TODLIN | JAARVERSLAG

Teslin Capital Management BV (‘Teslin’) is de beheerder van
Todlin NV 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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Voorwoord
2017 is een belangrijk jaar geweest voor Todlin NV. Todlin heeft haar
deelnemingen, tegen uitgifte van participaties, ingebracht in een nieuw
opgericht fonds: Teslin Participaties Coöperatief UA (‘Teslin Participaties’).
Met deze stap kunnen wij onze investeringsfilosofie beter gestalte geven.
Van betrokken aandeelhouder tot ondernemend aandeelhouder, waardoor
we nog beter voor de belangen van onze investeerders kunnen opkomen.

Al enige tijd onderzochten wij manieren waarop wij de mogelijkheden om als betrokken aandeelhouder
te investeren konden vergroten en onze investeringsfilosofie konden verdiepen. Dit is gebaseerd op
onze overtuiging dat wij hiermee voor onze investeerders ook in de toekomst waarde kunnen blijven
creëren op de lange termijn.
Het bedenken en uitwerken van dit soort plannen brengt de nodige dynamiek met zich mee. Veel
gesprekken zijn gevoerd en informatiebijeenkomsten gehouden. En op 1 juli 2017 was het dan zo
ver. Na goedkeuring door hun aandeelhoudersvergadering hebben Darlin NV en Todlin NV hun
portefeuilles met belangen in Nederlandse bedrijven tegen uitreiking van participaties ingebracht
in Teslin Participaties.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze investeringsfilosofie, van langetermijn betrokken aandeelhouderschap, blijvend van toegevoegde waarde is. Het uitgangspunt is nog steeds hetzelfde als toen we
begonnen al is onze aanpak uiteraard geëvolueerd. Onze investeringsfilosofie zal zich stap voor stap
blijven ontwikkelen, waarbij wij ons ondernemender zullen profileren. Dit is geen revolutie, maar een
volgende stap in onze evolutie. Wij geloven dat dit goed is voor zowel onze investeerders als voor de
bedrijven waarin wij investeren.
Maarsbergen, 25 mei 2018
Teslin Capital Management BV
Frederik van Beuningen
Hein van Beuningen
Aleid Kruize
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Kerngegevens
Het boekjaar 2017 van Todlin NV in één oogopslag, met kerngegevens, het
resultaat per aandeel, de verkorte balans, de verkorte winst- en verliesrekening
en het rendement vanaf oprichting.

Kerngegevens

2017

Bedragen in euro’s

Aantal uitstaande aandelen
Intrinsieke waarde per aandeel*
Uitgekeerd dividend per aandeel

2016

2015

2014

2013

4.000

4.000

3.903

3.903

3.900

30.058,80

24.413,44

22.148,95

19.101,62

18.797,37

675,00

650

600

550

550

25,89%

13,20%

19,10%

4,50%

23,40%

Lopende kosten factor exclusief
gerealiseerde winstparticipatie

0,58%

1,21%

1,20%

1,21%

1,25%

Lopende kosten factor inclusief
gerealiseerde winstparticipatie

0,58%

1,21%

2,27%

1,34%

1,83%

Eigen vermogen (x € 1.000)

120.235

97.654

86.447

74.554

73.310

Totaal rendement

* De intrinsieke waarde per aandeel in de jaarrekening 2017 verschilt met de intrinsieke waarde per aandeel per 31 december 2017 zoals eerder gecommuniceerd.
Dit wordt veroorzaakt door de herwaardering van Reesink in de intrinsieke waarde van Teslin Participaties Coöperatief UA en daarmee in die van Todlin per 27 maart 2018.
Deze herwaardering van Reesink moet verwerkt worden in de jaarrekening 2017 conform de richtlijnen van de jaarverslaglegging.

Resultaat per aandeel

2017

2016

2015

2014

2013

595,71

712,55

2.806,71

701,43

415,43

6.381,81

2.821,31

1.592,19

454,74

3.904,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.977,52

3.533,86

4.398,90

1.156,17

4.319,99

-497,40

-357,63

-234,75

-26,86

-350,01

Bedragen in euro’s

Opbrengsten uit beleggingen
Waardeveranderingen van
beleggingen
Overige opbrengsten
Brutoresultaat per aandeel
Dotatie voorziening winstparticipatie
Kosten
Nettoresultaat per aandeel

-165,36

-275,30

-516,81

-275,68

-320,78

6.314,76

2.900,93

3.647,34

853,63

3.649,19

Dividendvoorstel over 2017: € 750 per aandeel.
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Verkorte balans

31 december 2017

31 december 2016

Participaties

120.246.410

105.627.384

Vorderingen

13.858

165.569

-25.070

-2.819.522

0

-5.319.673

120.235.198

97.653.758

18.151.200

18.151.200

19.284.252

19.284.252

per 31 december 2017 voor resultaatbestemming

Kortlopende schulden
Voorzieningen

Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Overige reserves

9.650.450

9.551.395

47.890.258

39.063.167

25.259.038

11.603.744

120.235.198

97.653.758

31 december 2017

31 december 2016

Opbrengsten

27.910.075

14.135.455

Dotatie voorziening winstparticipatie

-1.989.593

-1.430.511

-661.444

-1.101.200

25.259.038

11.603.744

0

0

25.259.038

11.603.744

Onverdeeld resultaat
Nettovermogenswaarde

Verkorte winst- en verliesrekening
over 2017

Kosten
Resultaat vóór belastingen
Vennootschapsbelasting
Nettoresultaat na belastingen

Totaal rendement Todlin vanaf oprichting (maart 1998)
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Verslag van de
Raad van
Commissarissen
Geachte aandeelhouder
Hierbij bieden wij u de door de directie op

In het verslagjaar heeft de Raad twee keer

gemaakte jaarrekening 2017 van Todlin NV

formeel met de directie vergaderd. Per 1 juli

(‘Todlin’) aan. De jaarrekening is gecontro-

2017 is de portefeuille van Todlin ingebracht

leerd door KPMG Accountants NV en van een

in Teslin Participaties Coöperatief UA (‘Teslin

goedkeurende verklaring voorzien. De con-

Participaties’) tegen uitgifte van participaties

trole van de accountant en de wijze waarop

in Teslin Participaties. De oprichting van T
 eslin

deze heeft plaatsgevonden is in onze Raad

Participaties en de inbreng van de deel-

aan de orde geweest. Conform het voorstel

nemingen van Todlin in Teslin Participaties

van de directie is de jaarrekening door onze

is uitgebreid aan de orde geweest. Na 1 juli

Raad goedgekeurd.

