranciers voor de grondstoffen en onderdelen die gebruikt worden in het 
productieproces van Catheters Medical BV en Sensors Medical BV. In de contracten die 
daarna worden afgesloten worden uitgebreide productspecificaties (SPECS) 
opgenomen. In de contracten met deze leveranciers zijn bepalingen ten aanzien van 
inkoopbonussen opgenomen bij een jaarafname door de Pro Medical Groep van meer 
dan een bepaald omzetbedrag. 
Naar aanleiding van een aanvraag door onderzoekers van Pro Medical Research BV 
worden per project offertes aangevraagd voor de specifiek benodigde grondstoffen en 
onderdelen bij gekwalificeerde leveranciers. 
Voor sterilisatie van de producten is een contract afgesloten met een Belgische 
leverancier, waarin wordt vastgelegd hoeveel te steriliseren producten de Pro Medical 
Groep per jaar minimaal zal aanleveren. Dit is nodig om zeker te weten dat het bedrijf 
genoeg capaciteit beschikbaar heeft voor tijdige levering van de gesteriliseerde 
producten. Bij het niet halen van de afgesproken minimumhoeveelheden is een boete 
verschuldigd aan de Belgische leverancier. 
Het ERP-systeem geeft een signaal wanneer het minimumvoorraadniveau van een  
grondstof of onderdeel wordt bereikt. Omdat het voor afnemers belangrijk is om 
bestellingen tijdig geleverd te krijgen, wordt gewerkt met hoge minimumvoorraden. 
De grondstoffen en onderdelen worden door de leveranciers afgeleverd bij het centrale 
magazijn. 
Na ontvangst vindt keuring plaats door de afdeling Bedrijfsbureau en kwaliteitscontrole 
om vast te stellen dat de geleverde grondstoffen en onderdelen aan de strenge 
kwaliteitseisen voldoen. De kwaliteitscontrole is van groot belang want levering van 
ondeugdelijke katheters of sensoren aan ziekenhuizen kan grote claims tot gevolg 
hebben. 
Ontvangen grondstoffen en onderdelen die worden afgekeurd worden na telefonisch 
overleg met de leverancier op afspraak opgehaald door deze leverancier. Na het 
afkeuren worden de producten tot het moment van ophalen opgenomen in het magazijn 
afgekeurde grondstoffen en producten. 
 

1.4.7 Magazijnen 

Bij Pro Medical Groep is een groot magazijn aanwezig dat bestaat uit drie afgescheiden 
ruimtes, namelijk een magazijn grondstoffen en onderdelen, een magazijn gereed 
product en een magazijn afgekeurde grondstoffen en producten. 



 

©Vereniging Hogescholen OAT januari 2019        Pagina 10 van 25 

Deze ruimtes in het magazijn zijn alle drie afgesloten en worden gezamenlijk beheerd 
door één magazijnbeheerder.  
 

