TESLIN PARTICIPATIES

Teslin Capital Management BV (‘Teslin’) is de beheerder van
Teslin Participaties Coöperatief UA en beschikt voor deze activiteit
over een vergunning op grond van artikel 2:65 van de Wet op het
financieel toezicht. Teslin is opgenomen in het register van de
Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 15001445.
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Kerngegevens
Het boekjaar 2018 van Teslin Participaties Coöperatief UA in één oogopslag,
met kerngegevens, het resultaat per participatie, de portefeuilleverdeling,
de verkorte balans, de verkorte winst- en verliesrekening en het rendement
vanaf oprichting. Het vergelijkende jaar 2017 betreft een verkort boekjaar,
Teslin Participaties is immers per 1 juli 2017 opgericht.

Kerngegevens

2018

2017

541.259

516.804

Intrinsieke waarde per participatie *

814,30

1.096,74

Uitgekeerd dividend per participatie

27,50

0

Bedragen in euro’s

Aantal uitstaande participaties

Totaal rendement
Lopende kostenfactor excl. gerealiseerde winstparticipatie **
Lopende kostenfactor incl. gerealiseerde winstparticipatie **
Eigen vermogen (x € 1.000)

-23,24%

9,70%

0,78%

0,38%

0,78%

0,38%

440.749

566.801

* 	De intrinsieke waarde per participatie in de jaarrekening 2018 verschilt met de intrinsieke waarde per participatie per 31 december 2018. Dit wordt
veroorzaakt door de herwaardering van Reesink in de intrinsieke waarde van Teslin Participaties per 24 april 2019. Deze herwaardering van Reesink
per 24 april 2019 moet met terugwerkende kracht verwerkt worden in de jaarrekening 2018 conform de richtlijnen van de jaarverslaglegging.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar 6. Beleggingen.
**	In 2018 is er € 1.506.703 positieve winstparticipatie gerealiseerd en € 19.168 aan negatieve winstparticipatie. Er wordt over 2018 geen
winstparticipatie uitgekeerd aan de beheerder. Er kan pas weer winstparticipatie uitgekeerd worden aan de beheerder, als de in het verleden
gerealiseerde negatieve winstparticipatie volledig is gecompenseerd met gerealiseerde positieve winstparticipatie. Ultimo 2018 staat er een bedrag
van € 2.908.900 aan nog te compenseren gerealiseerde negatieve winstparticipatie. Zie voor een uitgebreide toelichting op bladzijde 41.

Resultaat per participatie
Bedragen in euro’s

2018

2017

Opbrengsten uit beleggingen

74,11

4,75

-358,06

103,65

0,23

0,11

-283,72

108,51

-39,65

-11,71

-7,39

-4,26

0,00

3,06

-330,76

95,60

Waardeveranderingen van beleggingen
Overige opbrengsten
Brutoresultaat per participatie
Dotatie voorziening winstparticipatie
Kosten
Vrijval latente belastingverplichting
Nettoresultaat per participatie

Uitkeringsvoorstel: € 29,00 per participatie.
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Verkorte balans

2018

2017

Beleggingen

473.099.884

635.681.985

Vorderingen

35.459

55.195

per 31 december 2018 (voor winstbestemming)

Kortlopende schulden
Voorzieningen

Participaties

-4.287.847

-19.379.653

-28.098.516

-49.556.834

440.748.980

566.800.693

542.299.702

517.391.862

0

1.639.977

Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Onverdeeld resultaat
Nettovermogenswaarde

Verkorte winst- en verliesrekening
over 2018

Opbrengsten

34.860.102

-1.639.977

-136.410.824

49.408.831

440.748.980

566.800.693

2018

2017

-153.556.223

56.079.079

Dotatie/vrijval voorziening winstparticipatie

21.458.318

-6.051.224

Kosten

-4.312.920

-2.199.294

-136.410.824

47.828.561

0

1.580.270

-136.410.824

49.408.831

Resultaat vóór belastingen
Vennootschapsbelasting
Nettoresultaat na belastingen

Portefeuilleverdeling
Accell

9%

ICT

4%

Ordina

Accsys

4%

Kendrion

8%

Reesink

Acomo

5%

Brill

1%

Sligro

17%

Nedap

6%

Stern

1%

Neways

2%

TKH

Besi
Beter Bed

3%
4%
16%
1%
19%

Op www.teslin.nl vindt u het jaarbericht Teslin Participaties Coöperatief UA 2018 met een
interview met de fondsmanager en een beschrijving van de bedrijven in portefeuille.
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Verslagen
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Verslag van de
Raad van
Commissarissen
Geachte leden,

Het jaar 2018 was het eerste volle kalender

presentatie die gedetailleerd was voorbereid

jaar van het bestaan van Teslin Participaties

door de fondsmanager in samenwerking met

Coöperatief UA (‘Teslin Participaties’).

de analisten. De Raad constateert dat de analyses steeds uitgebreider en gedetailleerder

Helaas was het qua rendement een jaar met

worden hetgeen bijdraagt aan een beter inzicht

twee gezichten. De ontwikkelingen op de beurs

en begrip. De Raad heeft gedurende het ver-

in met name de tweede helft van het jaar

slagjaar waargenomen dat de door directie en

hebben het aanvankelijk florissante rendement,

fondsmanagement uitgedragen investerings-

dat zich uit 2017 leek te bestendigen, negatief

filosofie van ‘ondernemend aandeelhouder-

beïnvloed. De koersontwikkeling van het cycli-

schap’ steeds duidelijker vorm begint te krijgen.

sche fonds Besi heeft daar grote invloed op

In iedere vergadering zijn onderwerpen als

gehad, evenals die van TKH en Kendrion.

risk assessment, de externe ondersteuning
en compliance met zowel wet- en regelgeving

Inclusief het in 2018 uitgekeerde bedrag over

als ook de eigen governance aan de orde

2017 van € 27,50 per participatie kwam het

geweest.

totale rendement over 2018 uit op 23,24%
negat ief.

De Raad heeft eenmaal vergaderd in afwezigheid van de directie en het fondsmanagement.

In 2018 heeft de Raad zeven keer formeel met

In deze vergadering heeft de Raad zichzelf

de directie vergaderd, waarvan twee keer per

geëvalueerd en heeft geconcludeerd dat alle

conference call. Uiteraard zijn de verschillende

leden van de Raad hun taken naar behoren

participaties telkens onderwerp van overleg

kunnen uitvoeren en dat alle leden van de Raad

geweest. Gelet op de ontwikkelingen is in het

voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid.

bijzonder en diepgaand aandacht besteed aan

Met betrekking tot de samenstelling van de

onze deelnemingen in Beter Bed en Accell.

Raad blijft de Raad streven naar diversiteit.

Mede hierdoor is ons belang in Beter Bed

8

gedeeltelijk afgebouwd. Er is meerdere malen

De directie stelt voor een uitkering te doen

specifieke aandacht besteed aan een bedrijf

van € 29,00 (2017: € 27,50) per participatie. De

uit de portefeuille. Dit aan de hand van een

Raad ondersteunt dit voorstel.
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Wij verzoeken u de leden van de directie te

rekening goedgekeurd. Net als voorgaande

déchargeren voor het in 2018 gevoerde beleid

jaren is de jaarrekening opgemaakt voor

en de leden van de Raad voor het gehouden

winst
bestemming. Wij stellen de Algemene

toezicht daarop.

Leden Vergadering voor de jaarrekening
2018 vast te stellen overeenkomstig de

Hierbij bieden wij u de door de directie opge-

voorgelegde stukken.

maakte jaarrekening 2018 van Teslin Participaties aan. De jaarrekening is gecontroleerd

Maarsbergen, 20 mei 2019

door en besproken met KPMG Accountants
NV. De jaarrekening is van een goedkeurende

De Raad van Commissarissen

verklaring voorzien.
John Jaakke (voorzitter)
De bevindingen van de accountant zijn uit-

Oscar van den Ende

voerig aan de orde geweest in de Raad en

Frans Geelen

mede op basis daarvan hebben wij de jaar-

Bert Groenewegen
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Samenstelling Raad
van Commissarissen
Teslin Participaties
Coöperatief UA
De heer J.C. Jaakke (1954), in functie per 1 juli 2017, tevens lid en
voorzitter van de Raad van Commissarissen van Darlin NV sinds 2011
Belangrijkste functies:
• Zelfstandig adviseur Trusted Advisors
• Voorzitter Raad van Commissarissen ECV NV
• Voorzitter Bestuur van het Nederlands Blazers Ensemble
• Lid Raad van Commissarissen Pallieter Groep
De heer J.O.M. van den Ende (1952), in functie per 1 juli 2017,
tevens lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Todlin NV
sinds 2011
Belangrijkste functies:
•	Voorzitter Nederlands Vesting Museum
•	Diverse andere maatschappelijke functies
De heer F.J.H. Geelen (1955), in functie per 1 juli 2017,
tevens lid van de Raad van Commissarissen van Darlin NV sinds 2012
Belangrijkste functies:
•	Mede-eigenaar en directeur De Steegh Invest BV
•	Lid Beirat Auxilium GmbH
•	Voorzitter Raad van Commissarissen OIE BV
• Voorzitter Raad van Commissarissen ANDirect BV (per 1 juli 2018)
De heer H.L.L. Groenewegen (1964), in functie per 1 juli 2017,
tevens lid van de Raad van Commissarissen van Todlin NV sinds 2016
Belangrijkste functies:
• Lid Raad van Bestuur Nederlandse Spoorwegen
• Lid Raad van Commissarissen Coolblue
• Lid Raad van Toezicht Spoorwegmuseum
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Bestuursverslag

Geachte leden,

nemen, bij voorkeur belangen tussen de 10%

Algemeen

waarde tot maximaal € 2 miljard (small en

Teslin Participaties Coöperatief UA (‘Teslin

mid caps) op het eerste moment van inves-

Participaties’) is naar Nederlands recht op

teren. Teslin Participaties beoogt op de lange

gericht op 14 juni 2017. Teslin Participaties

termijn een goed investeringsresultaat (koers

is gevestigd in de gemeente Utrechtse

resultaat en dividendinkomsten) te behalen

Heuvelrug aan de Woudenbergseweg 11

voor haar participanten.

en 30%, in ondernemingen met een (beurs)

te Maarsbergen en is ingeschreven in het
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel

Teslin Participaties investeert op basis van

te Utrecht onder nummer 68975171. Teslin

de filosofie van Teslin. Dit houdt in dat Teslin

Participaties is een closed-end beleggings-

Participaties zich profileert als een op de

instelling.

lange termijn gerichte en ondernemende
mede-eigenaar van ondernemingen met

Deze jaarrekening beslaat de periode 1 januari

een goed te begrijpen bedrijfsmodel. De

2018 tot en met 31 december 2018, het eerste

ondernemingen waarin geïnvesteerd wordt

volledige boekjaar. De vergelijkende cijfers

zijn gericht op lange termijn waardecreatie.

over 2017 die u in deze jaarrekening aantreft beslaan de periode 1 juli 2017 tot en

Het jaar 2018

met 31 december 2017. Teslin Participaties

Na het uitzonderlijk positieve jaar 2017, waarin

is immers per 1 juli 2017 gestart. Teslin

Teslin Participaties, vanaf 1 januari 2017 inclu-

Capital Management BV (‘Teslin’) beschikt

sief Darlin en Todlin, een rendement reali-

als beheerder van Teslin Participaties en

seerde van 44,15%, liet 2018 een ander beeld

andere beleggingsinstellingen over een ver-

zien. In 2016 spraken we uit veel volatiliteit

gunning van de AFM als bedoeld in artikel

te verwachten in 2017. Die profetie bleek

2:65, sub a Wet op het financieel toezicht

achteraf een jaar te vroeg te betreffen. 2018

(‘Wft’). Teslin is opgenomen in het register

sloten wij af met een teleurstellend rende-

van de AFM onder nummer 15001445. Het

ment van 23,24% negatief. Historisch gezien

statutaire doel van Teslin Participaties is te

– vanaf de oprichting van het fonds Darlin

voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften

in 1992, waarvan de portefeuille in 2017 is

van haar leden, te behalen door uitvoering

opgegaan in T
 eslin P
 articipaties – is 2018

van met hen gesloten participatieovereen-

qua rendement het op één na slechtste jaar.

komsten. Teslin Participaties is opgericht met

Alleen 2008, het jaar van de crisis, met een

het primaire doel te participeren in beurs

negatief rendement van ruim 45% was nog

genoteerde ondernemingen. Teslin Participa

slechter. Wat dat betreft zullen wij het afge-

ties beoogt belangen van ten minste 5% te

lopen jaar niet snel vergeten. Het gemiddeld
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Sectorverdeling

jaarlijks rendement vanaf oprichting van
Darlin in 1992 tot en met eind 2018 bedraagt
11,24% op basis van geherinvesteerd dividend en is daarmee boven ons streven van
een gemiddeld jaarlijks rendement op de
lange termijn van minimaal 10%.
In 2018 heeft Frederik van Beuningen besloten terug te treden uit de directie van Teslin.
Frederik heeft Teslin in 1991 opgericht samen
met Aleid Kruize. Ruim 27 jaar was Frederik,
mede als lid van de Commissie Tabaksblat,
voorvechter van een gebalanceerde verhouding tussen de Raad van Commissarissen
(‘RvC’), directie en aandeelhouders. Hij heeft
dan ook een belangrijke rol gespeeld bij het

Dienstverlening

moderniseren van de corporate governance

Consument

31 %

in Nederland. Zich hardmakend voor de

Industrie

30%

39%

rechten van aandeelhouders, heeft hij altijd
duidelijk gemaakt dat een aandeelhouder,
of mede-eigenaar, ook plichten heeft en een
verantwoordelijkheid richting onderneming

gereflecteerd in de waardering op de beurs.

en de daarbij betrokken partijen. Zijn neus

De meeste bedrijven zagen hun koers dalen

voor de parels onder de vaak onbekende

en behaalden een stevig negatief rende-

Nederlandse small caps heeft Teslin en haar

ment. Het mag voor zich spreken dat wij

investeringsfondsen veel goeds gebracht.

hierover ontevreden en teleurgesteld zijn.