2017 hebben er geen formele vergaderingen
meer plaatsgevonden. Wel is er regelmatig

Wij stellen u voor de jaarrekening 2017 vast

informeel contact geweest.

te stellen overeenkomstig de voorgelegde
stukken en zowel decharge te verlenen aan

In iedere vergadering is, als vast agenda-

de directie voor het gevoerde beheer als

punt, gesproken over compliance. In dat

aan de Raad voor het toezicht daarop. Het

kader rapporteert de compliance officer van

voorstel van de directie om over het boek-

de beheerder, Teslin Capital Management

jaar een dividend uit te keren van € 750,00

BV (‘Teslin’), ieder kwartaal over de bedrijfs-

per aandeel heeft onze instemming.

voering waarin ook aandacht wordt geschonken aan de rapportages en bevindingen van

In het verslagjaar is Bert Savonije als com-

de bewaarder. Hiermee wordt extra inzicht in

missaris uit onze Raad teruggetreden. Wij

en een extra bevestiging van de zorgvuldig-

zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn

heid van de werkwijze van Teslin verkregen.

inbreng en de wijze waarop hij invulling
heeft gegeven aan het commissariaat. Alle

Maarsbergen, 25 mei 2018

leden van de Raad van 
C ommissarissen
hebben voldoende tijd om naar behoren

De Raad van Commissarissen

invulling van hun commissariaat bij en aandacht te geven aan Todlin. De leden zijn on-

Oscar van den Ende

afhankelijk volgens de criteria zoals neer

Bert Groenewegen

gelegd in de Corporate Governance Code.
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Samenstelling
Raad van
Commissarissen
De heer J.O.M. van den Ende (1952), in functie per 2011
Belangrijkste functies:
• Voorzitter Nederlands Vesting Museum
• Diverse andere maatschappelijke functies

De heer H.L.L. Groenewegen (1964), in functie per 2016
Belangrijkste functies:
• CFO NS
• Lid Raad van Commissarissen Coolblue
• Lid Raad van Toezicht Spoorwegmuseum
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Directieverslag Todlin NV
verslagjaar 2017

Beste aandeelhouder
Algemeen

van macro-economische ontwikkelingen te

Todlin NV (‘Todlin’) is opgericht op 9 maart 1998.

voorspellen.

Todlin is een zogeheten closed-end beleggingsinstelling. Statutair is de vennootschap

In 2017 heeft ons mede-directielid Maarten

gevestigd te Utrecht en houdt kantoor aan de

Hartog besloten de organisatie te verlaten.

Woudenbergseweg 11 te Maarsbergen. Todlin

Maarten heeft ruim veertien jaar voor Teslin

is ingeschreven in het handelsregister van

gewerkt, waarvan een deel als directeur.

de Kamer van Koophandel te Utrecht onder

Wij zijn Maarten zeer erkentelijk voor alles

nummer 30145302.

wat hij voor Teslin heeft betekend en we
wensen hem heel veel succes bij zijn verdere

Dit boekjaar valt feitelijk in twee delen uit-

c arrièrestappen.

een. Tot en met 30 juni van het boekjaar was
Todlin zelfstandig actief als een zogeheten

Per 31 december 2017 bedraagt de intrinsieke

closed-end beleggingsinstelling die belangen

waarde van een aandeel Todlin € 30.058,80

van 5% of meer in relatief kleine Nederlandse

(31 december 2016: € 24.413,44). Het eigen

beursfondsen (small caps) houdt. De activa

vermogen van Todlin bedraagt per jaareinde

en passiva van Todlin zijn per 1 juli 2017 inge-

€ 120.235.198. Het rendement van Todlin voor

bracht in Teslin Participaties Coöperatief UA

2017 komt uit op 25,9%.

(‘Teslin Participaties’), tegen uitreiking van
participaties van Teslin 
Participaties. Sinds

Een uitgebreide beschrijving van de ontwikke

1 juli 2017 is de enige activiteit van Todlin het

lingen bij onze bedrijven en een interview met

houden van een belang in Teslin Participaties.

de fondsmanager Jan-Jaap Bongers is te
vinden in het jaarbericht van Teslin Participaties

In het kort

dat beschikbaar is op www.teslin.nl.

2017 was een uitzonderlijk jaar. Een jaar waarin

12

er geen tegenvallers leken te bestaan en vrij-

Balans en resultaten

wel alle seinen op groen stonden. Eerlijk is

Deze jaarrekening van Todlin gaat over de

eerlijk, eind 2016 hadden we verwacht dat er

periode 1 januari 2017 tot en met 31 december

in 2017 veel meer volatiliteit zou zijn. Het blijkt

2017. Met effectieve datum 1 juli 2017 zijn alle

maar weer hoe moeilijk, zo niet onmogelijk,

bezittingen en verplichtingen van Todlin inge-

het is om beursbewegingen naar aanleiding

bracht in Teslin Participaties.
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De jaarrekening is, net als voorgaande jaren,

eisen die artikel 22 van de AIFM-richtlijn aan

opgesteld voor resultaatbestemming. In de

de jaarverslaggeving stelt.

overige gegevens hebben wij het dividend
voorstel opgenomen. De uiteindelijke beslis-

Todlin heeft op grond van de AIFM-richtlijn

sing hierover ligt, uiteraard, bij de Algemene

KAS Trust & Depositary Services BV (‘Kas

Vergadering van Aandeelhouders van Todlin.

Trust’) als bewaarder aangesteld. Kas Trust
heeft (onder meer) als taak het bewaren

Risico’s

van de activa. Daarnaast heeft een bewaar-

In de algemene toelichting op de jaarrekening

der een aantal toezichthoudende taken. Zo

is een risicoparagraaf opgenomen.

moet de bewaarder vaststellen dat de activa
op een juiste manier zijn ver- of aangekocht,

Eigen governance

dat het vermogen van het fonds juist wordt

Goede governance vragen we van de bedrij-

geadministreerd en monitort de bewaarder

ven waarin we investeren omdat we geloven

de cashflows van het fonds.

dat het risico’s op uitglijders vermindert. Bij
onszelf is het niet anders, denken wij. Goede

Beloningbeleid

functiescheiding en ‘checks and balances’

Teslin heeft in 2016 het huidige belonings

zijn daarbij belangrijk. In de algemene toe-

beleid opgesteld aan de hand van de ‘Regeling

lichting op de jaarrekening bij punt 3 (corpo-

beheerst beloningsbeleid Wft 2014’, het

rate governance Todlin) wordt de corporate

‘Besluit beheerst beloningsbeleid Wft’ en de

governance van Todlin meer in detail toe-

‘Richtsnoeren voor een goed beloningsbeleid

gelicht. We gebruiken gerenommeerde en

in het kader van de AIFMD’, zoals gepubliceerd

onafhankelijke partijen voor advies op fiscaal

door ESMA op 3 juli 2013. Jaarlijkse evaluatie

gebied en voor de controle van de jaarreke-

in 2016 en 2017 heeft geen inhoudelijke wijzi-

ning. Todlin en de beheerder Teslin Capital

gingen van het beleid tot gevolg gehad. Doel

Management BV (‘Teslin’) hebben ieder een

van het beloningsbeleid is om gekwalificeerde

eigen Raad van Commissarissen (‘RvC’) die

personeelsleden en bestuurders aan te trek-

toezicht houdt.

ken, te behouden en deze een evenwichtige
en stimulerende beloning te bieden, welke

Jaarlijks legt de beheerder van Todlin verant-

in lijn ligt met de wens en doelstellingen van

woording af in de Algemene Vergadering van

Teslin om zich in te zetten voor de belangen

Aandeelhouders (‘AVA’) over het gevoerde

van haar klanten: de aandeelhouders in de

beleid. Ook met dit jaarverslag streven we

door Teslin beheerde beleggingsinstellingen

maximale transparantie na.

en de opdrachtgever(s) van de beleggingsdiensten, alsmede andere stakeholders.