1.4.8 Marketing & Sales 

De verkoop van de katheters en sensoren geproduceerd door de werkmaatschappijen 
wordt verzorgd door de afdeling Marketing & Sales.  
Het huidige assortiment aan katheters en sensoren dat wordt verkocht, is ontstaan door 
steeds de best lopende artikelen in het assortiment te houden en deze verder te 
ontwikkelen. De prijzen van de katheters en sensoren worden bepaald op basis van de 
standaardkostprijs verhoogd met een bruto marge. De verkoopprijzen worden 
opgenomen in een prijstabel in het ERP-systeem. Ieder jaar wordt medio oktober door 
het team van verkopers in overleg met de directie bepaald of de prijzen moeten worden 
aangepast. 
Na aanvraag van een offerte door een klant wordt door een verkoper een offerte 
opgesteld. Afhankelijk van het land van de afnemer en de ordergrootte worden 
kortingen verstrekt. Zo wordt bijvoorbeeld aan Poolse afnemers een relatief hoog 
kortingspercentage op de verkoopprijs gegeven. In Polen zijn de verkoopprijzen van 
medische producten erg laag. Voor Pro Medical Groep is Polen een interessant 
afzetgebied omdat door Poolse afnemers relatief grote volumes worden afgenomen. 
De verkopers proberen zoveel mogelijk een betalingstermijn van 14 dagen te bedingen. 
Nieuwe klanten moeten altijd vóór de eerste levering betaald hebben. Het merendeel 
van de klanten is buitenlands. Het uitvoeren van een kredietwaardigheidscheck voor 
deze klanten wordt als zeer lastig ervaren. De meeste klanten betalen in euro’s, maar 
enkele klanten betalen in dollars. 
Bij de verkoop van assortimentsproducten worden alleen voor grote klanten als Philips  
verkoopcontracten afgesloten. Dit gebeurt veelal op verzoek van de klant. De 
behandelend verkoper tekent samen met een directielid van de Pro Medical Groep het 
contract. 
Bedrijfsgegevens van nieuwe klanten worden door de afdeling Marketing & Sales 
vastgelegd in de verkoopmodule van het ERP-pakket.  
 
Als de voorraad katheters en sensoren niet toereikend is voor een verkooporder dan 
wordt in de orderbevestiging opgenomen dat eerst een deellevering wordt gedaan en 
dat later de rest van de order zal worden uitgeleverd.  
Zodra een order gereed is, vindt facturering plaats aan de afnemer. 
Voor buitenlandse afnemers worden tal van formaliteiten op de facturen opgenomen die 
vereist zijn door de douane. 
 

1.4.9 Bedrijfsbureau en kwaliteitscontrole 

De rol van de afdeling Bedrijfsbureau en kwaliteitskeuring is hierboven beschreven in 
paragraaf 1.4.6 Inkoop en wordt hieronder beschreven in paragraaf 1.5.2 Catheters 
Medical BV. 
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1.4.10 HRM 

De afdeling HRM draagt zorg voor de uitvoering van het door het managementteam 
opgestelde personeelsbeleid. In verband met de hoge eisen gesteld aan de 
onderzoeksactiviteiten en de producten die door de werkmaatschappijen worden 
gemaakt, beschikt de groep over goed opgeleid personeel dat kwaliteit hoog in het 
vaandel heeft staan. 
 

1.5 De werkmaatschappijen  

1.5.1 Pro Medical Research BV 

Pro Medical Research BV houdt zich bezig met onderzoek naar en de ontwikkeling van 
nieuwe producten en verbeteringen aan bestaande producten. Pro Medical Research 
BV krijgt regelmatig vragen van afnemers, medici en ziekenhuizen over mogelijke 
verbeteringen in de katheters en sensoren geleverd door de Pro Medical Groep 
waarmee men aan de slag gaat. Voor dit doel is een speciaal meldpunt ingericht bij 
ProMedical Research BV. Bij dit meldpunt kunnen ook medische problemen gemeld 
worden waarvoor vernieuwingen in katheters en sensoren mogelijk een oplossing 
kunnen bieden. 
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), de Europese Gemeenschap en 
andere overheden stellen hoge eisen aan medische producten. Daarom worden ook de 
katheters en sensoren voordat zij op de markt kunnen worden gebracht, gekeurd door 
Dekra om te bepalen of zij voldoen aan de geldende eisen voor medische producten. 
Voor de Europese markt verzorgt Dekra de benodigde CE-certificering (CE = 
Conformité Européenne) waarmee producten op de Europese markt mogen worden 
verkocht.  
Voor de ontwikkelde en door Dekra goedgekeurde katheters en sensoren vraagt Pro 
Medical Holding BV patenten aan. Het verkrijgen van deze patenten is erg belangrijk 
voor de concurrentiepositie van de Pro Medical Groep. 
Het managementteam van de Pro Medical Groep wil, naast het investeren in voor eigen 
rekening en risico ontwikkelen van producten, zich in de toekomst richten op het doen 
van onderzoek in opdracht van klanten en distributeurs, voornamelijk op het gebied van 
sensortechnologie. 