Zo ook zijn vasthoudendheid en bijna als

Hoewel een negatief rendement over 2018

mantra uitgesproken onliners als “een beetje

binnen ons universum en met onze inves-

vent betaalt een behoorlijk dividend” of “het is

teringsfilosofie niet voorkomen had kunnen

365 dagen per jaar aandeelhoudersvergade-

worden gegeven het beursklimaat, zijn er

ring”. Uitspraken die veel raden van bestuur

altijd zaken die wij beter hadden kunnen

en commissarissen van de bedrijven in onze

doen.

portefeuille zullen kennen. Wij zijn Frederik
zeer erkentelijk voor wat hij voor Teslin heeft

Zo hebben wij bij Beter Bed te lang geloofd

betekend. Op het mede door hem gelegde

in de positieve verhalen van het toenmalige

fundament kan de nieuwe generatie voort-

bestuur over het succes van de aangepaste

bouwen. Nog steeds op basis van dezelfde

winkelformule in Duitsland. Hierdoor hebben

investeringsfilosofie die zich door de jaren

wij te laat ingezien dat het in Duitsland de

heen heeft ontwikkeld tot ondernemend

verkeerde kant op ging, met als gevolg dat

aandeelhouderschap. Frederik is vanaf 2019

wij dus ook (te) laat hebben ingegrepen en

als adviseur verbonden aan Teslin. Met in

wijzigingen in de strategie en het bestuur

gang van 1 januari 2019 bestaat de directie uit

hebben geëist. De ontwikkelingen bij Beter

Aleid Kruize en Hein van Beuningen.

Bed verklaren slechts in beperkte mate het
rendement van het fonds in 2018. Het groot-

12

In het algemeen ontwikkelden onze bedrijven

ste aandeel in de waardedaling werd ver-

zich onderliggend goed. Dit werd echter niet

oorzaakt door koersdalingen op de beurs
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van Besi, na de sterke stijging in 2017, TKH

Vereenvoudiging structuur

en Kendrion. Gezamenlijk nemen zij circa

Teslin Participaties

75% van het negatieve rendement voor hun

In 2017 hebben wij Teslin Participaties opge-

rekening. Bij Besi en Kendrion waren de

richt door de portefeuilles van de fondsen

marktomstandigheden in 2018 beduidend

Darlin en Todlin samen te voegen. Primaire

anders dan in 2017, maar onderliggend

reden hiervoor was het intensiveren van de

presteerden deze ondernemingen goed

investeringsfilosofie in het belang van onze

en wisten zij hun concurrentiepositie te ver-

investeerders. Verder wilden wij de juridische

beteren. TKH heeft een fantastisch 2018 af

structuur van het fonds vereenvoudigen en

gesloten. Desondanks is de waardering op

zoveel mogelijk investeerders rechtstreeks

de beurs toch met ruim 23% gedaald. Het

laten participeren in Teslin Participaties.

algemene negatieve sentiment op de beurs
en de onzekerheid bij beleggers hebben

Door de Algemene Vergaderingen van

een stevig effect gehad op het resultaat

7 juni 2018 van Teslin Participaties en haar

van Teslin Participaties over 2018. Gelukkig

houdster
vennootschappen is een aantal

weten wij uit ervaring dat deze trend ook wel

formele besluiten genomen met het oog op

weer zal keren, zolang onze ondernemingen

de uitvoering van dit voornemen. Inmiddels

en de besturen die verantwoordelijk zijn om

is een deel hiervan gerealiseerd en houdt

deze te leiden van goede kwaliteit blijven.

een groot aantal investeerders participaties

Dat houden wij scherp in de gaten.

in Teslin Participaties.

In 2018 is er circa € 25 miljoen aan nieuw kapi-

Zoals ook in de vergaderingen gemeld, is

taal ingebracht in het fonds. Hiermee zijn wij

voorwaarde van de herstructurering dat dit

in staat geweest onze strategie van onder-

voor (mede)aandeelhouders geen nadelige

nemend aandeelhouderschap op basis van

fiscale gevolgen met zich meebrengt. Wij heb

grotere belangen nader invulling te geven.

ben dan ook niet alle gewenste stappen kun-

Wij danken onze investeerders voor het in

nen zetten. Zo hebben wij met het inkopen

ons gestelde vertrouwen. Teslin Participaties

van aandelen van (onder meer) natuurlijke

is een gesloten fonds. Dat betekent dat Teslin

personen en vennootschappelijke investeer

Participaties geen inkoopverplichting heeft

ders met een belang van minder dan 5% ver

als een investeerder haar of zijn stukken wil

traging opgelopen. De belastinginspecteur

verkopen.

verschilt met ons en onze fiscaal adviseur EY
van mening over de fiscale gevolgen van een

Per 31 december 2018 bedraagt de intrin-

dergelijke inkoop. Het gaat hier (mede) over

sieke waarde van een participatie Teslin

de gevolgen voor de dividendbelasting. Dat

Participaties € 814,30 (31 december 2017:

het nogal onrustig geweest is op dat vlak in

€ 1.096,74). Het eigen vermogen van Teslin

politiek Den Haag zal u niet ontgaan zijn. Dit

Participaties per jaareinde is € 440.748.980.

zal waarschijnlijk ook niet geholpen hebben.

Het rendement van Teslin Participaties voor

De plannen om de dividendbelasting af te

2018 komt uit op -23,24%. Een uitgebreide

schaffen zijn inmiddels van tafel en bieden

beschrijving van de ontwikkelingen bij onze

daarmee geen uitzicht op een oplossing.

bedrijven en een interview met de fonds

Onze gesprekken met de belastingdienst

manager Jan-Jaap Bongers is te vinden

lopen ondertussen door. Wij hebben goede

in het jaarbericht van Teslin Participaties

hoop om op korte termijn meer duidelijkheid

dat aan onze participanten is verstuurd en

te krijgen en de aandeelhouders die het

beschikbaar is op www.teslin.nl.

betreft te kunnen informeren.
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Tot en met eind 2018 hebben wij ruim 55%

2018 nog 2,2%, maar is inmiddels bijgesteld

van het kapitaal van Darlin en Todlin kun-

naar 1,7%. Deze afnemende verwachtingen

nen herstructureren naar een rechtstreeks

in combinatie met de geopolitieke onrust

belang in Teslin Participaties. Wij zullen ons

zorgden voor een dalend consumenten- en

in 2019 inzetten om dit percentage verder te

producentenvertrouwen over 2018.

verhogen. We houden onze investeerders
hierover elk kwartaal op de hoogte door

Door de toegenomen onzekerheden hebben

middel van de kwartaalberichten van Teslin

de centrale banken het terugdraaien van

Participaties.

het ruime monetaire beleid van de afgelopen jaren vertraagd. Het is de verwachting

Economische ontwikkelingen in 2018

dat voorlopig de rente nog niet verhoogd zal

Het is een hectisch jaar geweest voor de

worden. Het in december 2017 gereduceerde

economische en financiële wereld. Alhoewel

opkoopprogramma van schuldpapier liep tot

deze hectiek met name veroorzaakt werd op

eind 2018. Voorlopig zal de ECB de opbreng-

globaal niveau werd ook Nederland er flink

sten van afgeloste leningen blijven doorrollen.

door beïnvloed. De risico’s voor de Neder-

Dat betekent dat deze opbrengsten opnieuw

landse economie, die sterk van internationale

geïnvesteerd worden en dat er netto geen

handel afhankelijk is, komen voornamelijk

geld uit het systeem wordt gehaald. Per saldo

van buitenaf. De ontwikkelingen rond bij

lijkt het lage rente tijdperk opnieuw langer te

voorb eeld de Brexit en de manier waarop

duren. Dit geeft de markten mogelijk weer

dit gerealiseerd gaat worden, de handels

wat lucht.

conflicten tussen de Verenigde Staten en een
aantal handelspartners waaronder China,

In Nederland maakte het in oktober 2017

de schermutselingen rond de Italiaanse be-

beëdigde kabinet Rutte 3 een zeperd met

groting en de protesten in Frankrijk kunnen

het circus rond het intrekken van een voor-

negatieve gevolgen hebben voor onze inter-

stel om de dividendbelasting af te schaffen.

nationaal opererende bedrijven.

Positieve ontwikkelingen waren er ook, zoals
de voorgenomen verlaging van de vennoot-

In tegenstelling tot 2017, toen de onzekere

schapsbelasting en de versoepeling van het

ont
w ikkelingen steeds een goede afloop

ontslagrecht. Op dit moment denken de

hadd en of de angsten wegebden, reageer-

meeste bedrijven echter niet aan het ont-

den de markten in 2018 voornamelijk negatief

slaan van personeel. De huidige schaarste

op onzekere nieuwsstromen. Dit ondanks de

van – voornamelijk technisch – personeel is

nog steeds robuuste economische cijfers.

een rem op de groei. Dit maakt het voor veel

Zo groeide de economie in Nederland in

bedrijven lastig om organische groei te rea-

2018 met 2,5%, daalde de werkloosheid naar

liseren. Daarnaast heeft de schaarste van

3,8% en was de inflatie dicht bij het beoogde

personeel een stuwend effect op de lonen,

niveau. Het verschil zit hem dan ook met

waardoor de bedrijfswinsten geraakt zullen

name in de vooruitzichten. Zo verlaagde De

worden.

Nederlandsche Bank (‘DNB’) en het Centraal

14

Plan Bureau (‘CPB’) haar groeiverwachting

De vraag is of de in de media beschreven

van de Nederlandse economie voor 2019.

angst voor een aanstaande recessie terecht

De eerder voorspelde groei van 2,6%, die het

is. Dat we weer een keer in een recessie

CPB op Prinsjesdag in het vooruitzicht stelde,

belanden is een zekerheid, maar de timing

is vervolgens bijgesteld tot 1,5%. De groei-

daarvan is hoogst onzeker. De uitkomsten

verwachting voor 2019 van DNB was in juni

en effecten van de globale geopolitieke ont-
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wikkelingen zijn niet te voorspellen en lijken

op de ontwikkelingen in de markt. Waar wij

soms wel zo veranderlijk als het weer. Deze

vinden dat ze onvoldoende anticiperen gaan

ontwikkelingen kunnen echter wel materieel

wij – met onder onze arm onze eigen analy-

invloed hebben op de resultaten van het

ses en inzichten – actief het gesprek aan. Dit

fonds, zowel positief als negatief. De rende

doen wij uiteraard ook als er andere zaken

menten in 2017 en 2018 in respectievelijk

spelen die mogelijk van negatieve invloed

positieve en negatieve zin hebben dit aan-

kunnen zijn of juist het proces van waarde-

getoond.

creatie kunnen verbeteren of versnellen. Op
deze wijze proberen wij uiteindelijk voor onze

Wij selecteren en beheren bedrijven met een

investeerders risico’s zo goed mogelijk te

goed verdienmodel en een sterke markt

beheersen en een zo’n aantrekkelijk mogelijk

positie, die in staat zouden moeten zijn ge

rendement te realiseren.

durende de hele economische cyclus goed
te presteren ten opzichte van hun concur-

Investeringen en desinvesteringen

renten. Wij laten ons daarbij niet leiden door

De belangrijkste mutatie in 2018 was de ver-

de waan van de dag en kijken, niet blind voor

koop van een substantieel onderdeel van

wat er in de wereld gebeurt, naar hoe zij

een van onze grotere investeringen; Sligro

er fundamenteel voor staan. Wij zijn er van

verkocht EMTÉ aan een consortium van

overtuigd dat wij daardoor in staat zijn op de

Jumbo en Coop. Wij waren voorstander

lange termijn een bovengemiddeld rende-

van een verkoop boven het door investeren

ment te behalen.

in EMTÉ om de formule weer eigentijds en
attractief te maken. Wij hebben deze voor-

Een momentopname

keur onderbouwd en meermaals besproken

Na het uitzonderlijk goede jaar 2017 met

met het bestuur van Sligro. De verkoop

een rendement van 44,15% was 2018 voor

opbrengst is grotendeels door Sligro uit

Teslin Participaties een teleurstellend jaar

gekeerd aan aandeelhouders. Wij hebben de

met een negatief rendement van 23,24%.

ontvangsten van circa € 17 miljoen gebruikt

Wederom kunnen wij niet anders aangeven

om de belangen in een aantal van onze inves-

dan dat dit een momentopname is. Wij stre-

teringen uit te breiden en de bankschuld van

ven naar een gemiddeld jaarlijks rendement

het fonds te reduceren.

(na kosten) op de lange termijn voor onze
investeerders van 10%. Wij zien het dan ook

In het boekjaar hadden wij het maximale

als onze taak om als ondernemende aan-

aantal bedrijven – we streven naar tien tot

deelhouder te werken aan het creëren van

vijftien bedrijven in de portefeuille – en heb-

waarde op de lange termijn en ons niet te

ben wij geen belangen verkocht. Dat er geen

focussen op – of af te laten leiden door –

mutaties hebben plaatsgevonden in 2018

korte termijn marktfluctuaties.

betekent overigens niet dat wij niet actief
bij onze bedrijven betrokken of aan de slag

Teslin Participaties heeft een geconcen-

zijn. We hebben een investeringshorizon in

treerde portefeuille van momenteel vijftien

beeld voor de individuele bedrijven in onze

bedrijven. De resultaten van het fonds zijn

portefeuille. Wij verwachten in 2019 de

geheel afhankelijk van de resultaten van

omvang van de portefeuille te optimalis eren.

de individuele bedrijven. In het algemeen
laten de ondernemingen in onze porte-

Ondanks dat er geen positie is verkocht, heb-

feuille een goede ontwikkeling zien en zijn

ben wij wel flink gemuteerd in de bestaande

ze goed gepositioneerd om in te spelen

belangen in onze portefeuille. Zo hebben we
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Portefeuilleverdeling

onze belangen in Accell, ICT Group, Brill,
Accsys en Ordina uitgebreid en de omvang
van ons belang in Beter Bed teruggebracht.
Met de toegenomen belangen zijn wij steeds
beter in staat onze strategie van onder
nemend aandeelhouderschap invulling te
geven.
Uiteraard kijken wij ook naar mogelijke
nieuwe investeringen. We houden een lijst bij
van ondernemingen die wij bovengemiddeld
interessant vinden. Die volgen wij op de voet,
zodat wij klaar zijn om in te stappen als de
omstandigheden daarvoor gunstig zijn.
Balans en resultaten
Deze jaarrekening van Teslin Participaties
gaat over de periode 1 januari 2018 tot en
met 31 december 2018. De vergelijkende
cijfers 2017 betreffen een periode van
1 juli 2017 tot en met 31 december 2017. De
jaarrekening is opgesteld vóór resultaat
bestemming.

