--------------------------------------------------//---------------------------------------------------------Aan: de aandeelhouders en directie van
Enie.nl Financial Services B.V.

ONDERZOEKSRAPPORT
Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de prognoses van Enie.nl Financial Services B.V. te Driebergen-Rijsenburg, zoals opgenomen in het
bijgevoegde, door ons gewaarmerkte hoofdstuk 6 en bijlage 3 van het informatiememorandum onderzocht. De
prognoses bestaan uit:
• De geprognotiseerde balans direct na investering en uitgifte van de obligaties, zoals opgenomen in
tabel 6.1. van het informatiememorandum en de geprognotiseerde balansen over de periode van
datum uitgifte van de obligatielening tot twee jaar na uitgifte zoals opgenomen in bijlage 3, tabel 2
van het informatiememorandum.
• Het geprognotiseerde kasstroomoverzicht over de periode van uitgifte van de obligatielening tot twee
jaar na uitgifte zoals opgenomen in tabel 6.2. van het informatiememorandum en het
geprognotiseerde kasstroomoverzicht over de periode van datum uitgifte obligatie tot 12 jaar na
uitgifte zoals opgenomen in tabel 6.3. van het informatiememorandum.
• De geprognotiseerde resultatenrekening over de periode van datum uitgifte van de obligatie tot twee
jaar na uitgifte, zoals opgenomen in bijlage 3, tabel 1 van het informatiememorandum.
De prognoses, met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd (opgenomen in hoofdstuk 6
van het informatiememorandum), zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de
vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport inzake de prognose te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3400, 'Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie'. De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de
vennootschap, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens en het vaststellen
dat de veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt.
Ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, kan als gevolg van de
aard van dit onderzoek, slechts resulteren in het geven van een conclusie die een beperkte mate van zekerheid
geeft. Ons onderzoek betreffende de opstelling en de toelichting van de prognoses in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving resulteert in een oordeel dat een
redelijke mate van zekerheid geeft.
Conclusie en oordeel
Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd is ons niets
gebleken op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de veronderstellingen geen redelijke basis
vormen voor de prognoses.
Naar ons oordeel zijn de prognoses op een juiste wijze op basis van de veronderstellingen opgesteld en
toegelicht in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
Overige aspecten
1. Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten
De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van de prognoses, aangezien de veronderstelde
gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is aangenomen. De hieruit
voortvloeiende afwijkingen kunnen van materieel belang zijn.
2. Beperking in verspreidingskring en het gebruik
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De prognoses zijn opgesteld voor potentiële obligatiehouders. Hierdoor zijn de prognoses mogelijk niet
geschikt voor andere doeleinden. Ons onderzoeksrapport is derhalve uitsluitend bestemd voor potentiële
obligatiehouders en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.
Zeist, 20 maart 2018
VDGC accountants en belastingadviseurs
was getekend
Drs. J.W.A. van Dijk
Registeraccountant/MGA
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