1.5.2 Catheters Medical BV 

Bij Catheters Medical BV worden drie soorten katheters geproduceerd. Een katheter is 
een kunststof buisje dat in het lichaam ingebracht kan worden om via dit buisje 
medische handelingen te kunnen verrichten. De drie soorten katheters die bij Catheters 
Medical BV worden geproduceerd zijn diagnostische katheters (bedoeld om diagnoses 
mee te stellen), guiding katheters (bedoeld om medische instrumenten naar de juiste 
plek in het lichaam te begeleiden) en cardiologische katheters (die worden gebruikt voor 
ingrepen in en rond het hart). 
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Voorbeelden van een diagnostische katheter, een guiding katheter en een cardiologische katheter 

 
Het productieproces ziet er als volgt uit:  
De grondstoffen en hulpstoffen worden eerst verwerkt tot basiselementen. De 
basiselementen worden bij elkaar gevoegd waardoor deelproducten ontstaan. 
Vervolgens worden deelproducten in elkaar gezet tot eindproducten. Sommige soorten 
katheters worden daarna gecoat. Tenslotte worden de katheters verpakt in voorlopige 
verpakkingen. 
De sturingsprogrammatuur van de in het productieproces gebruikte machines is 
verbonden met de planningsmodule en de productiemodule van het ERP-systeem.  

Als het product klaar is en verpakt, wordt het op pallets klaargezet om vervoerd te 
worden naar het bedrijf in België waar de katheters worden gesteriliseerd. Na ongeveer 
twee weken worden de katheters steriel verpakt terug ontvangen bij Catheters Medical 
BV en opgeslagen in het magazijn. Het Belgische bedrijf rapporteert aan Catheters 
Medical BV hoeveel gesteriliseerde katheters worden teruggeleverd en wanneer dat 
gebeurt. De katheters zijn na sterilisatie 6 maanden houdbaar.  
Het bedrijfsbureau draagt zorg voor een optimale planning van de te produceren 
katheters op basis van de aanwezige voorraden, afgesloten verkoopcontracten, 
lopende orders en personeelscapaciteit. 
De kwaliteitscontroleurs van de afdeling Bedrijfsbureau en kwaliteitscontrole voeren 
tijdens het productieproces continu kwaliteitscontroles uit. Deze kwaliteitscontroleurs 
zijn verantwoordelijk voor alle kwaliteitskeuringen. De ingekochte grond- en hulpstoffen 
worden, zoals beschreven onder het kopje Inkoop, direct na binnenkomst gekeurd op 
de juiste kwaliteit, aantallen en tijdige levering. Voorts worden diverse 
kwaliteitscontroles uitgevoerd zowel aan het begin, tijdens en aan het eind van iedere 
fase van het productieproces. Het management wil weten waar mogelijk fouten 
gemaakt worden binnen het productieproces. Het doel is om deze in de toekomst 
zoveel mogelijk te voorkomen. De uitkomsten van de kwaliteitscontroles worden aan het 
management gerapporteerd middels een standaardrapportage per productieopdracht, 
per week. 
Afgekeurde tussen- en eindproducten worden opgenomen in het magazijn afgekeurde 
grondstoffen en producten en in overleg met de directeur van Cathethers Medical BV 
(Productie) vernietigd. De resten die overblijven na vernietiging worden afgegeven aan 
een afvalverwerkingsbedrijf. 
 

