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Betreft: Bevindingen review model Dialogic 

 

Geachte heer Van der Stappen, 

 

Naar aanleiding van uw verzoek een review uit te voeren op het door Dialogic opgestelde model 

inzake aanleg van een glasvezelnetwerk (hierna: model) berichten wij u in deze rapportage over de 

belangrijkste uitkomsten van onze werkzaamheden.  

 

1. Algemeen 

Onze werkzaamheden zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging d.d. 3 oktober 2014 met kenmerk 

20140103b/sd. Voor nadere details omtrent de werkzaamheden, de scope hiervan en de op de 

opdracht van toepassing zijnde voorwaarden verwijzen wij u naar deze opdrachtbevestiging. 

In dit memorandum geven wij u onze bevindingen weer ten aanzien van de door ons uitgevoerde 

werkzaamheden. Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over 

de in dit memorandum weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt.  

Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden is het 

verrichten van de werkzaamheden die wij met u zijn overeengekomen en het rapporteren over de 

bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van bevindingen uit hoofde van de overeengekomen 

werkzaamheden betekent dit, dat op de in het onderzoek betrokken en in het memorandum 

opgenomen cijfermateriaal en de hiermee samenhangende toelichtingen geen accountantscontrole 

is toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan ons 

memorandum geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het opgenomen 

cijfermateriaal en toelichtingen daarop.  
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Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben 

verricht of een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere 

onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportage in aanmerking zouden zijn gekomen. 

Het model is deels gebaseerd op of heeft betrekking op toekomstgerichte informatie. 

Toekomstgerichte financiële informatie heeft betrekking op gebeurtenissen en acties die zich nog 

niet hebben voorgedaan en zich wellicht ook nooit zullen voordoen. Hoewel er wel gegevens 

aanwezig kunnen zijn ter onderbouwing van de veronderstellingen, waarop de toekomstgerichte 

financiële informatie is gebaseerd, zijn dergelijke gegevens in het algemeen eveneens 

toekomstgericht en derhalve onzeker van aard. Wij zijn daarom niet in staat een oordeel uit te 

spreken of de uitkomsten zoals weergegeven in het model daadwerkelijk behaald zullen worden. De 

werkelijke uitkomsten kunnen substantieel afwijken van de uitkomsten in het model. 

 

2. Bevindingen 

Onderstaand geven wij u kort weer wat onze belangrijkste bevindingen zijn ten aanzien het model op 

basis van de werkzaamheden zoals zijn overeengekomen in eerder genoemde opdrachtbevestiging. 

2.1  Geen werkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van invoerdata 

In het model worden op basis van in te voeren variabelen berekeningen gemaakt, waarmee een 

balans, resultatenrekening en cashflow overzicht kan worden opgesteld. De toetsing op juistheid en 

of volledigheid van deze variabelen die hiervoor worden gehanteerd hebben geen onderdeel 

uitgemaakt van onze review. Wij kunnen derhalve ook geen uitspraak doen over juistheid en of 

volledigheid van de ingevoerde variabelen. Voorbeelden van deze variabelen betreffen onder 

andere, maar niet uitsluitend: 

- De hoogte van benodigde investeringen voor aanleg van het netwerk 

- De (jaarlijkse) kosten voor organisatie 

- Kosten voor realisatie netwerk   

Wij merken op dat bij gebruik van andere waarden voor deze variabelen, dan zoals nu gehanteerd in 

het model, significante afwijkingen kunnen optreden in de uitkomsten van het model. Het verdient 

dan ook aanbeveling het model te updaten, zodra meer zekerheid wordt verkregen ten aanzien van 

de in te voeren variabelen. 

2.2 Rekenkundige verwerking en interne consistentie 

Op grond van onze werkzaamheden ten aanzien van het model, is ons niets gebleken op basis 

waarvan wij zouden moeten concluderen dat de balans, resultatenrekening en cashflowprognose 

niet intern consistent zouden zijn.  