Accell

9%

Nedap

6%

Accsys

4%

Neways

2%

5%

Ordina

3%

17%

	Reesink

Acomo
Besi

4%

Beter Bed

1%

Sligro

16%

ICT

4%

Stern

1%

Kendrion

8%

TKH

Brill

1%

19%

Het eigen vermogen is in het boekjaar afgenomen met € 126.051.713 van
€

566.800.693

per

1

januari

tot

€ 440.748.980 per het einde van het boekjaar door met name ongunstige ontwik-

participatie kan worden uitbetaald aan de

kelingen op de beurs. In de balans is een

beheerder Teslin.

voorziening opgenomen voor de winstparticipatie die verschuldigd is over de

In het boekjaar ontving Teslin Participaties

netto te realiseren vermogenswinst bij

van de bedrijven waarin geïnvesteerd is

(gedeeltelijke) verkoop van de per balans-

€ 40.103.858 aan regulier dividend in con-

datum gehouden participaties. Mede door

tanten (2017: € 2.414.847).

de koersdalingen is in het boekjaar de
voorziening afgenomen van € 49.556.834

Portefeuilleverdeling

naar € 28.098.516 per einde boekjaar.

De gerealiseerde waardeveranderingen van
-€ 1.036.140 zijn een optelsom van verkopen

16

Op verkopen van belangen in het verleden

van een aantal aandelen in onze bedrijven.

is een negatieve winstparticipatie gereali-

De ongerealiseerde waardeveranderingen

seerd. Dit bedrag bedraagt per 31 december

bedragen -€ 192.769.234. Deze bedragen

2018 -€ 2.908.900. Dit bedrag wordt eerst

zijn gespecificeerd op bladzijde 49. De vaste

gecompenseerd met hetzelfde bedrag

managementvergoeding wordt berekend

aan gerealiseerde positieve winstpartici-

over het gemiddeld eigen vermogen en

patie alvorens enige gerealiseerde winst-

bedraagt voor 2018 € 3.708.536. Het netto-
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resultaat over het boekjaar komt daarmee

termijntransacties, futures en dergelijke, waar-

uit op -€ 136.410.824.

door deze risico’s kunnen worden afgedekt.
Ook sluit het beleggingsbeleid uit dat effec-

Risico’s en risicomanagement

ten worden verkocht die Teslin Participaties

Aan de beleggingen van Teslin Participaties en

niet bezit (‘short gaan’). De waarde van de

daarmee het beleggen in Teslin Participaties zijn

belegging kan zowel stijgen als dalen en een

financiële kansen maar ook financiële risico’s

lid van de coöperatie kan daardoor minder

verbonden. De waarde van de beleggingen

terug
k rijgen dan deze heeft ingelegd. De

kan zowel stijgen als dalen en leden van Teslin

mogelijk
h eid bestaat dat de belegging in

Participaties kunnen mogelijk minder terug-

Teslin Participaties in waarde stijgt. Het is

krijgen dan ze hebben ingelegd. Dit zijn alge-

echter ook mogelijk dat een belegging in het

meenheden die we niet vaak genoeg kunnen

fonds weinig tot geen inkomsten zal gene

herhalen. Indien een nieuwe investeerder zich

reren en dat de inleg bij een ongunstig koers-

aanmeldt wijzen wij hem dan ook expliciet op

verloop geheel of ten dele verloren gaat. In

het informatiememorandum en het essentieel

het verleden behaalde resultaten bieden geen

informatiedocument voor een beter begrip van

garantie voor de toekomst.

wat Teslin Participaties doet en welke risico’s
aan beleggen in Teslin Participaties verbonden

Bij beleggen in aandelen dient rekening te

zijn. Beide documenten zijn te vinden op onze

worden gehouden met de gebruikelijke risico’s

website www.teslin.nl.

die verbonden zijn aan het beleggen in effecten,
waaronder in elk geval begrepen de volgende:

Doel van de coöperatie is het deelnemen in
Nederlandse beursgenoteerde ondernemin-

• 	het afwikkelingsrisico

gen met een marktkapitalisatie tot € 2 miljard

•	het marktrisico

op het eerste moment van investeren en het

•	de risico’s op fiscaal en juridisch gebied

beleggen van vermogen in effecten. Een

•	het reputatierisico

gedwongen verkoop op het moment van

•	het liquiditeitsrisico

‘delisting’ van een onderneming waarin Teslin

•	het valutarisico

Participaties een belang houdt kan onvoor-

•	het (geo)politieke risico

delig zijn voor Teslin Participaties en daarmee

•	het bewaarrisico

voor haar leden. Teslin Participaties kan, indien

•	het concentratie- en tegenpartijrisico

een hogere waardering op termijn te verwach-

•	het inflatierisico

ten is, besluiten het belang aan te houden en

•	het marktverstoringsrisico

te participeren in de ‘delisting’. Uitgangspunt

•	het renterisico

blijft overigens dat alleen belegd wordt in

•	het verhandelbaarheids- en liquiditeits-

beursgenoteerde ondernemingen.

risico van de certificaten
•	het risico van beleggen met geleend geld

Aan een belegging in Teslin Participaties zijn

•	het operationele risico

financiële kansen, maar ook financiële risico’s

•	het faillissementsrisico van de bedrijven

verbonden die in het algemeen gepaard gaan

in de portefeuille

met het beleggen in effecten. Teslin Participaties houdt via aandelen of certificaten van

Risicomanagement

aandelen rechtstreekse posities en daar-

Bekend is dat beleggen in effecten, wat de

naast eventueel (converteerbare) obligaties.

beleggingen in onze portefeuille en daarmee

In de portefeuille zijn geen afgeleide financiële

die in Teslin Participaties zijn, risico’s met zich

instrumenten opgenomen zoals opties, valuta-

meebrengt. Voor het aanvaarden van die
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risico’s kan een belegger, mits hij de risico’s

eigen risk assessment komt naar voren, dat

goed inschat en goed beheerst, een aan-

de investeringsfilosofie van Teslin ook het

trekkelijk rendement krijgen. In theorie geldt:

aantal investeringsmogelijkheden beperkt.

hoe groter het risico dat wordt aanvaard,

Wij willen graag een langetermijninvesteer-

hoe hoger het potentiële rendement. De

der zijn in bedrijven die we begrijpen, die een

beheerder van Teslin Participaties, Teslin

gezonde langetermijnwinstgevendheid laten

Capital Management BV (‘Teslin’), acht het

zien met een bijbehorend attractief dividend-

van belang de te beheersen risico’s goed

beleid, een positieve cashflow en met een

te (her)kennen, te monitoren en de impact

directie en RvC waarin wij vertrouwen stellen.

van desondanks gematerialiseerde risico’s

In die bedrijven willen wij langdurig investe-

te beperken.

ren, met minimaal een 5% belang.

Teslin bewaakt de risico’s onder meer door

Het besluit om te investeren nemen wij niet

zich voortdurend te informeren over de gang

lichtvaardig. Aan elk investeringsbesluit ligt

van zaken bij de bedrijven waarin Teslin

een gedegen investeringsdossier ten grond

Participaties investeert en de markten waarin

slag en het besluit om te investeren moet

deze ondernemingen opereren. Verder wordt

zowel door het investeringsoverleg en het

in een wekelijks investeringsoverleg over de

managementteam van Teslin als de RvC

portefeuilles van de door Teslin beheerde

van Teslin Participaties zijn goedgekeurd.

fondsen, waaronder Teslin Participaties, ge-

Want wij zullen te allen tijde verantwoording

sproken. Ook wordt de portefeuille wekelijks

af moeten kunnen leggen aan onze leden

met het managementteam van Teslin door-

en uit kunnen leggen waarom wij bepaalde

genomen en periodiek met de RvC van het

handelingen hebben verricht en bepaalde

fonds. Daarnaast worden aan de hand van

besluiten hebben genomen.

de bedrijfsvoering van Teslin per kwartaal
rapportages opgesteld over de naleving van

Ook het closed-end karakter van het fonds,

de procedures. De wekelijkse berekening

zien wij als een risico voor onze investeerder.

van de intrinsieke waarde en andere door de

Immers er zal altijd een koper moeten zijn als

financiële administratie vervaardigde docu-

een van onze investeerders zijn participaties

menten worden gecontroleerd en gefiat

in Teslin Participaties wenst te verkopen.

teerd. Tevens ziet KAS Trust & Depositary

De termijn die met het vinden van een

Services BV als depositary daarbij toe op de

koper gemoeid is, is erg afhankelijk van de

juiste wijze van berekening van de intrinsieke

marktomstandigheden op dat moment. Zo

waarde.

kan het snel gaan bij een oplopende beurs
en kan het allemaal wat langer duren als de

Teslin kijkt als beheerder op verschillende

beurs in mineur is.

manieren naar de risico’s. Naast het dagelijks

18

volgen van de bedrijven, kijken we periodiek

Europese regelgeving heeft bepaald dat

naar onze interne organisatie met behulp

vermogensbeheerders per 1 januari 2018

van een externe adviseur. In dit verband

aan haar investeerders een zogenaamd

wordt stilgestaan bij welke risico’s de fond-

essentieel informatiedocument ter beschik-

sen, waaronder Teslin Participaties, en de

king moeten stellen. Hierin staan de risico’s

beheerder lopen en hoe we daarop voor-

en de kosten van het fonds beschreven.

bereid kunnen zijn. Sommige risico’s kun

Ook moeten in het document verschillende

je mitigeren, op andere, zoals de macro-

scenario’s zijn opgenomen van de rende-

economische, heb je geen invloed. Uit onze

menten die u kunt verwachten bij een inleg
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van € 10.000 over verschillende tijdsperio-

de groei van cashflow en winst, tracht Teslin

den. Deze scenario’s zijn gebaseerd op de

Participaties het risico te beperken, maar dit

rendementen van de afgelopen vijf jaar. Nu

is geen garantie voor een positieve waarde-

heeft Europa in de afgelopen jaren alleen

ontwikkeling.

maar stijgende beurzen gekend. Wij vinden
dan ook dat deze verplichte scenario’s geen

Teslin ziet het aanhouden van een gecon-

realistisch beeld geven, ze zijn namelijk veel

centreerde portefeuille niet zo zeer als risico.

te positief. Wij willen hier expliciet herhalen

Bij Teslin is het juist beleid. Het risico van een

dat Teslin Participaties streeft naar een ge

negatieve waardeontwikkeling tracht zij te

middeld jaarlijks rendement van 10% op de

beperken door de bedrijven waarin ze inves-

lange termijn.

teert te doorgronden en zich actief bezig te
houden met de ontwikkelingen bij de bedrij-

In de algemene toelichting op de jaarreke-

ven. Risicobeheersing zit volgens de beheer-

ning is een risicoparagraaf opgenomen.

der dan ook niet in een grote diversificatie

De risico’s die beschreven staan op blad

van de portefeuille. Teslin Participaties had

zijden 36 en 37 hangen deels samen met de

eind 2018 vijftien bedrijven in de portefeuille.

bedrijfs
activiteiten van de ondernemingen

Teslin Participaties ziet kennis, gecombi-

waarin Teslin Participaties een belang houdt.

neerd met actief en ondernemend aandeel-

Hoewel een groot aantal risico’s wordt

houderschap als de meest effectieve vorm

genoemd, hebben wij niet de illusie volledig

van risicobeheersing. Het beleid is er mede

te zijn. De financiële crisis in 2008 heeft aan-

op gericht door zorgvuldige selectie en

getoond dat juist het onverwachte en niet

actief beheer het eventuele negatieve effect

als risico onderkende grote gevolgen kan

van koersfluctuaties op de nettovermogens-

hebben.

waarde van het fonds op de lange termijn
zoveel mogelijk te beperken.

In het voorbije boekjaar heeft zich een
aantal risico’s gematerialiseerd. Hieronder

Door nauw betrokken te zijn bij de investe-

beschrijven we enkele daarvan. Verder lich-

ringen en de markt van de bedrijven waarin

ten we toe op welke wijze het fonds risico

wordt geïnvesteerd in de gaten te houden,

management ten aanzien van de meest

is Teslin Participaties op de hoogte van de

relevant geachte gematerialiseerde risico’s

dynamiek waarmee zij te maken kan krijgen.

voert. Tevens beschrijven we onze benade

Door goed en intensief contact met de

ring van het reputatierisico dat zich in de

bestuurders van de deelnemingen te onder-

afgelopen jaren steeds vaker als een reëel

houden, kan de kans verkleind worden dat

risico voor beleggen op de financiële mark-

men voor negatieve verrassingen komt te

ten manifesteert.

staan. Sterker nog, bij een grondige aanpak
kan Teslin Participaties invloed verkrijgen op

Concentratierisico

het voorkomen van negatieve scenario’s,

Teslin Participaties investeert bewust in

bijvoorbeeld door kritische vragen te blijven

effecten van een beperkt aantal kleine en

stellen aan de bestuurders van een onder-

middelgrote Nederlandse beursgenoteerde

neming waarin geïnvesteerd wordt. Dat doet

bedrijven. Deze ondernemingen kunnen door

Teslin Participaties dan ook op continue

hun omvang kwetsbaar zijn, waardoor hun

basis. Hiervoor heeft Teslin Participaties een

risicop rofiel relatief groot is. Door te selec-

ervaren investeringsteam tot haar beschik-

teren mede op de kracht van het manage-

king bestaande uit een fondsmanager, vijf

ment en de organisatie, de marktpositie en

associates en drie analisten.
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Marktrisico

zaken waar Teslin beperkt tot geen invloed

Eind 2017 waren de koersniveaus, mede

op heeft en waarvan de effecten voor de

door de aanhoudende lage rente, aan de

lange termijn op onze bedrijven geen directe

stevige kant. In 2018 heeft er een correctie

aanleiding geven tot het nemen van beheer-

plaatsgevonden op de kapitaalmarkten. Door

singsmaatregelen.

de afnemende economische groeipercentages, gecombineerd met temperende ini-

Liquiditeitsrisico

tiatieven van de centrale banken en stevige

De mate van verhandelbaarheid van de effec-

geopolitieke onzekerheid is de volatiliteit

ten waarin belegd wordt, kan van invloed zijn

toegenomen in 2018. Begin 2019 hebben de

op de hoogte van de feitelijke aan- en ver-

financiële markten een redelijk herstel laten

koopkoersen. De liquiditeit van aan de beurs

zien, maar de robuustheid hiervan is onzeker.