Teslin beschikt als beheerder van Todlin over
een vergunning op grond van 
a rtikel 2:65,

Beloningen

sub a van de Wet op het financieel toezicht

Het beloningsbeleid is vastgesteld in samen-

(‘Wft’). De Wft en de daarin geïmplementeerde

spraak met de RvC van Teslin. Dit beleid is

AIFM-richtlijn stelt regels op het gebied van

erop gericht om het belang van investeer-

waardering van de activa, liquiditeitenbeheer,

ders centraal te stellen en marktconform te

uitbesteding, risicobeheersing, kapitaalseisen,

belonen. Jaarlijks wordt het beloningsbeleid

beloningsbeleid, belangenverstrengeling en

geëvalueerd en waar nodig aangepast om

informatie
verplichtingen. Het jaarverslag van

blijvend te voldoen aan wet- en regelgeving

Todlin over het verslagjaar 2017 voldoet aan de

en maatschappelijke normen.
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Beloningen Teslin Capital Management BV
gedurende verslagjaar 2017 in euro’s

Aantal
begunstigden*

Vaste
beloning

Variabele
beloning

Directie

3

790.730

208.978

Identified staff

3

358.020

331.500

Werknemers

15

716.245

109.280

Totaal

21

1.864.995

649.758

x

in euro’s

*

Tot 1 oktober 2017 was het aantal directieleden 4.

De beloning bestaat grotendeels uit een vaste

fondsen. Dit geldt ook voor de tijdsbesteding

vergoeding. Voor een aantal medewerkers

van de directie van Teslin.

geldt dat een deel van hun beloning variabel is.
Voor ‘identified staff’ bedraagt de variabele

Teslin heeft geen beloningen uitgekeerd

beloning maximaal twaalf maandsalarissen.

boven een bedrag van € 1 miljoen.

De variabele beloning is gebaseerd op doelstellingen van Teslin enerzijds en van het indi-

Het aantal fte’s, inclusief de directieleden,

vidu anderzijds en zijn zowel kwalitatief als

dat in het eerste halfjaar van 2017 geheel of

kwantitatief van aard, waarbij de belangen van

gedeeltelijk aan het beheer van Todlin toe

investeerders en de langetermijnresultaten

gerekend kan worden, kan enkel bij benade-

centraal staan.

ring geschat worden. Voor de toerekening
van fte’s en daarmee gepaard gaande loon-

In het boekjaar is door Teslin aan haar mede-

kosten, anders dan de fondsmanager en een

werkers en directie een totaalbedrag van

voltijdse managementassistente, in het eerste

€ 2.514.753 aan beloningen en management-

halfjaar van 2017 aan het beheer van Todlin,

vergoedingen betaald. Hiervan is € 1.864.995

heeft Teslin, zoals vereist op grond van de

aan vaste vergoeding en € 649.758 aan varia-

regelgeving1, ervoor gekozen de omvang van

bele vergoeding uitbetaald. Teslin had over het

het beheerd vermogen per fonds per 30 juni

boekjaar gemiddeld negentien personeels

2017 als verdeelsleutel te hanteren. De werk-

leden in dienst en haar directie bestond tot

zaamheden worden toegerekend op grond

en met september 2017 uit vier leden, daarna

van het beheerd vermogen per beleggings

uit drie.

instelling uitgedrukt als een percentage van
het totaal door Teslin beheerde vermogen.

Teslin is een relatief kleine organisatie. Gelet

Daarbij is een afslag toegepast van 10% op de

op deze beperkte omvang en de wijze waarop

totale loonkosten, omdat dit percentage van

zij georganiseerd is, is het niet goed moge-

de loonkosten is toegerekend aan de organi-

lijk een exacte toerekening te maken van de

satie van Teslin zelf.

tijdsbesteding van personen die betrokken zijn
bij uitvoering van (ondersteunende) taken ten

Op basis van voornoemde toerekening en

behoeve van het beheer van de individuele

gelet op de volgende feiten, aannames en

1)

14

Zie artikel 107 Gedelegeerde verordening AIFM-richtlijn (nr. 231/2013)
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veronderstellingen meent Teslin dat de toe

mate van zekerheid te verkrijgen over de

gepaste verdeelsleutel niet tot een onaan-

effectiv iteit van de interne beheersingsmaat-

vaardbare uitkomst leidt:

regelen aangaande de risico’s die gerelateerd
zijn aan de activiteiten van Todlin. Gedurende

•	Todlin heeft een fondsmanager die zijn tijd

het verslagjaar zijn verschillende aspecten

in het eerste halfjaar van 2017 vrijwel vol-

van de Beschrijving beoordeeld en geactuali

ledig aan het beheer van de portefeuilles

seerd. Hierbij zijn geen constateringen ge-

van Darlin en Todlin heeft besteed;

daan op grond waarvan zou moeten worden

•	Een voltijdse fte managementassistente

gecon
c ludeerd dat de Beschrijving en de

is in het eerste halfjaar van 2017 betrok-

opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in

ken bij de ondersteuning van het fonds

artikel 121 Bgfo niet voldoen aan de vereisten

management van Todlin en Darlin;

zoals opgenomen in de Wft en daaraan

•	(Junior)Analisten besteden op grond van

gerelateerde regelgeving. In het verslagjaar

sectorcompetentie tot 30 juni 2017 allen

2017 is niet geconstateerd dat de bedrijfs

tijd aan het volgen en analyseren van

voering niet effectief en niet overeenkomstig

(potentiële) investeringen door Todlin; en

de Beschrijving functioneert. Derhalve ver-

•	De overige ondersteunende taken bij het

klaart Teslin met een redelijke mate van zeker-

fondsmanagement worden grotendeels

heid dat de bedrijfsvoering gedurende het

uitgevoerd ten behoeve van de organisatie

verslagjaar 2017 effectief en overeenkomstig

van Teslin als beheerder van meerdere

de Beschrijving heeft gefunctioneerd.

beleggingsinstellingen, waarmee geldt dat
dit mede ten goede komt aan de kwaliteit

Dividendvoorstel

van het beheer van Todlin.

Wij stellen voor, met goedkeuring van de RvC,
om een dividend uit te keren van € 750,00

Op grond van de hierboven toegelichte

(2016: € 675,00) per aandeel. Gebaseerd op

methode kan een bedrag van € 190.245 aan

het per 31 december 2017 aantal uitstaande

beloningen over de eerste helft van boekjaar

aandelen van 4.000 is met het totale dividend

2017 aan het beheer van Todlin worden toe-

een bedrag gemoeid van € 3.000.000 (+11,1%

gerekend. Ter dekking van alle kosten die ver-

t.o.v. 2016).

band houden met het beheer van Todlin door
Teslin, waarvan de loonkosten onderdeel uit-

Maarsbergen, 25 mei 2018

maken, heeft Teslin aan Todlin over het gehele
boekjaar 2017 een bedrag van € 528.934 aan

De directie

vaste managementvergoeding in rekening
gebracht.