1.5.3 Sensors Medical BV 
Bij Sensors Medical BV vindt de productie plaats van drie soorten sensoren, namelijk 
PH-sensoren, druksensoren en sensoren voor de industrie. 
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De PH-sensoren worden in de medische wereld bijvoorbeeld gebruikt om de afgifte van 
zuren te meten, PH-waarden te meten in de maag en om te zorgen voor zeer precieze 
afgifte van medicatie in het lichaam. De druksensoren worden gebruikt om druk te 
meten in het lichaam, bijvoorbeeld de bloeddruk of de druk in de kamers van het hart 
om pacemakers optimaal te kunnen instellen. De sensoren voor de industrie zijn zeer 
klein en worden gebruikt om PH-waarden en druk te meten in industriële processen, 
bijvoorbeeld in suikerfabrieken. 
 

Deel 2 Accountantsorganisatie Enjama 

2.1 Algemeen 

Accountantsorganisatie Enjama (hierna Enjama) heeft in 2016 de controleopdracht 
verkregen voor de wettelijke controle van de jaarrekeningen 2017 van Pro Medical 
Holding BV en haar dochtermaatschappijen. Lodewijk de Bruin is de verantwoordelijke 
externe accountant voor de controle van de jaarrekeningen van Pro Medical Holding BV 
en haar dochtermaatschappijen. 
Enjama heeft een AFM-vergunning voor de uitvoering van wettelijke controles (incl. 
OOB). Enjama heeft tien kantoren in Nederland waar circa 400 fte werken. Enjama is 
aangesloten bij een internationaal samenwerkingsverband van 
accountantsorganisaties. 
 

2.2 Aantekeningen uit de controle 

Recent is de controle op de concept jaarrekeningen 2017 van Pro Medical Holding BV 
en haar dochtermaatschappijen uitgevoerd. Hieruit zijn onder meer onderstaande 
aantekeningen naar voren gekomen. 
 

1. De directie van Pro Medical Holding BV heeft Lodewijk de Bruin gevraagd of 
Enjama één of meerdere mensen uit het controleteam kan leveren die Pro 
Medical Holding BV kan ondersteunen bij het inrichten van het COSO ICF om 
meer grip te krijgen op de processen bij Pro Medical Holding BV. 

2. Lodewijk de Bruin heeft bij de start van de eindejaarscontrole kenbaar gemaakt 
richting het controleteam dat hij zich zorgen maakt over de continuïteit van Pro 
Medical Groep. 

3. Naar aanleiding van bevindingen bij de controle van voorgaand jaar ziet Lodewijk 
de Bruin significante risico’s in de waardering van de post geactiveerde 
ontwikkelkosten. 

4. Bij het opmaken van de jaarrekening is geconstateerd dat de reeds vastgestelde 

jaarrekeningen over de boekjaren 2013 tot en met 2016 materiële fouten 

bevatten, waardoor deze jaarrekeningen tekortschieten in het geven van het in 

artikel 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht. In de geconsolideerde jaarrekening is 

onder de grondslagen een toelichting opgenomen op deze materiële fouten. 
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Deel 3 Concept jaarrekening 2017 van Pro Medical Holding 
BV (gedeeltelijk) 
 
 
 

CONCEPT 
 

JAARREKENING 
 

2017 
 

VAN 
 

Pro Medical Holding BV 
 

(gedeeltelijk) 
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GECONSOLIDEERDE BALANS (na resultaatbestemming) 
 
 

 

toel. 31-12-2017 31-12-2016

€ € € €

ACTIEF

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1) 4.973.404 4.416.618

Materiële vaste activa 2) 2.284.504 2.626.823

Financiële vaste activa 3) 0 747.924

Vlottende activa

Voorraden 2.056.792 1.838.181

Vorderingen

Vorderingen op

groepsmaatschappijen 323.395 910.945

Overige vorderingen 919.403 941.244

Overlopende activa 149.289 50.782

1.392.087 1.902.971

Liquide middelen 0 4.892

Totaal activa 10.706.787 11.537.409

PASSIEF

Groepsvermogen 4.598.207 6.011.711

Langlopende schulden 4)