genoteerde small en mid caps kan (relatief)

Teslin realiseert zich dat de stevige volatili-

beperkt zijn, waardoor het afbouwen van een

teit voorlopig zal aanhouden. Voor de lange

positie meer tijd kan vergen of een waarde-

termijn zien we voor de bedrijven waarin

drukkend effect kan hebben. De liquiditeit

Teslin Participaties investeert goede per-

van een niet-beursgenoteerde onderneming

spectieven. Wij focussen ons dan ook op de

is naar zijn aard beperkt. In het afgelopen

zaken waar we verstand van en invloed op

boekjaar waren alle bedrijven in de porte-

kunnen hebben: het beleid en de resulta-

feuille van het fonds, met uitzondering van

ten van onze individuele bedrijven. De alge-

Koninklijke Reesink NV, beursgenoteerd.

mene stemming op de kapitaalmarkten kan
invloed hebben op de koersen en waarde-

Teslin is ruim 27 jaar actief in beleggen in

ring van de bedrijven in de portefeuille. Daar

small- en midcaps en heeft dus ruime erva-

waar dit tot grote over- of onderwaarderin-

ring met de beperktere liquiditeit. De beheer-

gen leidt zal het fondsm anagement afwe-

der is van mening dat een aantal onder-

gen hoe hier het beste op ingespeeld kan

nemingen dat zich ‘onder de radar van de

worden.

banken’ bevindt en mede daardoor minder
liquide is, ondergewaardeerd is. Dat maakt

Geopolitiek risico

deze ondernemingen interessant om in te

(Geo)politieke ontwikkelingen kunnen de

investeren, zeker op de langere termijn. Het

resultaten van de bedrijven in de portefeuille

liquiditeitsrisico wordt met name ten tijde van

van Teslin Participaties beïnvloeden. De Euro-

eventuele aan- of verkopen gemonitord door

pese Unie in haar huidige vorm staat mede

inzicht te hebben in de koersontwikkelin-

door de Brexit en opkomend nationalisme in

gen van de betreffende bedrijven, alsmede

meerdere lidstaten onder druk. Geopolitieke

inzicht in de zogenaamde ‘spread’ op dat

spanningen elders in de wereld kunnen tot

moment.

veranderende handelsrelaties leiden en daar-
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mee de op export georiënteerde bedrijven in

De participaties van Teslin Participaties zijn

de portefeuille van Teslin Participaties raken.

niet beursgenoteerd, waardoor een beleg-

Met name de Verenigde Staten lijkt op een

ging in de coöperatie illiquide is. Het ver

andere handelsrelatie uit te zijn. Maar ook

kopen van een positie in Teslin Participaties

de wederkerigheid van de handels
relatie

kan daardoor tijd vergen. Teslin spant zich in

met China staat ter discussie. Dit brengt

om Teslin Participaties bij beleggers onder

onzekerheid met zich mee en heeft haar

de aandacht te brengen en daarmee de

weerslag op de Europese economie. Al met

vraag naar participaties van Teslin Participa

al blijft het een onrustige tijd. Tegelijk zijn dat

ties positief te beïnvloeden.
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Reputatierisico

langetermijnvisie zal Teslin Participaties niet

Reputatierisico kan zich bij Teslin als beheer-

snel geneigd zijn mee te gaan in primaire (en

der alsook bij de ondernemingen waarin

mogelijk voorbarige) reacties van de markt.

Teslin Participaties investeert verwezenlijken.
Teslin bewaakt met behulp van een systeem
Reputatierisico Teslin

van risicobeheermaatregelen dat zowel

Teslin is een beheerder met een sterke

Teslin Participaties als de portefeuille van

overtuiging over fatsoenlijke waardecreatie.

investeringen voortdurend blijft voldoen aan

Dat schept verplichtingen om daar dan ook

de randvoorwaarden en de risicobereidheid

zelf steeds bewust invulling aan te geven.

zoals die in de informatiememorandum zijn

Dat doet Teslin door bij de uitvoering van

vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan

haar activiteiten bewustzijn te kweken en

de meer specifieke interne uitvoeringsricht-

te behouden voor de mogelijke gevolgen

lijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer

van aantasting van reputatie door gedrag

gebaseerd op de voorschriften en richtlijnen

van Teslin en haar medewerkers. De repu

van de Autoriteit Financiële Markten ten aan

tatie van Teslin en daarmee van Teslin

zien van de vereisten voor het hebben van

Particip aties op dat gebied is van eminent

een vergunning als vermogensbeheerder,

belang. Teslin Participaties geeft invulling

de kwaliteit van de marktpartijen waaraan

aan haar overtuiging door zich als lange-

wordt uitbesteed en aan de liquiditeit van de

termijninvesteerder fatsoenlijk en met grote

beleggingen.

betrokkenheid op te stellen tegenover de
ondern emingen waarin zij investeert.

Eigen governance
Goede governance vragen we van de bedrij-

Reputatierisico ondernemingen waarin

ven waarin we investeren omdat we geloven

Teslin Participaties investeert

dat het risico’s op uitglijders vermindert. Bij

Het reputatierisico kan zich tevens ver

onszelf is het niet anders, denken wij. Goede

wezenlijken bij de ondernemingen waarin

functiescheiding en ‘checks and balances’

Teslin Participaties investeert. Publicaties

zijn daarbij belangrijk.

over (vermeende) fraude of malversaties
leiden vaak in korte tijd tot sterk negatieve

In de algemene toelichting op de jaarreke-

reacties van de markt, waardoor de koers

ning bij punt drie (corporate governance

en daarmee de beurswaarde van de inves-

van Teslin Participaties) wordt de corporate

tering in korte tijd afneemt. Vervolgens kost

governance van Teslin Participaties meer

het vaak veel tijd om het vertrouwen van de

in detail toegelicht. Voor de administratie

markt te herwinnen. Teslin Participaties stelt

en het bewaren van de effecten van Teslin

zich ten doel om door intensieve, langdurige

Participaties gebruiken we gerenommeerde,

betrokkenheid en een kritische opstelling

onafhankelijke partijen. Hetzelfde geldt voor

jegens besturen van geïnvesteerde onder-

adviseurs op fiscaal gebied en de accoun-

nemingen te voorkomen dat zij verrast wordt

tant van de jaarrekening. Voor transacties

door negatieve berichtgeving. Mocht het

in effecten gebruiken we onafhankelijke

desondanks voorkomen dat de reputatie van

brokers. Teslin Participaties en de beheer-

een geïnvesteerde onderneming geschaad

der, Teslin, hebben ieder een eigen RvC die

wordt, dan zal Teslin Participaties steeds

toezicht houdt.

een eigen afweging maken ten aanzien van
de vraag of de problemen van structurele,

Jaarlijks legt de beheerder verantwoording

dan wel incidentele aard zijn. Gelet op de

af in de Algemene Ledenvergadering over
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het gevoerde beleid. Het fondsmanagement

aan de eisen die artikel 22 van de AIFM-

van Teslin Participaties geeft een toelichting

richtlijn aan de jaarverslaggeving stelt.

op het fondsrendement, de portefeuille en

Teslin Participaties heeft op grond van de

eventuele mutaties daarin en beantwoordt

AIFM-richtlijn KAS Trust & Depositary Services

vragen van de leden. Ook met dit jaar

BV als bewaarder aangesteld. Zij heeft

verslag streven we maximale transparantie

(onder meer) als taak het bewaren van de

na, zodat onze investeerders weten waarin

activa. Daarnaast heeft de bewaarder een

ze beleggen. Het afgelopen boekjaar heb-

aantal toezichthoudende taken. Zo moet

ben wij zeven keer formeel met de RvC ver

de bewaarder vaststellen dat de activa op

gaderd. In deze vergaderingen is een groot

een juiste manier zijn ver- of aangekocht,

aantal zaken aan de orde gekomen. Gespro-

dat het vermogen van het fonds juist wordt

ken is, onder andere, over compliance, het

geadministreerd en monitort de bewaarder

(algemene) beursklimaat, de samenstelling

de cashflows van het fonds.

van de portefeuille, de toegevoegde waarde
van ondernemend aandeelhouderschap,

Beloningsbeleid

de opstelling van banken in de financiering

Teslin heeft in 2016 het huidige belonings

van het bedrijfsleven en specifieke vraag-

beleid opgesteld aan de hand van de

stukken van een aantal bedrijven in onze

‘Regeling beheerst beloningsbeleid Wft

portefeuille.

2014’ (de ‘Regeling’), het ‘Besluit beheerst
beloningsbeleid Wft’ (het Besluit) en de

Teslin beschikt als beheerder van Teslin

‘Richtsnoeren voor een goed belonings

Participaties over een vergunning op grond

beleid in het kader van de AIFMD’, zoals

van artikel 2:65, sub a van de Wet op het

gepubliceerd door ESMA op 3 juli 2013.

financieel toezicht (‘Wft’). De Wft en de

De jaarlijkse evalu
atie in 2018 heeft geen

daarin geïmplementeerde AIFM-richtlijn stelt

inhoudelijke wijzigingen van het beleid tot

regels op het gebied van waardering van

gevolg gehad. Doel van het beloningsbeleid

de activa, liquiditeitenbeheer, uitbesteding,

is om gekwalificeerde perso
neelsleden en

risicobeheersing, kapitaalseisen, belonings-

bestuurders aan te trekken, te behouden

beleid, belangenverstrengeling en informatie

en deze een evenwichtige en stimulerende

verplichtingen. Het jaarverslag van Teslin

beloning te bieden, welke in lijn ligt met de

Participaties over het boekjaar 2018 voldoet

wens en doelstellingen van Teslin om zich in

Beloningen Teslin Capital
Management BV gedurende
verslagjaar 2018 in euro’s

Aantal
begunstigden

Vaste
beloning

Variabele
beloning

Directie

3

719.031

449.388

Identified staff

3

461.507

261.380

Werknemers

16

1.435.447

149.455

22

2.615.985

860.223

in euro’s

Totaal
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te zetten voor de belangen van haar inves-

een afslag toegepast van 10% op de totale

teerder(s).

loonkosten, omdat dit percentage van de
loonkosten is toegerekend aan de organisatie

Beloningen 2018

van Teslin zelf.

Teslin heeft over het gehele verslagjaar
2018 een totaalbedrag van € 3.476.208 aan

Op basis van voornoemde toerekening en

beloningen en managementvergoedingen

gelet op de volgende feiten, aannames en

betaald. Hiervan is € 2.615.985 aan vaste

veronderstellingen, meent Teslin dat de toe-

vergoeding en € 860.223 aan variabele ver-

gepaste verdeelsleutel niet tot een onaan-

goeding uitbetaald. Teslin had over het boek-

vaardbare uitkomst leidt:

jaar 2018 gemiddeld negentien personeelsleden in dienst en haar directie bestond uit

•	
Teslin Participaties heeft een fonds

drie leden. Teslin streeft naar diversiteit in

manager die zijn tijd vrijwel volledig aan

haar personeelsbestand. Bij het beheer van

het beheer van de portefeuille heeft

Teslin Participaties is sprake van een carried
interest in de vorm van de winstparticipatie.

besteed;
•	Een voltijd fte fondssecretaris is betrokken bij de ondersteuning van het fonds-

Teslin is een relatief kleine organisatie. Gelet

management van Teslin Participaties;

op de beperkte omvang en de wijze waarop

•	
(Junior)Analisten besteden op grond

zij georganiseerd is, is het niet goed mogelijk

van sectorcompetentie allen (gedeelte

een exacte toerekening te maken van de

lijk) tijd aan het volgen en analyseren

tijdsbesteding van personen die betrokken

van (potentiële) investeringen van Teslin

zijn bij uitvoering van (ondersteunende) taken

Participaties; en

ten behoeve van het beheer van individuele

•	
De overige ondersteunende taken bij

fondsen. Dit geldt ook voor de tijdsbesteding

het fondsmanagement worden groten-

van de directie van Teslin.

deels uitgevoerd ten behoeve van de
organisatie van Teslin als beheerder van

Het aantal fte’s, inclusief directieleden dat in

meerdere beleggingsinstellingen, waarbij

2018 geheel of gedeeltelijk aan het beheer

geldt dat dit mede ten goede komt aan

van Teslin Participaties toegerekend kan

de kwaliteit van het beheer van Teslin

worden, kan dan ook slechts bij benadering

Participaties.

geschat worden. Voor de toerekening van
het aantal fte’s en daarmee gepaard gaande

Op grond van de hierboven toegelichte

loonkosten, anders dan de fondsmanager

methode kan een bedrag van € 1.714.554

en een voltijd fondssecretaris, heeft Teslin,

aan loonkosten aan het beheer van Teslin

zoals vereist op grond van de regelgeving1,

Participaties worden toegerekend. Ter dek-

ervoor gekozen de omvang van het beheerd

king van alle kosten die verband houden

vermogen per fonds per 31 december 2018

met het beheer van Teslin Participaties door

als verdeelsleutel te hanteren. De kosten

Teslin, waarvan de loonkosten onderdeel

worden toegerekend op grond van het

uitmaken, heeft Teslin aan Teslin Partici

beheerd vermogen per beleggingsinstelling

paties over boekjaar 2018 een bedrag

uitgedrukt als een percentage van het totaal

van € 3.708.536 aan vaste management

door Teslin beheerde vermogen. Daarbij is

vergoeding in rekening gebracht.

1)

Zie artikel 107 Gedelegeerde verordening AIFM-richtlijn (nr. 231/2013S)
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Bedrijfsvoering

deze stijging van de uitkering (+5,45%) ons

Teslin beschikt als beheerder van Teslin

vertrouwen in de toekomst uitspreken.

Participaties over een beschrijving van de
bedrijfsvoering (‘Beschrijving’) die voldoet

Vooruitzicht

aan de eisen die de Wft en het Besluit

Na zes jaren met een positief rendement,

gedragstoezicht financiële ondernemingen

waarvan 2017 zelfs uitzonderlijk goed was,

(‘Bgfo’) daaraan stellen. De Beschrijving

is 2018 met een negatief rendement afge-

kan geen zekerheid bieden dat zich nooit

sloten. Hoewel bij het sluiten van de beurs

afw ijkingen zullen voordoen, maar is opge-

op 31 december de waardering voor onze

steld met als doel een redelijke mate van

bedrijven lager was dan het jaar daarvoor,

zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit

zijn wij over het algemeen niet ontevreden

van de interne beheersingsmaatregelen

over de onderliggende ontwikkelingen bij de

aangaande de risico’s die gerelateerd zijn

meeste daarvan. Dat zijn wij ook niet over

aan de activiteiten van Teslin Participaties.

de ontwikkelingen bij ons zelf.