Teslin Capital Management BV
Frederik van Beuningen

Bedrijfsvoering

Hein van Beuningen

Teslin beschikt als beheerder van Todlin

Aleid Kruize

over een beschrijving van de bedrijfsvoering
(‘Beschrijving’) die voldoet aan de eisen die
de Wft en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (‘Bgfo’) daaraan stellen.
De Beschrijving kan geen zekerheid bieden
dat zich nooit afwijkingen zullen voordoen,
maar is opgesteld met als doel een redelijke

TODLIN | JA A R VER S L A G 2017
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Jaarrekening 2017
Balans

Balans per 31 december 2017
(voor resultaatbestemming)
Bedragen in euro’s

Beleggingen

120.246.410

104.535.619
1.091.765

120.246.410

105.627.384

6

Obligatielening

7

Overige vorderingen
Bank

Kortlopende schulden

31-12-2016

Toelichting

Deelnemingen

Vorderingen

31-12-2017

0
13.858

165.504
65

13.858

165.569

0
-25.070

2.314.025
505.497

-25.070

2.819.522

8

Schulden aan kredietinstellingen
Overige

Uitkomst van vorderingen
en overige activa min
kortlopende schulden

-11.212

-2.653.953

0

5.319.673

Voorzieningen
Winstparticipatie

9

Uitkomst van activa min
kortlopende schulden en
voorzieningen
Eigen vermogen

97.653.758

10

18.151.200

18.151.200

19.284.252

19.284.252

9.650.450

9.551.395

Overige reserves

47.890.258

39.063.167

Onverdeeld resultaat

25.259.038

11.603.744

120.235.198

97.653.758

Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Herwaarderingsreserve

Nettovermogenswaarde
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Winst en verlies

2017

Winst- en verliesrekening over 2017
Bedragen in euro’s

Opbrengsten uit beleggingen

11

Dividenden

11.1

Interest obligatielening

2016

2.362.728

2.806.741

20.111

43.471

Gerealiseerde 
waardeveranderingen

11.2

14.920.676

-25.803

Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen

11.3

10.606.560

11.311.046
27.910.075

14.135.455

Kosten

12

Managementvergoeding

12.1

528.934

938.681

Commissarissenbeloning

12.2

22.204

47.485

Bewaarkosten

12.6

18.843

24.874

Overige kosten

12.3

59.632

69.623
-629.614

Interest

-1.080.663

27.072

14.654

Dotatie voorziening
winstparticipatie

12.1

1.989.593

1.430.511

Aan- en verkoopkosten
participaties

12.4

4.758

5.883

Resultaat vóór belastingen
Vennootschapsbelasting
Nettoresultaat na belastingen

12.5

-2.021.423

-1.451.048

25.259.038

11.603.744

0

0

25.259.038

11.603.744
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Kasstroomoverzicht

2017

Kasstroomoverzicht over 2017
Bedragen in euro’s

2016

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

2.508.014

3.927.949

Aankoop participaties ***

-6.202.370

-6.161.577

Verkoop participaties ***

2.227.661

483.839

Aflossing obligatielening

0

175.000

-4.758

-5.883

-844.607

-1.971.409

-16.781

-18.575

0

47.000

-225.967

221.148

Contant ontvangen dividend

Aan- en verkoopkosten participaties
Overige betalingen *
Betaalde / ontvangen interest
Interest obligatielening
Nog af te wikkelen transacties

-2.558.808

-3.302.508

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangen bij plaatsing van aandelen
Betaald dividend
Overboeking vanuit Teslin Participaties **

Saldo uit kasstromen
Bankstand begin boekjaar
Bankstand einde boekjaar

0

2.202.650

-2.700.000

-2.600.000

7.586.626

0

4.886.626

-397.350

2.327.818

-3.699.858

-2.313.960

0

13.858

-2.313.960

*	In de overige betalingen zijn de managementvergoeding, winstparticipatie en overige kosten opgenomen.
**	Per 1 juli 2017 heeft Todlin de bezittingen en verplichtingen ingebracht in Teslin Participaties. Teneinde de bankschuld af te kunnen lossen is van
Teslin Participaties € 7.586.626 ontvangen.
***	Een specificatie van de aan- en verkoop van participaties treft u aan in het verloop beleggingen op bladzijden 40 en 41.
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ALGEMENE TOELICHTING
1. Algemeen
Todlin NV (‘Todlin’) is opgericht op 9 maart 1998. Todlin is een zogeheten closed-end beleggingsinstelling.
Statutair is de vennootschap gevestigd te Utrecht en houdt k
 antoor aan de Woudenbergseweg 11 te
Maarsbergen.
Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het verslagjaar valt feitelijk in twee delen uiteen.
Tot en met 30 juni van het verslagjaar was Todlin zelfstandig actief als een zogeheten closed-end beleggings
instelling die belangen van 5% of meer in relatief kleine Nederlandse beursfondsen (small caps) neemt.
De activa enpassiva van Todlin zijn per 1 juli 2017 ingebracht in Teslin Participaties Coöperatief UA (‘Teslin
Participaties’) tegen uitreiking van participaties Teslin Participaties.

Master Feeder
Een beleggingsinstelling die ten minste 85% van haar activa belegt in een andere beleggings instelling (deze
laatste de ‘master-beleggingsinstelling’) wordt op grond van art. 4 lid 1 onder m AIFM Richtlijn aang emerkt
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 als feeder, Teslin Participaties als de master.
De jaarrekening 2017 is opgemaakt in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
gronds lagen voor financiële verslaggeving, de AIFM-richtlijn, de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) en
het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) en voldoet aan de wettelijke bepalingen
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving.

Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van de afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Todlin is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Teslin beschikt over een vergunning afgegeven door de Autoriteit Financiele Markten (de ‘AFM’) om op
grond van artikel 2:65, sub a Wft beleggingsinstellingen te mogen beheren.
De AIFM-richtlijn, de Wft en het Bgfo stellen eisen aan het beloningsbeleid van Teslin. Teslin past dit beleid
ook voor Todlin toe. Een toelichting op het beloningsbeleid is opg enomen in het directieverslag.
De managementvergoeding die door Todlin aan Teslin is voldaan, wordt (ex artikel 107 van de AIFMverordening) verantwoord op bladzijden 36 en 37 van dit jaarverslag.
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In het afgelopen boekjaar hebben, naast (i) het betalen van de hierboven vermelde managementvergoeding
en (ii) de inbreng van de activa en passiva per 1 juli 2017 tegen uitgifte van participaties in Teslin Participaties
geen transacties plaatsgevonden tussen Todlin en met haar verbonden partijen. Voor wat betreft de door
gelieerde partijen gehouden belangen in Todlin verwijzen wij naar bladzijde 40 van dit jaarverslag.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na 31 december 2017 geen gebeurtenissen voorgedaan die een materiele invloed hebben
op de financiële situatie zoals gerapporteerd in deze jaarrekening.

2. Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat
De gehanteerde grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd ten opzichte
van 2016.
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 hieraan niet 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 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 Todlin
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 van een niet genoteerde belegging een
herwaarderingsreserve wordt gevormd.
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 geldende slotkoers.
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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 Todlin 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 kas, banktegoeden en direct
opeisbare deposito’s 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.

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 dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Het saldo van de kas en kasequivalenten en de bankschulden vormen de geldmiddelen per
31 december 2017 in het kasstroomoverzicht.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van
Todlin zich verschillende oordelen en maakt schattingen die e ssentieel kunnen zijn voor de in de jaar
rekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze o
 ordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronders tellingen
opgenomen bij de t oelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Resultaatbepaling
Het resultaat van Todlin 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 Todlin
De directie over Todlin wordt gevoerd door Teslin, een onafhankelijke beheerder. 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 vers trekte mandaten.