Schulden aan kredietinstellingen 86.706 119.967

Overige langlopende schulden 1.527.500 1.775.000

1.614.206 1.894.967

Kortlopende schulden

Schulden aan

kredietinstellingen 5) 1.273.267 142.355

Aflossingsverplichtingen

langlopende schulden 33.260 245.539

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 613.981

Overige kortlopende schulden 2.563.044 1.761.233

Overlopende passiva 624.803 867.623

4.494.374 3.630.731

Totaal passiva 10.706.787 11.537.409
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 
 

 
  

toel. 2017 2016

€ € € €

Brutobedrijfsresultaat 8.353.316 6.583.052

Lonen en salarissen 6) 2.904.820 2.691.532

Sociale lasten 661.328 551.839

Pensioenlasten 246.836 259.774

Overige personeelskosten 1.124.499 503.182

Afschrijvingen 7) 674.085 706.454

Bijzondere waardeverminderingen 8) 1.526.313 0

Bijzondere baten en lasten 145.429 345.368

Overige bedrijfskosten 1.486.920 1.462.796

Som der bedrijfslasten 8.770.230 6.520.945

Bedrijfsresultaat -416.914 62.107

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 35.404 15.681

Rentelasten en soortgelijke kosten -284.070 -451.330

-248.666 -435.649

Groepsresultaat vóór belastingen -665.580 -373.542

Belastingen -747.924 -536.480

Netto groepsresultaat na belastingen -1.413.504 -910.022
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 
 

 
  

2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -416.914 62.107

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 674.085 707.709

Overige waardeverminderingen 1.526.313 0

Vrijval voorzieningen 0 -14.254

Valutaomrekeningsverschillen 0 -98

2.200.398 693.357

Verandering in werkkapitaal:

Mutatie voorraden en onderhanden werk -218.611 210.104

Debiteuren -93.625 298.258

Vorderingen op groepsmaatschappijen 3.719 -903.999

Overige vorderingen 115.466 238.648

Overlopende activa -98.507 20.671

Mutatie kortlopende schulden

(exclusief kredietinstellingen) 508.991 -2.836.260

217.433 -2.972.578

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.000.917 -2.217.114

Ontvangen interest 5.254 4.736

Betaalde interest -231.570 -426.330

-226.316 -421.594

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.774.601 -2.638.708

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa -2.306.217 -2.159.764

Investeringen materiële vaste activa -108.648 -686.158

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 16.953

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.414.865 -2.828.969

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Agio in boekjaar 0 5.908.274

Opgenomen langlopende schulden 0 1.568.282

Aflossing langlopende schulden -495.540 -1.280.769

Mutatie schulden aan kredietinstellingen 1.130.912 -723.991

635.372 5.471.796

Mutatie geldmiddelen -4.892 4.119
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GRONDSLAGEN VOOR DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 
2017 mogelijk te maken. 
 
Bedrijfsactiviteiten 
De activiteiten van Pro Medical Holding BV en haar groepsmaatschappijen bestaan 
voornamelijk uit de verkoop van en het ontwikkelen en produceren van medische 
apparatuur, katheters, sensoren en bijbehorende producten en instrumenten. 
 
Groepshoofd 
Pro Medical Holding BV, statutair gevestigd te Maastricht, is een 100% deelneming van 
Holland Investment Holding BV te Amsterdam. 
 
Continuïteit 
Informatieverschaffing over continuïteit. ‘Tekst nog af te stemmen met directie Pro 
Medical Holding BV en op te nemen’. 
 
Grondslagen voor de consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening van Pro Medical Holding BV zijn de financiële 
gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere 
rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of 
waarover centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld 
met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van 
Pro Medical Holding BV. De financiële gegevens van groepsmaatschappijen zijn 
integraal geconsolideerd onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en 
transacties. Naast Pro Medical Holding BV zijn in de consolidatie begrepen: Pro Medical 
Research BV (100%), Catheters Medical BV (100%) en Sensors Medical BV (100%) 
 
Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 
vormt de leiding van Pro Medical Holding BV zich verschillende oordelen en schattingen 
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het 
voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 
Algemene waarderingsgrondslagen 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de 
wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en 
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 
 
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling hebben betrekking op zowel de 
geconsolideerde als de vennootschappelijke jaarrekening. 