Gedurende het boekjaar zijn verschillende
aspecten van de Beschrijving beoordeeld en

In 2018 hebben we duidelijk stappen gezet

geactualiseerd. Hierbij zijn geen constate

om ‘ondernemend aandeelhouderschap’

ringen gedaan op grond waarvan zou moeten

verder invulling te geven. Het investerings-

worden geconcludeerd dat de Beschrijving

team is sterker geworden, zowel in de

en de opzet van de bedrijfsvoering als

breedte als in de diepte. We hebben een

bedoeld in artikel 121 Bgfo niet voldoen aan

aantal mooie resultaten kunnen behalen in

de vereisten zoals opgenomen in de Wft en

2018 en verwachten met een sterker inves-

daaraan gerelateerde regelgeving.

teringsteam hierin nog succesvoller te zijn
in 2019.

Uitkeringsvoorstel

24

Wij streven naar een jaarlijks g
 elijkblijvende

Het rendement op 31 december is een

uitkering en, als het even kan, wat meer

momentopname en de winnaars van van-

dan het jaar ervoor. In het boekjaar 2018

daag kunnen de verliezers van morgen

heeft Teslin Participaties dividenden ont-

zijn. Zo gaat dat en het is onze taak om als

vangen van in totaal € 40,1 miljoen, waarvan

ondernemend aandeelhouder te werken

€ 17,2 miljoen gerelateerd is aan de ver-

aan het creëren van waarde op de lange

koop van EMTÉ door Sligro. Deze € 17,2

termijn en ons niet te focussen op korte

miljoen is gebruikt om de belangen in een

termijn marktfluctuaties. Al kunnen wij daar

aantal van onze investeringen uit te breiden

natuurlijk wel gebruik van maken door bij

en de bankschuld van het fonds terug te

een, in onze ogen, niet te verklaren koers

brengen. Gelet op de eigen vermogens

daling ons belang iets uit te breiden of bij

positie, en ons vertrouwen in de bedrijven in

een hoge waardering van een van onze

de portefeuille stellen wij, met goedkeuring

bedrijven het belang juist wat terug te

van de RvC, voor om een uitkering te doen

brengen. Wij investeren in ondernemingen

van € 29,00 (2017: € 27,50) per participatie.

die structureel toegevoegde waarde leveren,

Gebaseerd op het per 31 december 2018

die een kwalitatief en goed functionerend

uitstaande aantal participaties van 541.259 is

management hebben, met constructief-

met de totale uitkering een bedrag gemoeid

kritische toezichthouders die voldoende tijd

van € 15,7 miljoen. Ondanks de negatieve

en energie kunnen besteden aan de ont-

ontwikkeling van de intrinsieke waarde van

wikkelingen bij de onderneming en met een

Teslin Participaties over 2018 willen wij met

strategie die inspeelt op de ontwikkelingen

TESLIN PARTICIPATIES | JAARVERSLAG 2018

in de markt. Door middel van ondernemend
aandeelhouderschap willen wij die waardecreatie ondersteunen en indien mogelijk versnellen.
Wij verwachten in 2019 het aantal bedrijven
in de portefeuille terug te brengen. Daarbij
zullen wij in lijn met onze strategie blijven toewerken naar grotere belangen in de bedrijven
waar wij op de lange termijn een duurzaam
waardecreërend potentieel verwachten.
Op basis van deze grotere belangen en
gedetailleerde kennis over die specifieke
bedrijven en de sectoren waarin zij actief
zijn zal onze invloed verder toenemen. Hierdoor verwachten wij op de lange termijn
bovengemiddelde rendementen te kunnen
realiseren.
Onzekerheden zijn er genoeg en wij weten
niet wat de algemene economie ons zal
brengen. Wat we wel weten is dat onze
bedrijven zich positief ontwikkelen en zich
strategisch en operationeel goed positio
neren om in te spelen op de trends in de
markt. Wij blijven hierover intensief in gesprek
met onze bedrijven en zijn zo disciplinerend
mogelijk hierin. Wij zijn dan ook positief over
de waardeontwikkeling van Teslin Participaties op de lange termijn.

Maarsbergen, 20 mei 2019
Jan-Jaap Bongers,
fondsmanager Teslin Participaties Coöperatief UA
Teslin Capital Management BV
Hein van Beuningen
Aleid Kruize
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Jaarrekening 2018
Balans

31-12-2018

31-12-2017

Deelnemingen

473.099.884

634.076.103

Obligatielening

0

1.605.882

473.099.884

635.681.985

Balans per 31 december 2018
(voor resultaatbestemming)
Bedragen in euro’s

Toelichting

Beleggingen

6

Vorderingen

7

Overige vorderingen

35.459

55.195

Schulden aan kredietinstellingen

-2.281.566

-18.281.288

Overige

-2.006.281

-1.098.365

Kortlopende schulden

8

Uitkomst van vorderingen
en overige activa
min kortlopende schulden

-19.324.458

-4.252.388

Voorzieningen
Winstparticipatie

9

Uitkomst van activa
min kortlopende schulden
en voorzieningen

Eigen vermogen

-49.556.834

440.748.980

566.800.693

10

Participaties
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Onverdeeld resultaat
Nettovermogenswaarde

28

-28.098.516
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542.299.702

517.391.862

0

1.639.977

34.860.102

-1.639.977

-136.410.824

49.408.831
440.748.980

566.800.693

Winst en verlies

2018

Winst- en verliesrekening over 2018
Bedragen in euro’s

Toelichting

Opbrengsten uit beleggingen

11

Dividenden uit deelnemingen

11.1

Interest obligatielening
Gerealiseerde
waardeveranderingen

11.2

Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen

11.3

01-07 t/m
31-12-2017

40.103.858

2.432.348

9.889

20.000

-1.036.140

2.451.238

-192.769.234

51.117.342

124.514

58.151

10.890

0

Overige opbrengsten
Op- en afslag
Vergoeding KASBANK

-153.556.223

56.079.079

Kosten

12

Managementvergoeding

12.1

3.708.536

1.913.618

Commissarissenbeloning

12.2

74.415

32.639

Bewaarkosten

12.6

126.044

55.330

Overige kosten

12.3

248.511

67.052
-4.157.506

-2.068.639

Interest

12.7

121.450

113.631

Mutatie voorziening
winstparticipatie *

12.1

-21.458.318

6.051.224

Aan- en verkoopkosten
beleggingen

12.4

33.964

17.024

Resultaat vóór belastingen
Vennootschapsbelasting

12.5

Nettoresultaat na belastingen

21.302.904

-6.181.879

-136.410.824

47.828.561

0

1.580.270

-136.410.824

49.408.831

* Een specificatie van de voorziening winstparticipatie treft u aan op pagina 41.
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Kasstroomoverzicht

2018

Kasstroomoverzicht over 2018
Bedragen in euro’s

01-07 t/m
31-12-2017

Kasstroom uit b
 eleggingsactiviteiten
Contant ontvangen dividend

40.121.359

2.414.847

Aankoop beleggingen

-46.170.842

-25.521.983

Verkoop beleggingen

16.026.710

9.025.623

-33.964

-17.024

-4.185.828

-1.085.200

-137.045

-106.175

20.223

40.000

Aan- en verkoopkosten beleggingen
Overige betalingen *
Betaalde / ontvangen interest
Interest obligatielening

5.640.613

-15.249.912

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangen bij plaatsing van participaties
Uitkering
Betalingen aan Darlin NV en Todlin NV

24.907.839

12.460.595

-14.548.729

0

0

-15.491.971
10.359.109

-3.031.376

Saldo uit kasstromen

15.999.722

-18.281.288

Bankstand / schulden aan
kredietinstellingen begin boekjaar

-18.281.288

0

-2.281.566

-18.281.288

Bankstand / schulden aan
kredietinstellingen einde boekjaar

* In de overige betalingen zijn de managementvergoeding en overige kosten opgenomen.
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Toelichtingen
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ALGEMENE TOELICHTING

1. Algemeen
Teslin Participaties Coöperatief UA (‘Teslin Participaties’) is naar Nederlands recht opgericht op
14 juni 2017. Teslin Participaties is gevestigd in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug aan de
Woudenbergseweg 11 te Maarsbergen. Teslin Participaties is ingeschreven in het Handelsregister
bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 68975171. Teslin Participaties is een
closed-end beleggingsinstelling.
Deze jaarrekening beslaat de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
Teslin Capital Management BV (‘Teslin’) beschikt als beheerder van Teslin Participaties en andere
beleggingsinstellingen over een vergunning van de AFM als bedoeld in artikel 2:65, sub a Wft.
Teslin is opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001445.
Het statutaire doel van Teslin Participaties is te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar
leden, te behalen door uitvoering van met hen gesloten participatieovereenkomsten.
Teslin Participaties is opgericht met het primaire doel te participeren in beursgenoteerde ondernemingen. Teslin Participaties beoogt belangen van ten minste 5% te nemen in ondernemingen
met een (beurs)waarde tot maximaal € 2 miljard (small en mid caps) op het eerste moment
van investeren. Teslin Participaties stelt zich ten doel op de lange termijn een goed investeringsresultaat (koersresultaat en dividendinkomsten) te behalen voor haar leden.
Teslin Participaties is gestart op 1 juli 2017 en investeert op basis van de filosofie van Teslin. Dit
houdt in dat Teslin Participaties zich profileert als een op de lange termijn gerichte en betrokken
mede-eigenaar van ondernemingen met een goed te begrijpen bedrijfsmodel. De ondernemingen
waarin geïnvesteerd wordt zijn gericht op lange termijn waardecreatie.
De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving en de AIFM-richtlijn en voldoet aan de wettelijke
bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
(het ‘BW’) en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Teslin Participaties is onder gewone voorwaarden belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting.
De AIFM-richtlijn, de Wft en het Bgfo stellen eisen aan het beloningsbeleid van Teslin. Teslin past
dit beleid ook voor Teslin Participaties toe. Een toelichting op het beloningsbeleid is te raad
plegen in het bestuursverslag. De managementvergoeding die door Teslin Participaties aan
Teslin is voldaan, wordt (ex artikel 107 van de AIFM-verordening) verantwoord op bladzijde 44
van dit jaarverslag.
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In het afgelopen boekjaar hebben, naast uitgifte van participaties, geen andere transacties
plaatsgevonden tussen Teslin Participaties en met haar verbonden partijen. Voor wat betreft de
door gelieerde partijen gehouden belangen in Teslin Participaties verwijzen wij naar bladzijde 48
van dit jaarverslag.
Master Feeder
Een beleggingsinstelling die ten minste 85% van haar activa belegt in een andere beleggingsinstelling (deze laatste de ‘master-beleggingsinstelling’) wordt op grond van art. 4 lid 1 AIFM
Richtlijn aangemerkt als een feeder-beleggingsinstelling. Darlin NV en Todlin NV houden na
‘samenvoeging’ door inbreng van hun portefeuilles in Teslin Participaties per 1 juli 2017 enkel
nog participaties in Teslin Participaties. Zij kwalificeren daarmee beide als feeder- en Teslin
Participaties als de masterbeleggingsinstelling.
2. Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat
De gehanteerde grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd ten
opzichte van die zoals in de jaarrekening over de periode 1 juli tot en met 31 december 2017
gehanteerd zijn. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta
is van de onderneming. Alle financiële informatie is op hele euro’s afgerond.
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen. Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat
de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief
een kostprijs en een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als
niet in de balans opgenomen activa. Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die
economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling
zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden
mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans
opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Waardering beleggingen
Beursgenoteerde financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Voor beursgenoteerde effecten die regelmatig worden verhandeld
wordt de reële waarde bepaald op basis van de per ultimo boekjaar geldende slotkoers.
Afwijkingen van de beurskoers worden, indien van toepassing, toegelicht. Op dagen waarop
een of meerdere effectenbeurzen of markten waarop een substantieel gedeelte van de onderliggende beleggingen wordt verhandeld om gebruikelijke redenen is of zijn gesloten, worden
beursgenoteerde beleggingen gewaardeerd op basis van de slotkoers van de laatste handelsdag. Alle overige beleggingen (waaronder eventuele beleggingen in ondernemingen die op het
moment van investeren genoteerd waren, maar waarbij ‘delisting’ heeft plaatsgevonden waarin
Teslin Participaties heeft geparticipeerd) worden gewaardeerd tegen reële waarde waarbij
de waardering wordt bepaald met behulp van waarderingsmodellen. Veranderingen in de
reële waarde worden als ongerealiseerde winsten en verliezen geboekt, waarbij er voor een
waardestijging een herwaarderingsreserve wordt gevormd.
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Converteerbare obligatieleningen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Vanaf
het moment dat besloten is tot conversie wordt de lening gewaardeerd op basis van het aantal
aandelen dat uit de conversie kan worden verkregen en de dan geldende slotkoers.
Transactiedatum en afwikkelingsdatum
Alle aan- en verkopen van financiële activa en passiva, die moeten worden afgewikkeld binnen
het tijdsbestek dat door regelgeving of een marktconventie is vastgesteld, worden verantwoord
op basis van de transactiedatum, de datum waarop Teslin Participaties als partij betrokken wordt
bij de contractuele bepalingen van het instrument.
Saldering
Financiële activa en passiva worden gesaldeerd en het nettobedrag wordt in de balans gerapporteerd wanneer er een wettelijk afdwingbaar recht is om de verantwoorde bedragen te salderen
en er de intentie is om tot een afwikkeling op netto-basis te komen of tegelijkertijd het netto-actief
te realiseren en de verplichting af te wikkelen.
Waardering liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde en bestaan uit banktegoeden
met een looptijd korter dan twaalf maanden. De debetsaldi van rekeningen-courant die
worden aangehouden bij de depotbank, maken integraal deel uit van het cashmanagement van
het fonds. De vorderingen en de kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale
waarde.
Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, waarvan een
betrouwbare schatting kan worden gemaakt en het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van
die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Rechten en verplichtingen voortvloeiend
uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans opgenomen indien en voor zover noch de
onderneming noch de tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in de balans geschiedt wanneer
de nog te ontvangen respectievelijk te leveren prestatie en tegenprestatie niet (meer) met elkaar
in evenwicht zijn en dit voor de onderneming nadelige gevolgen heeft.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De kasstroom als gevolg van
aan- en verkopen van participaties en daarmee verband houdende kosten, betaalde en/of ontvangen interest, ontvangen dividenden en overige ontvangsten en betalingen zijn opgenomen onder
de kasstroom uit beleggingsactiviteiten. Betaalde uitkeringen aan participanten zijn opgenomen
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Het saldo van de kas en kasequivalenten en de
banks chulden vormen de geldmiddelen per 31 december in het kasstroomoverzicht.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het
bestuur van Teslin Participaties zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
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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
betreffende jaarrekeningposten.
Resultaatbepaling
Het resultaat van Teslin Participaties wordt bepaald door de opbrengsten uit beleggingen,
gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen en overige bedrijfsopbrengsten te verminderen met de daarop betrekking hebbende kosten. In het algemeen
geldt dat baten en lasten worden toegerekend aan de periode waartoe zij behoren.
3. Corporate governance van T
 eslin Participaties
Het bestuur van Teslin Participaties wordt gevoerd door Teslin, een onafhankelijke beheerder;
onafhankelijk in die zin dat Teslin Participaties noch Teslin gelieerd is aan een financiële instelling
zoals een bank, adviseur of distributeur. De aandelen van Teslin worden gehouden door het
management (86%) en een gelieerde familieparticipatiemaatschappij (14%). Naast het beheren
van beleggingsinstellingen beheert Teslin een tweetal individuele vermogens op grond van
daartoe aan haar verstrekte mandaten.
De Algemene Ledenvergadering van Teslin Participaties (de ‘ALV’) heeft het recht om Teslin als
bestuur te ontslaan. De administratie is uitbesteed aan KAS BANK NV (‘KAS BANK’). De effectenportefeuille wordt bewaard bij en door KAS Trust & Depositary Services BV (‘KAS Trust’). Transacties in effecten geschieden via van het fonds en Teslin onafhankelijke brokers.
KAS Trust is als bewaarder in de zin van de AIFM-richtlijn aangesteld.
De belangrijkste taken van KAS Trust zijn:
•

monitoren van de kasstromen van Teslin P
 articipaties;