24

TODLIN | J A A RVERSLA G 2017

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AVA’) van Todlin heeft het recht om Teslin als directie te
ontslaan. De administratie is uitbesteed aan KAS BANK NV (‘KAS BANK’). De effectenportefeuille wordt
bewaard bij en door KAS BANK. Transacties in effecten geschieden via van Todlin en Teslin onafhankelijke
brokers.
KAS Trust & Depositary Services BV (‘KAS Trust’) is als bewaarder in de zin van de AIFM-richtlijn aangesteld.
De belangrijkste taken van KAS Trust zijn:
•	het controleren van de kasstromen van Todlin;
•	vaststellen dat het beleggingsbeleid op juiste wijze wordt uitgevoerd;
•	het verifiëren van de eigendomsverkrijging van de activa door het fonds;
•	nagaan of de intrinsieke waarde van het fonds wordt berekend volgens de juiste p
 rocedures; en
•	
vaststellen of de inkomsten van het fonds een bestemming krijgen die strookt met de wet, het
informatiem emorandum en de statuten.
De structuur van zowel Todlin als Teslin is transparant. Beide vennootschappen hebben een eigen Raad van
Commissarissen (‘RvC’) die onafhankelijk van elkaar opereren. De ‘checks and balances’ zijn daarmee bij
zowel Todlin als Teslin gewaarborgd.
De RvC van Teslin houdt toezicht op de gang van zaken bij Teslin, de RvC van Todlin houdt op haar beurt
toezicht op de wijze waarop Teslin de belangen van de aandeelhouders in Todlin behartigt. De leden van
de RvC en de accountant van Todlin worden door haar aandeelhouders benoemd. Mocht een aandeelhouder van Todlin de AVA niet kunnen bijwonen, dan kan deze zich laten vertegenwoordigen of bij volmacht
stemmen.
Teslin legt jaarlijks verantwoording af aan de RvC van Todlin en aan de AVA over het bij Todlin 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 RvC’s 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 best practices
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 best practices waarin de beginselen van betrokken aandeelhouderschap zijn
vervat. Teslin handelt bij de uitvoering van haar beheerwerkzaamheden in overeenstemming met de best
practices. Teslin legt op haar website verantwoording af over de manier waarop zij invulling geeft aan de
n aleving van deze best practices.
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DUFAS Principles of Fund Governance en Code Vermogensbeheerders
Bij wege van zelfregulering heeft Dutch Fund and Asset Management Association (‘DUFAS’) de Principles
of Fund Governance en de DUFAS Code Vermogensbeheerders opgesteld. De minister van Financiën heeft
(met steun van de Tweede Kamer) deze DUFAS Principles onderschreven als een adequate oplossing voor
de wettelijk vereiste implementatie van een governancebeleid door fondsbeheerders. Teslin streeft ernaar
deze regels na te leven. Teslin onderschrijft de DUFAS Principles of Fund Governance en de DUFAS Code
Vermogensbeheerders. Teslin heeft op haar website toegelicht hoe zij hieraan invulling geeft.

4. Stembeleid
Todlin hecht aan zeggenschap en het uitoefenen van zeggenschapsrechten en heeft in 2017 dan ook fysiek
deelgenomen aan alle AvA’s van de vennootschappen waarin zij investeert. Todlin oefende haar stemrecht
in alle vergaderingen zelf uit. In de oordeelsvorming omtrent de onderwerpen waarover op de aandeel
houdersvergaderingen is gestemd, maakt Todlin onder meer gebruik van interne analyses, mits toegestaan
overleg met andere (groot)a andeelhouders, alsmede van haar visie op corporate governance.

5. Risico’s en risicomanagement
Doel van de vennootschap was tot 1 juli 2017 het deelnemen in aan Euronext genoteerde ondernemingen
met een marktkapitalisatie tot € 100 miljoen op het eerste moment van investeren en het beleggen van
vermogen in effecten. Vanaf 1 juli 2017 is het enige doel van Todlin het houden van participaties in Teslin
Participaties.
Aan een belegging in een fonds zijn financiële kansen, maar ook financiële risico’s v
 erbonden die in het
algemeen gepaard gaan met het beleggen in effecten. In de portefeuille zijn geen afgeleide financiële
instrumenten opgenomen zoals opties, valutatermijntransacties, futures en dergelijke, waardoor deze
risico’s kunnen worden afgedekt. Ook sluit het beleggingsbeleid uit dat effecten worden verkocht die
Todlin niet bezit (‘short gaan’). Per 1 juli 2017 heeft het fonds haar deelnemingen ingebracht in Teslin
Participaties tegen uitgifte van participaties. De positie in Teslin Participaties is de enige positie van Todlin.
De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen en een aandeelhouder kan daardoor minder terugkrijgen dan deze heeft ingelegd. De mogelijkheid bestaat dat de belegging in Todlin in waarde stijgt. Het is
echter ook mogelijk dat een belegging in Todlin 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 (indirect) 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 liquiditeitsr isico van

•	het liquiditeitsrisico

•	het risico van beleggen met geleend geld

•	het (geo)politieke risico

•	het operationele risico

•	het bewaarrisico

•	het faillissementsrisico van de bedrijven in de

•	het concentratie- en tegenpartijrisico
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de certificaten en participaties

•	het valutarisico
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portefeuille

Risicomanagement
Bekend is dat beleggen in effecten risico’s met zich brengt. Voor het aanvaarden van die risico’s kan een
belegger, mits hij de risico’s goed inschat en goed beheerst, een aantrekkelijk rendement krijgen. In theorie
geldt: hoe groter het risico dat wordt aanvaard, hoe hoger het potentiële rendement. Teslin is van mening
dat een goed rendement mede behaald kan worden door het beheersen van risico’s. Hieronder beschrijft
Teslin hoe zij de te beheersen risico’s voor Todlin inschat en hoe zij de impact van desondanks gematerialiseerde risico’s beparkt. De beschrijving beperkt zich tot de meest relevante risico’s.
De beheerder bewaakt de risico’s onder meer door zich voortdurend te informeren over de gang van zaken
bij de bedrijven waarin Todlin (tot en met 30 juni 2017) en Teslin Participaties (vanaf 1 juli 2017) investeert en
de markten waarin deze ondernemingen opereren. Verder wordt in een wekelijks investeringsoverleg over
de portefeuilles van de door Teslin beheerde fondsen, waaronder Todlin (tot en met 30 juni 2017) en Teslin
Participaties (vanaf 1 juli 2017), gesproken. Daarnaast worden aan de hand van de bedrijfsvoering per kwartaal
rapportages opgesteld over de naleving van de procedures. Tevens wordt de wekelijkse berekening van de
intrinsieke waarde en andere door de financiële administratie vervaardigde documenten gecontroleerd en
gefiatteerd. Tevens ziet Kas Trust als depositary toe op de juiste wijze van berekening van de intrinsieke waarde.
Hieronder worden enkele van de meest relevante risico’s toegelicht en ook de wijze waarop risico
management ten aanzien van de meest relevant geachte gematerialiseerde risico’s is uitgevoerd.