 

©Vereniging Hogescholen OAT januari 2019        Pagina 19 van 25 

Foutherstel 
Bij het opmaken van de jaarrekening is geconstateerd dat de reeds vastgestelde 
jaarrekeningen over de boekjaren 2013 tot en met 2016 materiële fouten bevatten, 
waardoor deze jaarrekeningen tekortschieten in het geven van het in artikel 2:362 lid 1 
BW bedoelde inzicht. 
 
De materiële fouten betreffen: 

- WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk)-bijdragen die ten 
onrechte als bate in de winst-en-verliesrekening werden opgenomen, deze 
hadden in mindering moeten worden gebracht op de investering in kosten 
onderzoek en ontwikkeling; 

- een fout in de afschrijvingen met betrekking tot gebouwgebonden kosten en een 
fout in de gehanteerde restwaarden met betrekking tot machines; 

- een fout in de waardering (tarieven) van de voorraad gereed product en voorraad 
grond- en hulpstoffen; 

- een fout in de tarieven van de activering eigen uren. 
 
Door aanpassingen van bovengenoemde materiële fouten zijn ook de (latente) 
belastingen gewijzigd. 
 
De WBSO-bijdragen die ten onrechte als bate waren opgenomen in de winst-en-
verliesrekening bedragen voor: 
2013 € 219.652 
2014 € 263.312 
2015 € 286.958 
2016 € 317.898 
 
De correctie van de fout in de afschrijvingen m.b.t. gebouwgebonden kosten en de 
gehanteerde restwaarden m.b.t. machines bedraagt voor: 
2015 € 23.632 (last, betekent dus extra kosten) 
2016 € 88.953 (last) 
 
De correctie van de fout in de waardering (tarieven) van de voorraad gereed product en 
de voorraad grond- en hulpstoffen bedraagt voor: 
2016 € 89.323 (last) 
 
De correctie van de fout in de tarieven van de activering eigen uren bedraagt voor: 
2016 € 60.000 (last) 
 
Wijziging in de (latente) belastingen als gevolg van de correctie van bovenstaande 
fouten: 
2013 € 35.154 (bate) 
2014 € 44.612 (bate) 
2015 €   7.329 (last) 
2016 € 72.437 (last) 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 
 
Algemeen 
Tenzij in de volgende grondslagen van waardering anders is aangegeven, worden 
activa en verplichtingen gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek 
van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. 
Dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde 
ervan. 
Bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa 
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een 
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom 
genererende eenheid waartoe het actief behoort. Een bijzondere waardevermindering 
wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging 
van de boekwaarde van het betreffende actief. 
 
Kosten van ontwikkeling 
Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Uitgaven voor 
ontwikkeling worden geactiveerd als immateriële vaste activa als het waarschijnlijk is 
dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn en de kosten betrouwbaar 
kunnen worden vastgesteld. De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten 
vangt aan zodra de commerciële productie is gestart. 
 
Financiële vaste activa 
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen 
en voor verrekenbare tijdelijke verschillen rekening houdend met de toekomstige fiscale 
winstverwachting. Waardering van belastingvorderingen uit voorwaartse verlies-
compensatie geschiedt tegen de contante waarde met een disconteringsvoet van 4%. 
 
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. Indien geen sprake is van (dis)agio of 
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de 
schuld. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke 
aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rentemethode gedurende de 
geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als 
interestlast verwerkt. 
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties en kosten en andere lasten over het boekjaar. De opbrengsten op 
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
 
Belastingen 
De belasting over het resultaat wordt per vennootschap binnen de groep berekend over 
het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met 
beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet 
al opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en 
na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en eventuele latente 
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. (NB: De 
door de groepsmaatschappijen te vorderen respectievelijk verschuldigde belasting is in 
de jaarrekening verantwoord onder overige vorderingen respectievelijk overige 
kortlopende schulden). 
 