•

vaststellen dat het beleggingsbeleid op de juiste wijze wordt uitgevoerd;

•

verifiëren van de eigendomsverkrijging van de activa door Teslin P
 articipaties;

•	nagaan of de intrinsieke waarde van Teslin P
 articipaties wordt berekend volgens de juiste
procedures; en
•	vaststellen of de inkomsten van Teslin Participaties een bestemming krijgen die strookt met
de wet, het informatiememorandum en de statuten.
De structuur van zowel Teslin Participaties als Teslin is transparant. Beide hebben een eigen Raad
van Commissarissen (‘RvC’) welke onafhankelijk van elkaar opereren. De ‘checks and balances’
zijn daarmee bij zowel Teslin Participaties als Teslin gewaarborgd.
De RvC van Teslin houdt toezicht op de gang van zaken bij Teslin. De RvC van Teslin Participaties
houdt op haar beurt toezicht op de wijze waarop Teslin de belangen van de participanten in
Teslin Participaties behartigt. De leden van de RvC en de accountant van Teslin Participaties
worden door de participanten van Teslin Participaties benoemd. Mocht een participant van
Teslin Participaties de ALV niet kunnen bijwonen, dan kan deze zich laten vertegenwoordigen
of bij volmacht stemmen.
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Teslin legt (minimaal) ieder kwartaal verantwoording af aan de RvC van Teslin Participaties. Jaarlijks
legt zij verantwoording af aan de ALV over het bij Teslin Participaties gevoerde beleid en de samenstelling van de in het betreffende boekjaar ten laste van de winst- en verliesrekening komende
managementvergoeding. Teneinde mogelijke belangenconflicten te voorkomen als gevolg van
het feit dat Teslin meerdere fondsen beheert, is met goedkeuring van de RvC van Teslin en de
Raden van Commissarissen van de verschillende fondsen die door Teslin worden beheerd een
tradingreglement opgesteld.
Nederlandse Corporate Governance Code
Als institutionele belegger leeft Teslin bij de uitvoering van haar fondsbeheeractiviteiten de
Nederlandse Corporate Governance Code na. Teslin legt op haar website verantwoording af
over de wijze waarop zij deze naleving in de praktijk brengt en/of daarvan afwijkt.
Eumedion Stewardshipcode
Teslin is actief betrokken bij Eumedion, het orgaan dat de belangen van de bij haar aangesloten
institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid behartigt.
Teslin onderschrijft in dat kader de Eumedion Stewardshipcode, waarin is vastgelegd hoe
aandeelhouders bijdragen aan het bestendige succes van ondernemingen en hun stakeholders
op de lange termijn. Teslin handelt bij de uitvoering van haar beheerwerkzaamheden in
overeenstemming met de Stewardshipcode. Teslin legt op haar website verantwoording af over
de manier waarop zij invulling geeft aan de naleving van deze code.
DUFAS Code Vermogensbeheerders
Teslin is lid van DUFAS. Bij wege van zelfregulering hebben de leden van de Dutch Fund and Asset
Management Association (‘DUFAS’) de DUFAS Code Vermogensbeheerders opgesteld.
Teslin onderschrijft de DUFAS Code Vermogensbeheerders. Teslin licht op haar website toe hoe zij
hieraan invulling geeft.
4. Stembeleid
Teslin Participaties hecht sterk aan zeggenschap en het uitoefenen van zeggenschapsrechten
en neemt dan ook (fysiek dan wel via volmacht) deel aan alle (bijzondere) aandeelhouders
vergaderingen van vennootschappen waarin zij investeert. Waar mogelijk oefent Teslin
Participaties haar stemrecht in de vergadering uit. In het geval Teslin Participaties verhinderd is
een vergadering bij te wonen, verleent Teslin Participaties een volmacht aan een derde met een
eenduidige steminstructie conform het stembeleid van Teslin Participaties. In de oordeelsvorming
omtrent de onderwerpen waarover op de aandeelhoudersvergaderingen gestemd wordt, maakt
Teslin Participaties gebruik van interne analyses van (de gevolgen van) voorliggende besluiten
en stemt in overeenstemming met haar eigen kijk op corporate governance. Onder omstandig
heden, en mits wettelijk toegestaan, spreekt Teslin Participaties met andere (groot)aandeel
houders over de onderwerpen die geagendeerd zijn.
5. Risico’s en risicomanagement
Doel van de vennootschap is het deelnemen in Nederlands beursgenoteerde ondernemingen
met een marktkapitalisatie tot € 2 miljard op het eerste moment van investeren en het beleggen
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van vermogen in effecten. Een verkoop op het moment van ‘delisting’ van een onderneming
waarin Teslin Participaties een belang houdt kan onvoordelig zijn voor Teslin Participaties en
daarmee voor haar participanten. Teslin Participaties kan, mits een hogere waardering op
langere termijn te verwachten is, besluiten een belang aan te houden en zodoende te participeren in de ‘delisting’. Uitgangspunt blijft overigens dat alleen belegd wordt in beursgenoteerde
ondernemingen.
Aan een belegging in Teslin Participaties zijn financiële kansen, maar ook financiële risico’s verbonden die in het algemeen gepaard gaan met het beleggen in effecten. Teslin Participaties
houdt via aandelen of certificaten van aandelen rechtstreekse posities en daarnaast eventueel
(converteerbare) obligaties. In de portefeuille zijn geen afgeleide financiële instrumenten op
genomen zoals opties, valutatermijntransacties, futures en dergelijke, waardoor deze risico’s
kunnen worden afgedekt. Ook sluit het beleggingsbeleid uit dat effecten worden verkocht die
Teslin Participaties niet bezit (‘short gaan’). De waarde van de belegging kan zowel stijgen als
dalen en een participant kan daardoor minder terugkrijgen dan deze heeft ingelegd. De mogelijkheid bestaat dat de belegging in Teslin Participaties in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat
een belegging in Teslin Participaties weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat de inleg bij
een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst.
Bij beleggen in aandelen dient rekening te worden gehouden met de gebruikelijke risico’s die
verbonden zijn aan het beleggen in effecten, waaronder in elk geval begrepen de volgende:
• 	het afwikkelingsrisico

•	het inflatierisico

•	het marktrisico

•	het marktverstoringsrisico

•	de risico’s op fiscaal en juridisch gebied

•	het renterisico

•	het reputatierisico

•	het verhandelbaarheids- en l iquiditeitsrisico

•	het liquiditeitsrisico

van de certificaten

•	het valutarisico

•	het risico van beleggen met geleend geld

•	het (geo)politieke risico

•	het operationele risico

•	het bewaarrisico

•	het faillissementsrisico van de bedrijven in

•	het concentratie- en tegenpartijrisico

de portefeuille

Voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s verwijzen wij naar het bestuursverslag, het
informatiememorandum van Teslin Participaties en het op grond van de PRIIP’s-Verordening
beschikbaar gestelde essentieel informatiedocument. De beide laatste documenten zijn te
v inden op www.teslin.nl.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

6. Beleggingen
Het verloop van de post deelnemingen in het boekjaar is als volgt:

Deelnemingen

2018

2017

634.076.103

564.087.631*

Aankopen

47.249.983

25.521.983

Verkopen

-16.026.710

-9.025.623

Conversie

1.605.882

0

Gerealiseerde waardeveranderingen

-1.036.140

2.451.238

-192.769.234

51.040.872

473.099.884

634.076.101

2018

2017

1.605.882

1.529.412*

-1.605.882

0

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

0

76.470

Stand per 31 december

0

1.605.882

Stand per 1 januari

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Stand per 31 december
* In 2017 is de stand per 1 juli 2017 weergegeven

Het verloop van de post obligatielening in het boekjaar is als volgt:

Obligatielening
Stand per 1 januari

Conversie

* In 2017 is de stand per 1 juli 2017 weergegeven
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De deelnemingen laten zich als volgt specificeren:

Aantal

%*1

31-12-2018
reële waarde

2.332.631

9%

43.946.768

10%

15.239.263

13%

18.287.116

4%

Amsterdam Commodities NV

1.340.447

5%

23.377.396

5%

BE Semiconductor Industries NV

4.450.934

6%

82.244.358

19%

Beter Bed Holding NV

1.445.292

7%

5.203.051

1%

ICT Group NV

1.648.283

17%

17.224.557

4%

Kendrion NV

1.791.040

13%

37.432.736

8%

Koninklijke Brill NV

164.939

9%

2.935.914

1%

Nedap NV

642.730

10%

26.609.022

6%

1.057.153

9%

10.677.245

2%

10.566.583

11%

14.983.415

3%

18.858.251

4%

Accell Group NV
Accsys Technologies PLC

Neways Electronics International NV *2
Ordina NV
Royal Reesink NV *3
Sligro Food Group NV

% weging in
portefeuille

2.214.548

5%

77.066.270

17%

Stern Groep NV

466.689

8%

6.673.653

2%

TKH Group NV

2.151.846

5%

87.580.132

20%

473.099.884

107,34%

-32.350.904

-7,34%

440.748.980

100%

Schulden aan kredietinstellingen,
winstparticipatie en overige kosten en
opbrengsten
Totaal nettovermogenswaarde

De totale kostprijs van de deelnemingen in portefeuille bedraagt per jaarultimo € 272.622.558.
*1
*2
*3

Het vermelde percentage betreft de grootte van het belang in de verschillende ondernemingen.
De Convertible Note van Neways Electronics International NV is per 3 april 2018 geconverteerd.
Royal Reesink is eind 2018 niet beursgenoteerd. Het belang in Royal Reesink bestaat uit gewone en preferente aandelen.
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7. Vorderingen
Overige vorderingen
De specificatie van de overige vorderingen is als volgt:

Vorderingen

2018

2017

11.700

0

Dividend

0

17.501

Opgebouwde rente obligatielening

0

10.333

23.759

27.361

35.459

55.195

Vordering op Todlin en Darlin

Vooruitbetaalde verzekeringspremie

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.
Bank
Teslin Participaties heeft bij de ABN AMRO Bank NV de beschikking over een geldrekening. Per ultimo bedraagt
de bankstand -€ 28,58.
8. Kortlopende schulden
Bank
De coöperatie beschikt over een kredietfaciliteit in rekening courant bij KAS BANK NV van maximaal 10% van
het fondsvermogen. Per jaareinde bedraagt de debet stand € 2.281.566. De debetrente wordt berekend
op grond van het Euribor eendagstarief, ofwel EONIA, vermeerderd met 1,75%. Voor 2018 varieerde de
debetrente tussen 1,415% en 1,376%. Voor de kredietfaciliteit zijn zekerheden gesteld in de vorm van een
pandrecht op de activa.
Overige kortlopende schulden
De specificatie van de overige kortlopende schulden is als volgt:

Kortlopende schulden

2018

2017

1.079.141

0

Managementvergoeding

816.031

992.216

Commissarissenbeloning

2.790

16.595

Interest rekening-courant

826

16.428

Accountantskosten

24.200

30.250

Toezichtskosten

31.000

5.000

Kosten jaarverslaglegging

27.000

26.876

Bewaarloon

18.000

6.000

7.293

5.000

2.006.281

1.098.365

Af te wikkelen effectentransacties

Overige

De looptijd van de kortlopende schulden is korter dan één jaar.
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9. Voorzieningen
Winstparticipatie
Als voorziening wordt op de balans tot uitdrukking gebracht dat over de netto te realiseren vermogenswinst
op de per balansdatum gehouden beleggingen op grond van de managementovereenkomst een winst
participatie verschuldigd is. Per 31 december 2018 is deze voorziening € 28.098.516.