De resultaten over de jaren 0 tot en met 25 bedragen volgens het model EUR 11.746.900. Dit is gelijk 

aan de mutatie in het eigen vermogen over de jaren (primo) 0 tot en met (ultimo) 25. In het model 

wordt rekening gehouden met een beginstand van het eigen vermogen aan het begin van jaar 0 van 

EUR 34.000.000. Het eigen vermogen ultimo jaar 25 bedraagt EUR 45.746.900. 
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2.3 Opbrengstverantwoording 

De opbrengsten die worden verkregen uit hoofde van de eerste aansluitkosten, worden in het model 

uitgesmeerd over de verwachte levensduur van het netwerk. Hierbij wordt het matchingprincipe 

gehanteerd en wordt aansluiting gezocht bij Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 270.1 “Netto-

omzet”. Hierbij wordt verondersteld dat de hoogte van de aansluitkosten en de maandelijkse 

abonnementsgelden een onderlinge samenhang kennen en niet los van elkaar kunnen worden 

gezien. Als verwachte termijn is in het model gekozen voor de afschrijvingstermijn van het netwerk. 

Op dit moment is dat naar wij hebben begrepen met de huidige inzichten de best mogelijke 

schatting. Toekomstige ontwikkelingen, waaronder tariefstelling of technische aspecten, kunnen 

leiden tot een bijstelling van de nu gehanteerde termijn.  

2.4 Verliesverrekening 

In het model wordt rekening gehouden met het verrekenen van verliezen met (toekomstige) winsten 

binnen de mogelijkheden die de huidige Wet op de Vennootschapsbelasting daar voor biedt. Het 

model houdt rekening met de wettelijke termijnen van 1 jaar terug of 9 jaar vooruit. Dit leidt in het 

model tot het opnemen van een actieve belastinglatentie. Deze belastinglatentie wordt gevormd 

tegen de huidige fiscale tarieven. 

2.5 Transitoria 

In het model wordt, met uitzondering van eerder genoemde opbrengsten uit hoofde van 

aansluitingen, ten aanzien van de operationele activiteiten geen gebruik gemaakt van zogenaamde 

transitorische posten. Het model is derhalve gebaseerd op een principe waarbij inkomsten en 

uitgaven in een jaar gelijk worden gesteld aan opbrengsten en kosten. In het model zijn derhalve 

geen debiteuren, crediteuren of nog te betalen of te vorderen btw balansposten opgenomen in de 

balansen per jaareinde. Op de totale exploitatie heeft dit geen effect. Er kan wel mogelijkerwijs een 

(tijdelijk) effect optreden ten aanzien van de cashflow.  

2.7  Activering netwerk 

In het model worden de kosten van aanleg van het netwerk geactiveerd en over een geschatte 

economische levensduur van 20 jaar afgeschreven. Op basis van de in het model aangehouden 

businesscase is over de gehele looptijd sprake van positieve cashflow, waardoor vooralsnog geen 

reden tot afwaardering van het netwerk aanwezig is. 

De overige posten na aanleg van het netwerk in jaar 0 worden in het model als kosten behandeld en 

niet geactiveerd.  

  



 

Pagina | 4  
 

2.6 Rapport Dialogic 

Door Dialogic is een rapportage opgesteld behorende bij het door ons gereviewde model. Ten 

aanzien van dit door Dialogic opgestelde rapport hebben wij geen werkzaamheden uitgevoerd. Wel 

merken wij op dat de in de rapportage opgenomen tabel inzake gevoeligheidsanalyse (hoofdstuk 3) is 

ontleend aan het model en de hierin opgenomen onderliggende exploitatieberekeningen.  

 

3. Verspreidingskring 

Ons memorandum is uitsluitend bestemd voor en ter informatie van u en mag niet zonder onze 

voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd. Er mag tevens niet naar worden 

verwezen en ook mag het niet geheel of gedeeltelijk worden verspreid. U heeft ingestemd met de 

strekking van onze werkzaamheden ten behoeve van dit memorandum. Wij aanvaarden voor zover 

wettelijk toegestaan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens andere partijen 

ten aanzien van ons werk of het memorandum. 

 

4. Tenslotte 

Mocht u nog naar aanleiding van voorgaande nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons 

op te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

drs|advies B.V. 
  

Namens deze, 

 

 

 

 

 

S.H.A. Dijkers 

Adviseur 

 

Bijlagen: 

A. Scan model 

 Resultatenrekening jaar 0-25 

 Balans jaar 0-25 