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
 
1) Immateriële vaste activa 

 
Afschrijvingspercentages: 
Goodwill:      10 – 20 % 
Resterende immateriële vaste activa:   0 – 20 % 
 
Er hebben in 2017 geen (des)investeringen plaatsgevonden in de posten Goodwill en 
Overige immateriële vaste activa, alleen reguliere afschrijvingen voor deze twee posten. 
 
2) Materiële vaste activa 
 
De vennootschap is per ultimo boekjaar geen juridisch eigenaar van een machine met 
een boekwaarde van € 225.096. 
 
3) Financiële vaste activa 
 
Het betreft een latente belastingvordering voor toekomstige verrekenbare verliezen 
welke in het boekjaar 2017 is afgeboekt aangezien er binnen de periode van 
toekomstige verliescompensatie onvoldoende fiscale winst wordt verwacht. 
 
 
 

31-12-2017 31-12-2016

Goodwill 30.562 35.562

Geactiveerde ontwikkelingskosten 4.748.890 4.176.896

Overige immateriële vaste activa 193.952 204.160

4.973.404 4.416.618
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4) Langlopende schulden 

 
 

- Onder de overige langlopende schulden zijn per 31 december 2017 geen 
schulden aan groepsmaatschappijen opgenomen (2016 eveneens nihil). 

- De rentevoet op de langlopende schulden varieert van 2,7% tot 10%. 
- Aan de ABN-AMRO Bank is een pandrecht op een metaalbewerkingsmachine 

verstrekt. 
 
5) Kortlopende schulden aan kredietinstellingen 
 
Per balansdatum bedraagt de combinatiefaciliteit bij de ABN-AMRO Bank € 1.150.000. 
Deze combinatiefaciliteit is verstrekt aan Pro Medical Holding BV en al haar 
groepsmaatschappijen gezamenlijk. Vanaf 1 januari 2016 wordt de limiet per kwartaal 
met € 25.000 verlaagd. De verlaging gaat door tot de limiet een niveau heeft bereikt van 
€ 1.050.000. Dit niveau zal bereikt worden op 1 januari 2019. 
 
De volgende zakelijke zekerheden zijn verstrekt aan de ABN-AMRO Bank: 

- pandrecht voorraden 
- pandrecht bedrijfsinventaris 
- pandrecht vorderingen. 

 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en regelingen 
 
Investeringsverplichtingen 
Sensors Medical BV is een koopverplichting aangegaan voor een machine voor een 
bedrag van € 395.000 die naar verwachting uiterlijk 31 december 2020 zal worden 
geleverd. 
 
Leaseverplichtingen 
Catheters Medical BV heeft in december 2016 een leasecontract afgesloten voor een 
bedrijfsauto. De hieruit voortvloeiende verplichting per maand bedraagt € 1.400. De 
totale looptijd bedraagt 60 maanden. 
 
Pro Medical Research BV heeft in november 2017 een leasecontract afgesloten voor 
een bedrijfsauto. De hieruit voortvloeiende verplichting per maand bedraagt € 875. De 
totale looptijd bedraagt 48 maanden.  

Resterende Resterende 

aflossings- looptijd looptijd

verplichting > 1 jaar > 5 jaar

€ € €

Achtergestelde leningen 300.000 950.000 0

Schulden aan kredietinstellingen 33.260 86.706 0

Overige langlopende schulden 0 577.500 0

1.614.206 0
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 
6) Gemiddeld aantal werknemers 
 

 
 
7) Afschrijvingen 

 
 
8) Bijzondere waardeverminderingen 
 
De bijzondere waardeverminderingen in het boekjaar 2017 voor een bedrag van 
€ 1.526.313 (2016 nihil) hebben volledig betrekking op geactiveerde 
ontwikkelingskosten zoals opgenomen onder de immateriële vaste activa. 
 