Concentratierisico
Todlin investeerde bewust in effecten van een beperkt aantal kleine en middelgrote Nederlandse beurs
genoteerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen door hun omvang kwetsbaar zijn, waardoor
hun risicoprofiel relatief groot is. Door het selecteren mede op de kracht van het management en de
organisatie, de marktpositie en de groei van cashflow en winst, tracht de directie het risico te beperken,
maar dit is geen garantie voor een positieve waardeontwikkeling.
Teslin ziet het aanhouden van een geconcentreerde portefeuille niet zo zeer als risico. Bij Teslin is het
juist beleid. Het risico van een negatieve waardeontwikkeling tracht zij te b eperken door vooral te weten
waarin ze investeert en zich actief bezig te houden met de ontwikkelingen van de bedrijven in portefeuille.
Risicobeheersing zit volgens de beheerder dan ook niet in een grote diversificatie van de portefeuille.
Todlin had tot 1 juli 2017 acht bedrijven in de portefeuille. Vanaf 1 juli 2017 investeert Todlin via Teslin
Participaties in een portefeuille van vijftien bedrijven. Teslin gelooft in focus door kennis. Het beleid van
de fondsbeheerder is er mede op gericht door zorgvuldige selectie en actief beheer het eventuele negatieve effect van koersfluctuaties op de nettovermogenswaarde van het fonds op de lange termijn zoveel
mogelijk te beperken.
Teslin ziet kennis, gecombineerd met actief en betrokken aandeelhouderschap als de meest effectieve
vorm van risicobeheersing. Door nauw betrokken te zijn bij de belegg ingen en de markt van de onder
neming waarin wordt geïnvesteerd te volgen, is de beheerder op de hoogte van de dynamiek waarmee
zij te maken kan krijgen. Door goed en intensief contact met de bestuurders van de participaties te onderhouden, kan de kans verkleind worden dat men voor negatieve verrassingen komt te staan. Sterker nog,
bij een grondige aanpak kan invloed verkregen worden op het voorkomen van negatieve scenario’s,
bijvoorbeeld door kritische vragen te blijven stellen aan de bestuurders van een onderneming waarin
g eïnvesteerd wordt.
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Geopolitiek risico
2017 was wederom een roerig jaar. De Europese Unie in haar huidige vorm staat mede door de Brexit en
opkomend nationalisme in meerdere lidstaten onder druk. In de Verenigde Staten zorgt een onberekenbare
president voor onverwachtse wendingen op het intern ationale diplomatieke toneel. Al met al is het een
onrustige tijd. Tegelijk zijn dat zaken waar Teslin geen invloed op heeft en waarvan de effecten op de
lange termijn van onze bedrijven geen directe aanleiding geven tot het nemen van effectieve beheersings
maatregelen.

Marktrisico
Voorgenoemde geopolitieke ontwikkelingen ebden langzaam weg of we raakten eraan gewend.
Ondertussen kwam de economie steeds beter op stoom en maakten we een periode van robuuste
e conomische groei door. In Nederland is de economische groei in 2017 rond de 3,0% uitgekomen. Het
hoogste niveau van de afgelopen tien jaar. Daarnaast daalde de werkloosheid en de overheidsfinanciën
verbeterden verder. Het resultaat is een positief producenten- en consumentenvertrouwen en kennelijk
een groot vertrouwen in de financiële markten hetgeen resulteerde in hoge waarderingen van bedrijven.
Soms zelfs zo dat hier een risico van overwaardering op de loer ligt. Door risk management en het maken
van eigen analyses van de waardering houdt Teslin dit risico goed in de gaten.

Liquiditeitsrisico
De mate van verhandelbaarheid van de effecten waarin (indirect) belegd wordt, kan van invloed zijn op de
hoogte van de feitelijke aan- en verkoopkoersen. De liquiditeit van aan de beurs genoteerde small caps
kan (relatief) beperkt zijn, waardoor het afbouwen van een positie meer tijd kan vergen, of een waarde
drukkend effect heeft. De liquiditeit van een niet-b eursgenoteerde onderneming is naar zijn aard beperkt.
In de eerste helft van het boekjaar waren alle bedrijven – behoudens Koninklijke Reesink – in de portefeuille
van Todlin beursgenoteerd.
Teslin is ruim 25 jaar actief in beleggen in small caps en heeft dus ruime ervaring met de beperktere liquiditeit.
De beheerder is van mening dat een aantal ondernemingen dat zich ‘onder de radar van de banken’ bevindt
en mede daardoor minder liquide is, ondergewaardeerd is. Dat maakt deze ondernemingen interessant om
in te investeren, zeker op de langere termijn. Het liquiditeitsrisico wordt met name ten tijde van eventuele
aan- of verkopen gemonitord door inzicht te hebben in de koersontwikkelingen van de betreffende
bedrijven, alsmede inzicht in de zogenaamde ‘spread’ op dat moment.
De aandelen van Todlin zijn niet beursgenoteerd, waardoor een belegging in de vennootschap illiquide is.
Het verkopen van een positie in Todlin kan daardoor tijd vergen. De fondsbeheerder Teslin spant zich in om
Todlin bij beleggers onder de aandacht te brengen en daarmee de vraag naar aandelen Todlin positief te
beïnvloeden.

Reputatierisico
Reputatierisico kan zich bij Teslin als beheerder alsook bij de ondernemingen waarin Todlin (indirect) investeert verwezenlijken.
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Reputatierisico Teslin
Teslin is een beheerder met een sterke overtuiging over fatsoenlijke waardecreatie. Dat schept verplichtingen
om daar dan ook zelf steeds bewust invulling aan te geven. Dat doet Teslin door bij de uitvoering van
haar activiteiten bewustzijn te kweken en te behouden voor de mogelijke gevolgen van aantasting van
de reputatie door gedrag van Teslin en/of haar medewerkers. De reputatie van Teslin en daarmee van
Todlin op dat gebied is van eminent belang. Todlin geeft invulling aan haar overtuiging door zich als
langetermijninvesteerder fatsoenlijk en met grote betrokkenheid op te stellen tegenover de ondern emingen
waarin zij investeert. Teslin verwacht dit ook van haar samenwerkingspartners en selecteert deze dan ook
zeer zorgvuldig.

Reputatierisico ondernemingen waarin Todlin (indirect) investeert
Het reputatierisico kan zich tevens verwezenlijken bij de ondernemingen waarin Todlin (indirect) investeert.
Publicaties over (vermeende) fraude of malversaties leiden vaak in korte tijd tot sterk negatieve reacties
van de markt, waardoor de koers en daarmee de beurswaarde van de investering in korte tijd afneemt.
Vervolgens kost het vaak veel tijd om het vertrouwen van de markt te herwinnen. Todlin stelt zich ten doel om
door intensieve, langdurige betrokkenheid en een kritische opstelling jegens directies van ondernemingen
waarin wordt geïnvesteerd te voorkomen dat zij verrast wordt door negatieve berichtgeving. Mocht het desondanks voorkomen dat de reputatie van een onderneming waarin wordt geïnvesteerd geschaad wordt,
dan zal Todlin steeds een eigen afweging maken ten aanzien van de vraag of de problemen van structurele,
dan wel incidentele aard zijn. Gelet op de langetermijnvisie zal Todlin niet snel geneigd zijn mee te gaan in

primaire (en mogelijk voorbarige) reacties van de markt.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

6. Beleggingen
Onder deelnemingen worden verstaan belangen in en converteerbare obligatieleningen aan beurs
genoteerde ondernemingen en in ondernemingen die niet langer beursgenoteerd zijn, alsmede het belang
in Teslin Participaties.
In het afgelopen boekjaar heeft er een aantal transacties plaatsgevonden.
Het verloop van de post deelnemingen in het boekjaar is als volgt:

2017

2016

Stand per 1 januari

104.535.619

87.660.931

Aankopen

115.842.220

6.161.577

Verkopen

-125.221.016

-480.367

Gerealiseerde waardeveranderingen

14.483.027

-25.803

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

10.606.560

11.219.281

120.246.410

104.535.619

2017

2016

1.091.765

1.175.000

0

0

-1.529.412

-175.000

437.647

91.765

0

1.091.765

Stand per 31 december

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

Stand per 1 januari
Aankopen
Aflossing
Gerealiseerde waardeveranderingen
Stand per 31 december

Op bladzijden 40 en 41 treft u het verloop beleggingen aan, waarbij dient te worden opgemerkt dat de post
deelnemingen in het verloop beleggingen is samengevoegd met de post obligatielening.
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7. Vorderingen
Overige vorderingen
De specificatie van de overige vorderingen is als volgt:

2017

2016

Dividend

0

148.340

Opgebouwde rente obligatielening

0

10.222

Vooruitbetaalde verzekeringspremie

0

6.942

0

165.504

Alle overige vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Bank
De vennootschap heeft bij de Kas Bank NV de beschikking over een geldrekening. Per jaareinde bedraagt
de bankstand € 13.858.

8. Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
De vennootschap beschikt over een kredietfaciliteit in rekening courant bij KAS BANK NV van maximaal
10% van het fondsvermogen. De debetrente wordt berekend op grond van het Euribor eendagstarief, ofwel
EONIA, vermeerderd met 1,75%. Voor 2017 varieerde de debetrente tussen 1,377% en 1,509%. Voor de
kredietf aciliteit zijn zekerheden gesteld in de vorm van een pandrecht op de activa.

Overige
De specificatie van de overige kortlopende schulden is als volgt:

2017

2016

Managementvergoeding

2.521

236.191

Commissarissenbeloning

4.038

8.675

Interest rekening-courant

3

2.483

15.000

20.000

0

15.000

2.500

1.000

0

221.148

1.008

1.000

25.070

505.497

Accountantskosten
Kosten jaarverslaglegging
Bewaarloon
Nog af te wikkelen transacties
Overige kosten

De looptijd van de kortlopende schulden is korter dan 1 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
winstparticipatie verschuldigd is. Omdat de verplichting over is gegaan naar Teslin Participaties is deze
voorziening per 31 december 2017 nihil (2016: € 5.319.673).

Verloopoverzicht winstparticipatie

2017

2016

Beginstand voorziening winstparticipatie 01-01-2017

5.319.673

3.889.162

 ngerealiseerde positieve winstparticipatie op
O
onderliggende beleggingen tot 1 juli 2017

2.510.159

4.040.751

 ngerealiseerde negatieve winstparticipatie op
O
onderliggende beleggingen tot 1 juli 2017

-525.218

-986.729

Gerealiseerde positieve winstparticipatie

80.419

27.237

Gerealiseerde negatieve winstparticipatie

-75.767

-1.650.748

Eindstand voorziening winstparticipatie

7.309.266

5.319.673

Overdracht naar Teslin Participaties

-7.309.266

0

0

5.319.673

Eindstand voorziening winstparticipatie 31-12-2017

Per 1 juli 2017 zijn de verplichtingen met betrekking tot de winstparticipatie overgegaan op Teslin Participaties.
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10. Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bestaat per 31 december 2017 uit 4.000 aandelen van
nominaal € 4.537,80. Alle aandelen zijn geplaatst en volgestort.
De ontwikkeling in de diverse componenten van het eigen vermogen kan als volgt nader worden toegelicht:

Geplaatst
kapitaal

Agioreserve

Herwaarderingsreserves*

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal
2017

Totaal
2016

18.151.200

19.284.252

9.551.395

39.063.167

11.603.744

97.653.758

86.447.364

0

2.202.650

0

0

-8.903.744

0

0

Dividenduitkering

-2.700.000

-2.700.00

-2.600.000

Resultaat
boekjaar

25.259.038

25.259.038

11.603.744

Stand per
1 januari
Uitgifte van
aandelen
Ongerealiseerde
koersresultaten

99.055

Naar overige
reserves

8.903.744

Overgang naar
Teslin Participaties
Stand per
31 december

-99.055

22.402

18.151.200

19.284.252

9.650.450

22.402

47.890.258 25.259.038

120.235.198

97.653.758

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

Meerjarenoverzicht
eigen vermogen
Eigen vermogen (x 1.000)
Aantal uitstaande aandelen
Intrinsieke waarde
per aandeel
Uitgekeerd dividend
per aandeel

2017

2016

2015

2014

2013

120.235

97.654

86.447

74.554

73.310

4.000

4.000

3.903

3.903

3.900

30.058,80

24.413,44

22.148,95

19.101,62

18.797,37

675

650

600

550

550

TODLIN | JA A R VER S L A G 2017

33

Voorstel resultaatbestemming
Ingevolge artikel 35 van de statuten staat het resultaat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders. De directie stelt, met goedkeuring van de RvC, voor over 2017 een dividend uit te
keren van € 750 per aandeel. Het voorstel resultaatbestemming 2017 luidt daardoor als volgt:

Voorstel dividend 2017
Toevoeging aan de overige reserves
Resultaat 2017
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3.000.000
22.259.038
25.259.038

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

11. Opbrengsten uit beleggingen
11.1 Dividenden uit participaties

Contant ontvangen dividenden

2017

2016

2.362.728

2.806.741

2.362.728

2.806.741

11.2 Gerealiseerde waardeveranderingen
De gerealiseerde waardeveranderingen laten zich als volgt specificeren:
In resultaat 2017
Accsys Technologies PLC

1.372.057

Amsterdam Commodities NV

9.186.367

Beter Bed Holding NV

-1.310.777

Koninklijke Brill NV
Koninklijke Reesink NV
Neways Electronics International NV
Neways Electronics International NV Conv. Note

635.324
99.044
3.942.325
437.647

Ordina NV

-2.482.701

Stern Groep NV

3.041.388
14.920.674

De gerealiseerde waardeveranderingen betreffen het nog niet eerder in de winst- en verliesrekening verantwoorde gedeelte van het verschil tussen de gemiddelde aan- en de verkoopprijs van de verkochte
participaties. De gerealiseerde winst bedraagt € 18.714.152 en het gerealiseerde verlies is € 3.793.478.
De gerealiseerde waardeveranderingen zijn met name gerealiseerd door de inbreng van de deelnemingen
in Teslin Participaties. De inbreng in Teslin Participaties wordt nader uitgelegd op bladzijden 40 en 41.

11.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen van € 10.606.560 betreffen het verschil tussen de beurswaarde van de beleggingen per 31 december 2016 en de beurswaarde per 31 december 2017, dan wel de
gedurende het boekjaar betaalde kostprijs van de beleggingen en de (beurs)waarde per 31 december 2017.
De niet-gerealiseerde winst bedraagt € 10.606.560 en het niet-gerealiseerde verlies is nihil. Een overzicht
van de niet-gerealiseerde waardeveranderingen is opgenomen onder de overige gegevens op bladzijden
40 en 41.
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12. Kosten
De commissarissenbeloning, de managementvergoeding en de winstparticipatie zijn conform het informatiememorandum berekend.

12.1 Managementvergoeding en winstparticipatie
In 2017 zijn de navolgende bedragen ten laste van het resultaat gebracht:

Managementvergoeding
Dotatie voorziening winstparticipatie

2017

2016

528.934

938.681

1.989.593

1.430.511

2.518.527

2.369.192

De vennootschap is een managementovereenkomst aangegaan met Teslin. Op grond van deze overeenkomst, die gold tot en met 30 juni 2017, zijn de managementvergoeding en winstparticipatie als volgt
berekend:
•	Een jaarlijkse managementvergoeding van 1,05%, berekend over het gemiddelde eigen vermogen van
de vennootschap 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 vennootschap gehouden deelneming. Onder netto-gerealiseerde vermogenswinst
wordt verstaan: de verkoopopbrengst minus de historische kostprijs na bijtelling van een rendement van
5% per jaar, 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.
Indien in enig boekjaar de winstparticipatie niet (volledig) betaald kan worden, zal Teslin voor het restant
een vordering krijgen op de vennootschap 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 gerealiseerde winsten eerst gecompenseerd moeten worden met op eerdere
verkopen gerealiseerde verliezen.
In 2017 is er per saldo € 4.651 positieve winstparticipatie gerealiseerd is. Per ultimo 2017 dient de gerealiseerde positieve winstparticipatie verrekend te worden met de gerealiseerde negatieve winstparticipatie.
Er wordt over 2017 geen winstparticipatie uitgekeerd aan de beheerder.
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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 eerder gerealiseerde positieve winstparticipaties
Noch kan deze wijze van berekenen ooit leiden tot een vordering op Teslin.