Verloopoverzicht winstparticipatie

2018

2017

49.556.834

-

-

43.505.609

312.883

8.122.645

-23.258.736

-2.756.512

Gerealiseerde positieve winstparticipatie*3

1.506.703

685.092

Gerealiseerde negatieve winstparticipatie

-19.168

-

28.098.516

49.556.834

0

0

28.098.516

49.556.834

Beginstand nog te compenseren gerealiseerde
negatieve winstparticipatie

4.396.435

5.712.285

Gerealiseerde positieve winstparticipatie (niet uitgekeerd)

-1.506.703

-1.315.850

Beginstand voorziening winstparticipatie 01-01-2018
Inbreng voorziening winstparticipatie 01-07-2017 vanuit Darlin NV en Todlin NV
Ongerealiseerde positieve winstparticipatie op onderliggende beleggingen*1
Ongerealiseerde negatieve winstparticipatie op onderliggende beleggingen*2

Eindstand voorziening winstparticipatie 31-12-2018
Uit te keren winstparticipatie
Eindstand voorziening winstparticipatie 31-12-2018

Verloopoverzicht nog te compenseren 
gerealiseerde negatieve winstparticipatie

Gerealiseerde negatieve winstparticipatie
Eindstand nog te compenseren negatief gerealiseerde
winstparticipatie 31-12-2018

*1

*2
*3

19.168
2.908.900

4.396.435

 it betreft het totaal van de winstparticipatie over het gehele boekjaar voor beleggingen die per saldo (over dat jaar) een positieve waarde
D
verandering hebben.
Dit betreft het totaal van de winstparticipatie over het gehele boekjaar voor beleggingen die per saldo een negatieve waardeverandering hebben.
De gerealiseerde positieve winstparticipatie wordt niet uitbetaald, omdat deze gecompenseerd moet worden met eerder gerealiseerde negatieve
winstparticipatie.
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10. Eigen vermogen
Per 31 december 2018 zijn 541.259 participaties uitgegeven tegen een waarde van € 1.000 nominaal.
De ontwikkeling in de diverse componenten van het eigen vermogen kan als volgt nader worden toegelicht:

Participaties

Her
waarderingsreserves*

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal
2018

Totaal
2017

Stand per 1 januari

517.391.863

1.639.977

-1.639.977

49.408.831

566.800.694

0

Waarde uitgegeven

participaties

24.907.839

24.907.839

517.391.862

1.639.977

0

0

Uitkering dividend

-14.548.729

-14.548.729

Toegevoegd aan 
overige reserves

49.408.831

Ongerealiseerde
waardeveranderingen

-1.639.977

Resultaat boekjaar
Stand per
31 december

542.299.702

0

34.860.102

-49.408.831

0

0

-136.410.824

-136.410.824

49.408.831

-136.410.824

440.748.980

566.800.693

* 	In verband met een positieve herwaardering van Reesink wordt er sinds de beëindiging van de beursnotering conform de richtlijnen voor de
jaarverslaglegging een herwaarderingsreserve opgenomen.

In het onverdeeld resultaat 2018 is in totaal -€ 192.769.234 opgenomen aan niet-gerealiseerde waarde
veranderingen.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Teslin Participaties vormt een fiscale eenheid met de Teslin Houdstermaatschappijen. Omdat de Teslin
Houdstermaatschappijen beleggingen houden, die voor 1 juli 2017 lager dan 5% waren, is voor deze beleggingen een latente belastingvoorziening gecalculeerd die € 543.413 bedraagt. Deze voorziening is niet op
de balans opgenomen, omdat de verwachting is dat de belastbare winsten, waarop deze voorziening
is gebaseerd, gecompenseerd zullen worden met verrekenbare verliezen.
Voorstel resultaatbestemming
Ingevolge artikel 24 van de statuten staat het resultaat ter vrije beschikking van de Algemene Leden
vergadering. De directie stelt voor een uitkering te doen van € 29,00 per participatie. Het negatieve resultaat
wordt ten laste van de overige reserves gebracht.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

11. Opbrengsten uit beleggingen
11.1 Dividenden uit deelnemingen

Contant ontvangen dividenden

2018

01-07 t/m
31-12-2017

40.103.858

2.432.349

40.103.858

2.432.349

11.2 Gerealiseerde waardeveranderingen
De gerealiseerde waardeveranderingen laten zich als volgt specificeren:

In resultaat 2018
Amsterdam Commodities NV
BE Semiconductor Industries NV
Beter Bed Holding NV

In resultaat 2017

10.827
-92.697

939.225

-1.723.122

ICT Group NV

64.589

45.725

Kendrion NV

42.169

695.178

Nedap NV

45.263

Neways Electronics International NV
Ordina NV
Sligro Food Group NV
TKH Group NV

108.896
25.983
474.041

82.709

7.910

688.401

-1.036.140

2.451.238

De gerealiseerde waardeveranderingen betreffen het nog niet eerder in de winst- en verliesrekening
verantwoorde gedeelte van het verschil tussen de gemiddelde aankoopprijs en de verkoopprijs van
de verkochte deelnemingen De gerealiseerde winst bedraagt € 779.679 en het gerealiseerde verlies is
€ 1.815.819.
11.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen van -€ 192.769.234 betreffen het verschil tussen de beurswaarde van de beleggingen per 31 december 2017 en de beurswaarde per 31 december 2018, dan wel
de gedurende het boekjaar betaalde kostprijs van de beleggingen en de beurswaarde per 31 december
2018. De niet-gerealiseerde winst bedraagt € 4.367.162 en het niet-gerealiseerde verlies is € 197.136.396.
Een overzicht van de niet-gerealiseerde waardeveranderingen is opgenomen onder de overige gegevens
op bladzijden 48 en 49.
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12. Kosten
De commissarissenbeloning, de managementvergoeding en de winstparticipatie zijn conform het informatie
memorandum berekend.
12.1 Managementvergoeding en winstparticipatie
In 2018 zijn de navolgende bedragen ten laste van het resultaat gebracht:

2018

01-07 t/m
31-12-2017

Managementvergoeding

3.708.536

1.913.618

Gerealiseerde positieve winstparticipatie

1.506.703

0

-22.965.022

6.051.224

-17.749.783

7.964.842

Dotatie voorziening winstparticipatie

Teslin Participaties is een beheerovereenkomst aangegaan met Teslin. De managementvergoeding en
winstparticipatie worden als volgt berekend:
• 	Een jaarlijkse managementvergoeding van 0,70%, berekend over het gemiddelde eigen vermogen van
de coöperatie van ieder kalenderjaar. De managementvergoeding wordt achteraf op kwartaalbasis
gedeclareerd met verrekening per jaareinde.
•	Een winstparticipatie van 12,5% over de netto-gerealiseerde vermogenswinst bij (gedeeltelijke) verkoop
van een door de coöperatie gehouden deelneming. Onder netto-gerealiseerde vermogenswinst
wordt verstaan: de verkoopopbrengst minus de gecorrigeerde kostprijs*. De gecorrigeerde kostprijs
wordt verminderd met van de desbetreffende deelneming ontvangen interest en dividenden en
gecorrigeerd voor eventuele terugbetalingen van kapitaal of additionele kapitaalstortingen. Uitbetaling
geschiedt slechts indien en voorzover de som van de overige reserves (na resultaatbestemming) en
een eventuele herwaarderingsreserve per einde boekjaar positief is en eerst na vaststelling van de
jaarrekening.

* De gecorrigeerde kostprijs is de historische kostprijs die jaarlijks toeneemt met een samengestelde ‘hurdle’ van thans 5,7%. De historische kostprijs
is de kostprijs betaald door Darlin NV respectievelijk Todlin NV voor de inbreng van de deelnemingen per 30 juni 2017, dan wel betaald is door
Teslin Participaties vanaf 1 juli 2017.

Indien in enig boekjaar de winstparticipatie niet (volledig) betaald kan worden, zal Teslin voor het restant
een vordering krijgen op de coöperatie die wordt voldaan indien en voorzover de som van de overige
reserves (na resultaatbestemming) en een eventuele herwaarderingsreserve, zoals blijkend uit de vast
gestelde jaarrekening, positief is.
Bij de bepaling van de hoogte van de winstparticipatie wordt mede rekening gehouden met gerealiseerde
resultaten bij eerdere verkopen. Dit houdt in dat bij de (gedeeltelijke) verkoop van een deelneming gerea
liseerde postitieve winstparticipatie eerst gecompenseerd moeten worden met op eerdere verkopen
gerealiseerde negatieve winstparticipatie.
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In 2018 is er € 1.506.703 positieve winstparticipatie gerealiseerd en er is € 19.168 negatieve gerealiseerde
winstparticipatie. Per jaar ultimo dient de gerealiseerde positieve winstparticipatie verrekend te worden
met de gerealiseerde negatieve winstparticipatie. Er wordt over 2018 geen winstparticipatie uitgekeerd
aan de beheerder. Ultimo 2018 is er per saldo € 2.908.900 aan gerealiseerde negatieve winstparticipatie.
Er kan pas weer winstparticipatie uitgekeerd worden aan de beheerder, indien de gerealiseerde negatieve
winstparticipatie volledig is gecompenseerd met gerealiseerde positieve winstparticipatie.
Gerealiseerde negatieve winstparticipaties worden nooit verrekend met een in een voorgaand jaar gereali
seerde positieve winstparticipatie. Noch kan deze wijze van berekenen ooit leiden tot een vordering op
Teslin Capital Management BV.
De bij verkoop van beleggingen verschuldigde winstparticipatie wordt ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord. Als voorziening wordt op de balans tot uitdrukking gebracht dat over de netto te
realiseren vermogenswinst op de per balansdatum gehouden beleggingen op grond van de management
overeenkomst bij realisatie een winstparticipatie verschuldigd is. Deze voorziening wordt gevormd ten
laste van de winst- en verliesrekening.
12.2 Commissarissenbeloning
De commissarissenbeloning is als volgt te specificeren:

2018

01-07 t/m
31-12-2017

John Jaakke

21.780

9.982

Oscar van den Ende

17.545

8.016

Bert Groenewegen

17.545

6.625

Frans Geelen

17.545

8.016

74.415

32.639

Alle vergoedingen zijn inclusief kosten en eventueel verschuldigde omzetbelasting.
12.3 Overige kosten
De specificatie van de overige kosten is als volgt:

2018

01-07 t/m
31-12-2017

0

-1.712

Kosten verslaglegging

32.959

12.000

Assurantiekosten

36.828

23.445

Toezichtskosten

47.382

-5.225

Diversen

96.252

8.294

213.421

36.802

Advieskosten
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De volgende honoraria van KPMG Acountants N.V. zijn ten laste gebracht van het resultaat.

Kosten controle jaarrekening

2018

2017

35.090

30.250

35.090

30.250

12.4 Aan- en verkoopkosten participaties
De aan- en verkoopkosten beleggingen betreffen de kosten met betrekking tot effectentransacties. Deze
zijn rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht en bedragen in 2018 € 33.964.
12.5 Vennootschapsbelasting
Teslin Participaties is onder gewone voorwaarden belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
De door Teslin Participaties in het boekjaar ontvangen dividenden (€ 40.103.858) en de gerealiseerde
waardeveranderingen (-€ 1.036.140) zijn van vennootschapsbelasting vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling. Het fiscale resultaat van Teslin Participaties over 2018 is negatief, waardoor over 2018 geen
vennootschapsb elasting verschuldigd is. De verwachting is dat Teslin Participaties ook in de toekomst
geen belaste resultaten zal behalen. Teslin Participaties is in 2017 opgericht en er is nog geen aangifte
vennootschapsbelasting gedaan.
12.6 Bewaarkosten
De AIFMD-bewaarder dient in het belang van de beleggers toe te zien op de wijze waarop de beheerder zijn
taken uitvoert. KAS Trust & Depositary Services BV (‘KAS Trust’) is de bewaarder van Teslin Participaties.
De bewaarkosten bedragen in 2018 € 126.044.
12.7 Interest
De betaalde rente op de kredietfaciliteit in rekening courant bij KAS BANK NV bedraagt in 2018 € 121.450.
Personeel
De coöperatie heeft geen personeel in dienst.
De beheerder van het fonds, Teslin, heeft een aantal taken uitbesteed bij onafhankelijke partijen. De (financiële) administratie wordt verzorgd door KAS BANK NV, die tevens de beleggingen van Teslin Participaties
bewaart en administreert. KAS Trust is de AIFMD-bewaarder van Teslin P
 articipaties.
KPMG Accountants NV controleert de jaarrekening. Het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting
en andere fiscale zaken zijn uitbesteed aan EY Belastingadviseurs LLP.
Lopende kostenfactor
Met betrekking tot transparantie van kosten wordt onderstaand een lopende kostenfactor (‘LKF’) gepresen
teerd. Conform de regelgeving is een toelichting op de LKF vereist. De LKF drukt de totale kosten, die in
de verslagperiode ten laste van Teslin Participaties zijn gebracht, uit in een percentage van de gemiddelde
intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. Alle afgegeven intrinsieke waarden gedurende het jaar
worden opgeteld en gedeeld door het aantal keer dat de intrinsieke waarde is afgegeven. De opgenomen
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kosten betreffen zowel kosten die in de winst- en verliesrekening zijn opgenomen als die ten laste van het
eigen vermogen zijn gebracht.
Onder de totale kosten worden begrepen de werkelijk betaalde bestuurskosten en de overige kosten
2018: € 4.157.506. Hierin zijn niet begrepen de kosten van vreemd vermogen en de aan- en verkoopkosten
van participaties. De LKF exclusief winstparticipatie is 0,78%. De winstparticipatie is in 2018 € nihil. De LKF
inclusief winstparticipatie is 0,78%.
Omloopsnelheid / Omloopfactor
Op grond van artikel 123 lid 1 sub p van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt
onderstaand de omloopsnelheid van de activa gepresenteerd. De omloopsnelheid betreft de aankopen
plus verkopen gecorrigeerd voor inkoop en plaatsing van eigen aandelen gerelateerd aan de gemiddelde
intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling (dit is de zogenaamde ‘double count methode’). In een
geconcentreerde portefeuille zoals die van Teslin Participaties hebben aan- en verkopen van 5%-belangen
een grote invloed op de hoogte van de omloopsnelheid.
De omloopsnelheid over 2018 bedraagt 7,22%, op basis van de ‘single count methode’ is het de helft.
De gemiddelde intrinsieke waarde is bepaald door het gemiddelde te nemen van alle afgegeven intrinsieke
waarden gedurende het jaar.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die belangrijke financiële gevolgen hebben
voor Teslin Participaties.
Maarsbergen, 20 mei 2018
De directie

De Raad van Commissarissen

Teslin Capital Management BV

Teslin Particpaties Coöperatief UA

Hein van Beuningen

John Jaakke

Aleid Kruize

Oscar van den Ende
Bert Groenewegen
Frans Geelen
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OVERIGE TOELICHTING

Belangen van bestuurders en commissarissen
Bestuurders houden gezamenlijk per 31 december 2018 een middelijk belang van 8,0% in de coöperatie in
de zin van de Wet op het financieel toezicht. Bestuursleden zijn directeur in verschillende vennootschappen
en stichtingen die per 31 december 2018 een gezamenlijk middellijk belang van 1,42% in Teslin Participaties
houden. Commissarissen houden per 31 december 2018 een middelijk belang van 0,10% in de coöperatie.
Specificatie verloop beleggingen