 
  

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 115 personeelsleden bij de PMH Groep

werkzaam op basis van een volledig dienstverband (2016: 109).

2017 2016

Werkzaam binnen Nederland 115,3 108,1

Werkzaam buiten Nederland 0,0 0,8

Totaal 115,3 108,9

2017 2016

Afschrijvingen immateriële vaste activa 223.118 271.519

Afschrijvingen materiële vaste activa 450.967 434.935

674.085 706.454
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GRONDSLAGEN VOOR DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 
 
Financiële vaste activa 
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode 
(nettovermogenswaarde), doch niet lager dan nihil. Wanneer 20% of meer van de 
stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van 
betekenis is. 
 
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor 
deze jaarrekening, voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar 
zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de 
waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. 
 
 
ENKELVOUDIGE VERKORTE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017 
 

 
 
TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 
 
Immateriële vaste activa 
Op de enkelvoudige balans komen geen immateriële vaste activa voor die verband 
houden met geactiveerde ontwikkelingskosten. 
 
Eigen vermogen 

 
 
Het geplaatste kapitaal bestaat uit 25.753 gewone aandelen met een nominale waarde 
van € 1. Het geplaatste kapitaal is gedurende het boekjaar niet gewijzigd. 
 

2017 2016

€ €

Aandeel in resultaat van ondernemingen

waarin wordt deelgenomen 956.114 -307.926

Vennootschappelijk resultaat na belastingen -2.369.618 -602.096

-1.413.504 -910.022

31-12-2017 31-12-2016

Geplaatst kapitaal 25.753 25.753

Agioreserve 7.288.021 7.288.021

Wettelijke reserve deelneming 4.748.890 4.176.896

Overige reserves -7.464.457 -5.478.959

Totaal 4.598.207 6.011.711
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Bijlage 1: risicobeheersingsmodel binnen de Pro Medical Groep : 
COSO ICF 2013 
Components and Principles 
The Framework sets out seventeen principles representing the fundamental concepts associated 
with each component. Because these principles are drawn directly from the components, an entity 
can achieve effective internal control by applying all principles. All principles apply to operations, 
reporting, and compliance objectives. The principles supporting the components of internal control 
are listed below. 
 

Component Principle 

Control 
Environment 

1. The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical 
values. 
2. The board of directors demonstrates independence from management 
and exercises oversight of the development and performance of internal control. 
3. Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines, 
and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of objectives. 
4. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and 
retain competent individuals in alignment with objectives. 
5. The organization holds individuals accountable for their internal control 
responsibilities in the pursuit of objectives. 

 Risk Assessment 6. The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the 
identification and assessment of risks relating to objectives. 
7. The organization identifies risks to the achievement of its objectives 
across the entity and analyzes risks as a basis for determining how the risks 
should be managed. 
8. The organization considers the potential for fraud in assessing risks to the 
achievement of objectives. 
9. The organization identifies and assesses changes that could significantly 
impact the system of internal control. 

Control 
Activities 

10. The organization selects and develops control activities that contribute to 
the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable levels. 
11. The organization selects and develops general control activities over 
technology to support the achievement of objectives. 
12. The organization deploys control activities through policies that establish 
what is expected and procedures that put policies into action. 

Information and 
Communication 

13. The organization obtains or generates and uses relevant, quality 
information to support the functioning of internal control. 
14. The organization internally communicates information, including 
objectives and responsibilities for internal control, necessary to support the 
functioning of internal control. 
15. The organization communicates with external parties regarding matters 
affecting the functioning of internal control. 

Monitoring 
Activities 

16. The organization selects, develops, and performs ongoing and/or 
separate evaluations to ascertain whether the components of internal control are 
present and functioning. 
17. The organization evaluates and communicates internal control 
deficiencies in a timely manner to those parties responsible for taking corrective 
action, including senior management and the board of directors, as appropriate. 

 