Beurswaarde
01/01/2018

Aankopen
2018

43.053.492

9.162.152

Accsys Technologies PLC

9.152.037

4.767.916

Amsterdam Commodities NV

31.117.193

1.460.203

BE Semiconductor Industries NV

139.969.817

10.562.359

Beter BED Holding NV

23.097.259

0

ICT Group NV

19.421.944

2.870.720

Kendrion NV

64.794.827

6.318.265

4.968.829

747.089

26.996.828

2.109.076

Neways Electronics International NV

14.017.008

1.605.882

Ordina NV

9.262.745

8.844.239

97.059.098

0

9.333.780

0

TKH Group NV

113.526.699

407.963

Royal Reesink NV

28.304.547

0

1.605.882

-1.605.882

635.681.985

47.249.983

Accell Group

Koninklijke Brill NV
Nedap NV

Sligro Food Group NV
Stern Groep NV

4% Neways Electronics International NV 2019
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Verkopen
2018

Gerealiseerd
2018

Niet-gerealiseerd
2018

Beurswaarde
31/12/2018

0

0

-8.268.876

43.946.768

0

0

4.367.162

18.287.116

-492.349

10.827

-8.718.478

23.377.396

-605.808

-92.697

-67.589.313

82.244.358

-2.238.471

-1.723.122

-13.932.615

5.203.051

-358.089

64.589

-4.774.607

17.224.557

-564.691

42.169

-33.157.834

37.432.736

0

0

-2.780.004

2.935.914

-600.570

45.263

-1.941.576

26.609.022

-1.301.647

108.896

-3.752.894

10.677.245

-414.983

25.983

-2.734.569

14.983.415

-9.283.402

474.041

-11.183.467

77.066.270

0

0

-2.660.127

6.673.653

-166.700

7.910

-26.195.740

87.580.132

0

0

-9.446.297

18.858.250

0

0

0

0

-16.026.710

-1.036.140

-192.769.234

473.099.884
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Commissarissen en de Algemene Ledenvergadering van Teslin
Participaties Coöperatief U.A.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en samenstelling van het vermogen van Teslin Participaties Coöperatief U.A. per
31 december 2018 en van het resultaat en de kasstromen over 2018, in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Wat we gecontroleerd hebben
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Teslin Participaties Coöperatief U.A. (‘het Fonds’) te
Gemeente Utrechtse Heuvelrug gecontroleerd.
De jaarrekening omvat:
1 de balans per 31 december 2018;
2 de winst-en-verliesrekening over 2018;
3 het kasstroomoverzicht over 2018; en
4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.
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De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Teslin Participaties Coöperatief U.A. zoals vereist in de Wet
toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Controleaanpak
Samenvatting
Materialiteit
— Materialiteit van EUR 4,4 miljoen
— Circa 1% van de nettovermogenswaarde

Kernpunten
— Bestaan en waardering van de beleggingen
— Nauwkeurigheid van de bedrijfsopbrengsten
Oordeel
Goedkeurend
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de
jaarrekening als geheel bepaald op EUR 4,4 miljoen (2017: EUR 5,6 miljoen). Voor de
bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van het eigen vermogen van het Fonds (2018:
1%; 2017: 1%). Wij beschouwen het eigen vermogen van het Fonds als de meest geschikte
benchmark, omdat het eigen vermogen van een beleggingsentiteit, de waarde
vertegenwoordigt, die een belegger zou kunnen krijgen bij verkoop van zijn aandeel in de
beleggingsentiteit. Waardeveranderingen van beleggingen vormen een belangrijk onderdeel
van de beleggingsopbrengsten en daarmee van het resultaat van een beleggingsentiteit.
Gelet op de afhankelijkheid van de waardeveranderingen zijn zowel beleggingsopbrengsten
als resultaat aan volatiliteit onderhevig en daardoor een minder geschikte benchmark voor
de materialiteit. De materialiteit is bepaald op basis van de karakteristieken van het Fonds,
waaronder de beleggingscategorie. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige
ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit.
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afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve
redenen materieel zijn.
Wij hebben met de beheerder en de Raad van Commissarissen van het Fonds afgesproken
dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de 5% van de berekende
materialiteitsbedragen rapporteren aan hen alsmede kleinere afwijkingen die naar onze
mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.
Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan dienstverleners
Het Fonds heeft geen werknemers in dienst en haar portefeuillebeheer, risicobeheer en de
registratie van de uitgegeven certificaten van aandelen worden om die reden uitgevoerd door
Teslin Capital Management B.V. De financiële- en beleggingsadministratie is uitbesteed aan
KAS Bank N.V. Hierdoor is het Fonds afhankelijk van Teslin Capital Management B.V. en
KAS Bank N.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerven van inzicht in de aard en
significantie van de door Teslin Capital Management B.V. en Kas Bank N.V. verleende
diensten en in het effect ervan op de voor de controle relevante interne beheersing van het
Fonds. Op basis hiervan identificeren wij de risico’s op een afwijking van materieel belang en
zetten wij controlewerkzaamheden op en voeren wij deze uit om op deze risico’s in te spelen.
Bij de uitvoering van onze controle maken wij gebruik van de werkzaamheden die een
externe accountant voor Kas Bank N.V. uitvoert op de voor Teslin Participaties Coöperatief
U.A. relevante administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen van Kas Bank
N.V. en de specifiek daarvoor opgestelde rapportages (zogenaamde ISAE 3402 type II
rapportage). Onze controlewerkzaamheden bestaan onder meer uit het bepalen van de
minimaal verwachte aanwezige beheersingsmaatregelen bij Kas Bank N.V.
Vervolgens hebben wij de door externe accountant in de gecertificeerde rapportage
beschreven interne beheersingsmaatregelen, de verrichte werkzaamheden ter toetsing van
de effectieve werking daarvan en de uitkomsten van deze werkzaamheden beoordeeld.
Uit bovengenoemde werkzaamheden op de uitbestede bedrijfsprocessen en aanvullende
eigen werkzaamheden is gebleken dat de het Fonds relevante interne
beheersingsmaatregelen binnen de processen van Teslin Capital Management B.V. en Kas
Bank N.V. toereikend zijn om te kunnen worden gebruikt in het uitvoeren van onze controle
van de jaarrekening van Teslin Participaties Cooperatief U.A.
Kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel
het belangrijkst waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze
controle hebben wij met de directie en de Raad van Commissarissenvan het Fonds
gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het
kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de
kernpunten moet in dit kader worden bezien en niet als afzonderlijk oordeel over deze
kernpunten.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige
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Bestaan en waardering van de beleggingen
Omschrijving
De beleggingen van Teslin Participaties Coöperatief U.A. bedragen meer dan 99% van het
balanstotaal. De beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde die wordt bepaald
op basis van marktinformatie. De vaststelling van de reële waarde per beleggingscategorie
is toegelicht in de ‘Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat’. De
waardering van de beleggingen is in belangrijke mate bepalend voor de financiële
resultaten van Teslin Participaties Coöperatief U.A. Wij schatten het risico op een
materiële fout in de waardering van de beleggingen laag in. De beleggingen bestaan voor
96% uit beursgenoteerde effecten, waarvoor een actieve markt beschikbaar is. Daarnaast
bestaan de beleggingen voor het resterende percentage uit een niet-beursgenoteerde
belegging. Vanwege de omvang van de beleggingen in relatie tot de jaarrekening als
geheel, beschouwen wij het bestaan en de waardering van de beleggingen als een
kernpunt van onze controle.
Onze aanpak
Onze controlewerkzaamheden bestonden onder meer uit:
het vaststellen van het bestaan van de beleggingsportefeuille met rechtstreeks door
ons ontvangen externe confirmaties van de depotbank (‘custodian’) en andere
relevante tegenpartijen.





het vaststellen dat de gehanteerde waardering tot stand is gekomen conform de voor
de betreffende beleggingscategorie gedefinieerde methode. Wij hebben dit onder
andere gedaan door het toetsen van de gehanteerde waarderingen van de
beursgenoteerde beleggingen en de niet-beursgenoteerde belegging aan de hand van
door ons zelfstandig bepaalde waardering op basis van in de markt waarneembare
prijzen en/of inputvariabelen. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van onze
waarderingsspecialisten.

Voorts hebben we de toereikendheid van de toelichting ‘Grondslagen van waardering en
bepaling van het resultaat’ geëvalueerd.
Onze observatie
Uit onze werkzaamheden is gebleken dat de beleggingen bestaan en dat de door de
beheerder uitgevoerde waardering van de beleggingen heeft geresulteerd in een
aanvaardbare waardering van de beleggingen in de jaarrekening. De toelichting op de
samenstelling en het verloop van de beleggingen is toereikend.
Nauwkeurigheid van de bedrijfsopbrengsten
Omschrijving
De bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit beleggingen en
waardeveranderingen beleggingen. De opbrengsten uit beleggingen bestaan uit dividend
en interest. De waardeveranderingen bestaan uit (niet) gerealiseerde
waardeveranderingen. De bedrijfsopbrengsten zijn gebaseerd op de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling zoals toegelicht in ‘Grondslagen van waardering en
bepaling van het resultaat’ van de toelichting. De bedrijfsopbrengsten zijn in belangrijke
mate bepalend voor de performance van Teslin Participaties Coöperatief U.A. Om die
reden beschouwen wij de nauwkeurigheid als een kernpunt van onze controle.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige
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Onze aanpak
Onze controlewerkzaamheden bestonden onder meer uit:
 Het vaststellen van de opzet, het bestaan en de werking van de interne
beheersmaatregelen bij de beheerder en de administrateur, zoals hierboven
beschreven in de paragraaf ‘Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan dienstverleners’.



Het vaststellen van de nauwkeurigheid van de bedrijfsopbrengsten door het toepassen
van data-analysetechnieken waarbij op basis van de samenstelling van de beleggingen
in combinatie met de in de markt waarneembare informatie over bedrijfsopbrengsten
een verwachte uitkomst is bepaald. Deze uitkomst is vergeleken met de verantwoorde
bedrijfsopbrengsten.



Het vaststellen van de nauwkeurigheid van de waardeveranderingen van beleggingen
door de ongerealiseerde waardeveranderingen aan te sluiten met de controle van het
bestaan en de waardering van de beleggingen (zie vorige kernpunt van de controle).
De gerealiseerde waardeveranderingen hebben wij gecontroleerd door middel van het
toepassen van data-analysetechnieken waarbij op basis van de samenstelling van de
beleggingen een samengestelde benchmark is bepaald die vervolgens is gebruikt om
een verwachte performance op weekbasis te bepalen. Deze verwachte uitkomst is
daarna vergeleken met de verantwoorde performance van Teslin Participaties
Coöperatief U.A. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van onze specialisten.

Voorts hebben wij de toereikendheid van de toelichting onder ‘Grondslagen van
waardering en bepaling van het resultaat’ van de toelichting geëvalueerd.
Onze observatie
Uit onze werkzaamheden is gebleken dat de bedrijfsopbrengsten nauwkeurig zijn
verantwoord en dat de toelichting toereikend is

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

— Kerncijfers;
— Verslag van de Raad van Commissarissen;
— Samenstelling Raad van Comissarissen;
— Bestuursverslag; en
— Overige informatie.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
— alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De beheerder van het Fonds is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het Bestuursverslag en de Overige gegevens in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de beheerder en de Raad van Commissarissen van het
Fonds voor de jaarrekening
De beheerder van het Fonds is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is
de beheerder verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de beheerder
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de beheerder afwegen of het Fonds in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de beheerder de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de beheerder het voornemen heeft om het Fonds te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. De beheerder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of het Fonds haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van het Fonds.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Een verdere beschrijving van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van de controle van
de jaarrekening is opgenomen in de bijlage bij deze controleverklaring. Deze beschrijving
vormt onderdeel van onze controleverklaring.
Utrecht, 20 mei 2019
KPMG Accountants N.V.

S. van Oostenbrugge RA

Bijlage: Beschrijving van onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
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Bijlage
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van het Fonds;

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de beheerder
van het Fonds en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

— het vaststellen dat de door de beheerder gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of het Fonds haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat het Fonds haar continuïteit niet langer kan handhaven;

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de beheerder en de Raad van Comissarissen onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit
onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in
de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de beheerder van het Fonds dat wij de relevante ethische voorschriften
over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met hen over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
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Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken
die wij met de beheerder van het Fonds hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten
in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon
zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het
maatschappelijk verkeer is.
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Overige informatie
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst. Het informatiememorandum en de statuten van Teslin Participaties worden u op
verzoek kosteloos toegezonden. Het informatiememorandum is ook te downloaden van www.teslin.nl.
Algemene en actuele informatie over Teslin Participaties is op deze website te raadplegen.
Teslin Participaties is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht
onder nummer 68975171.

Beheerder en bestuur

Fondsmanager

Teslin Capital Management BV

De heer J.J. Bongers (1980)

De directie van Teslin Capital Management BV

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

bestaat uit:

De heer J.C. Jaakke (1954), lid sinds 2017

De heer F.W.H. van Beuningen (1949) (tot en met

De heer J.O.M. van den Ende (1952), lid sinds 2017

31 december 2018)			

De heer H.L.L. Groenewegen (1964), lid sinds 2017

De heer H.A. van Beuningen (1970)

De heer F.J.H Geelen (1955), lid sinds 2017

Mevrouw A.C. Kruize (1958)
Teslin Capital Management BV heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in
artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht.
(Post)adres
Teslin Participaties Coöperatief UA

Postbus 60

Woudenbergseweg 11

3950 AB Maarn

3953 ME Maarsbergen

info@teslin.nl

T: 0343 - 55 44 49

www.teslin.nl

Administratie

AIFMD-bewaarder

KAS BANK NV

KAS Trust & Depositary Services BV

De Entree 500

De Entree 500

1101 EE Amsterdam

1101 EE Amsterdam

Accountant

Fiscaal adviseur

KPMG Accountants NV

EY Belastingadviseurs LLP

Papendorpseweg 83

Euclideslaan 1

3528 BJ Utrecht

3584 BL Utrecht

Teslin Capital Management BV
Contactpersoon: de heer B.C. Eeltink
T: 0343 - 55 44 49 | E: beeltink@teslin.nl
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