De bij verkoop van beleggingen verschuldigde winstparticipatie wordt ten laste van de winst- en verlies
rekening verantwoord.
Per 1 juli 2017 zijn de verplichtingen van Todlin met betrekking tot de winstparticipatie overgegaan op Teslin
Participaties. Met Teslin is een nieuwe management- en beheerovereenkomst gesloten.
12.2 Commissarissenbeloning
De commissarissenbeloning is als volgt te specificeren:

2017

2016

Bert Savonije

7.563

18.150

Oscar van den Ende

8.016

14.520

Bert Groenewegen

6.625

8.765

0

6.050

22.204

47.485

Jan Vaandrager

Alle vergoedingen zijn inclusief kosten en eventueel verschuldigde omzetbelasting.

12.3 Overige kosten
De specificatie van de overige kosten is als volgt:

2017

2016

Advieskosten

5.455

4.538

Kosten verslaglegging

5.163

14.239

Assurantiekosten

3.690

9.665

Toezichtskosten

3.967

8.625

Accountantskosten

28.172

19.492

Diversen

13.185

13.064

59.632

69.623
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De volgende honoraria van KPMG Accountants NV zijn ten laste gebracht van het resultaat:

2017

2016

Kosten controle jaarrekening

12.500

18.392

Overige (controle) opdrachten

15.672

1.100

28.172

19.492

12.4 Aan- en verkoopkosten participaties
De aan- en verkoopkosten participaties betreffen de kosten met betrekking tot effectentransacties. Deze zijn
rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.
12.5 Vennootschapsbelasting
Het fiscale resultaat over het boekjaar is negatief, mede omdat de dividendopbrengsten onder de deel
nemingsvrijstelling belastingvrij zijn. Gelet op de onzekere compensatie van de negatieve fiscale resultaten is
er geen belastinglatentie opgenomen. De aangiften vennootschapsbelasting tot en met 2016 zijn ingediend.
Op grond van de ingediende aangiften is het fiscaal compensabele verlies per 31 december 2016 € 9.143.961.
Definitieve aanslagen zijn opgelegd tot en met 2016.
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 is de bewaarder van Todlin. De bewaarkosten bedragen in 2017: € 18.843
(2016: € 24.874).
Personeel
De vennootschap heeft, net als in 2016, 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 Todlin bewaart en administreert. Kas Trust is de AIFMD-bewaarder van Todlin. Evenals de voorgaande jaren worden de administratie
kosten uit de managementvergoeding voldaan en niet ten laste van het resultaat van de vennootschap
gebracht. 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 Todlin zijn gebracht, uit in een percentage van de gemiddelde intrinsieke
waarde van de beleggingsinstelling.
Bij de LKF wordt het gemiddelde bepaald op basis van het afgeven van een intrinsieke waarde. Alle
afgegeven intrinsieke waarden gedurende het jaar worden opgeteld en gedeeld door het aantal keer dat
de intrinsieke waarde is afgegeven. De opgenomen 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
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kosten worden begrepen de werkelijk betaalde bestuurskosten en de overige kosten (2017: € 629.614
2016: € 1.080.663).
Hierin zijn niet begrepen de kosten van vreemd vermogen en de aan- en verkoopkosten van participaties.
De LKF exclusief winstparticipatie is 0,57% (2016: 1,21%). De winstparticipatie is in 2017 € 0 (2016: € 0 ). De
LKF inclusief winstparticipatie is 0,57% (2016: 1,21%).
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
i ntrinsieke waarde van de beleggingsinstelling (dit is de zogenaamde ‘double count methode’). In een geconcentreerde portefeuille zoals die van Todlin hebben aan- en verkopen van 5%-belangen een grote invloed
op de hoogte van de omloopsnelheid. Door de inbreng van de portefeuille in Teslin Participaties per 1 juli 2017
bedraagt de omloopsnelheid 222,79% (2016: 7,14%), 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
Er hebben zich na 31 december 2017 geen gebeurtenissen voorgedaan die een materiele invloed hebben
op de financiële situatie zoals gerapporteerd in deze jaarrekening
Maarsbergen, 25 mei 2018
De directie

De Raad van Commissarissen

Teslin Capital Management BV

Oscar van den Ende

Frederik van Beuningen

Bert Groenewegen

Hein van Beuningen
Aleid Kruize		
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OVERIGE GEGEVENS

Belangen van bestuurders en commissarissen
Bestuurders houden gezamenlijk per 31 december 2017 een middellijk belang van 12,79% (2016: 13,06%) in
de vennootschap in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Bestuursleden zijn directeur in verschillende
vennootschapen die per 31 december 2017 een middellijk belang van 1,63% (2016: 0,77%) in Todlin houden.
Bestuursleden zijn bestuurslid van stichtingen die gezamenlijk een belang van 2,25% (2016: 2,26%) houden
in de vennootschap. Eén commissaris houdt per 31 december 2017 een rechtstreeks belang van 0,28%
(2016: 0,28%) in de vennootschap.

Specificatie verloop beleggingen
De participaties laten zich als volgt specificeren:

Waarde
per
01-01-2017

Aankopen
t/m
30-06-2017

Verkopen
t/m
30-06-2017

0

5.067.649

0

Amsterdam Commodities NV

25.328.752

547.124

0

Beter Bed Holding NV

21.307.807

587.597

-509.710

3.191.584

0

0

25.651.425

0

0

10.075.157

0

-667.951

Neways Electronics Int NV Conv Note

1.091.765

0

0

Ordina NV

9.827.747

0

0

Stern Groep NV

9.153.146

0

-1.050.000

105.627.384

6.202.370

-2.227.661

Accsys Technologies Plc

Koninklijke Brill NV
Koninklijke Reesink NV
Neways Electronics International NV

Aansluiting
Teslin Participaties Coöperatief UA

De totale kostprijs van de participaties in portefeuille bedraagt per jaarultimo € 109.639.851.
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Gerealiseerd
t/m
30-06-2017

Ongerealiseerd
t/m
30-06-2017

Waarde
per
30-06-2017

Inbreng in
Teslin
Participaties

Ongerealiseerd
01-07-2017
t/m 31-12-2017

0

1.372.057

6.439.706

0

0

9.186.368

35.062.243

0

4.298

-1.315.075

20.074.918

0

0

635.324

3.826.909

0

0

99.046

25.750.471

0

122.305

3.820.020

13.349.531

0

0

437.647

1.529.412

0

0

-2.482.701

7.345.047

0

164.250

2.877.138

11.144.533

0

290.853

14.629.824

124.522.770

124.522.770

Waarde
per
31-12-2017

0

14.882.919
109.639.851

10.606.560

120.246.411

Aansluiting
Voorziening winstparticipatie

7.309.266

Schulden

326.097

Vooruitbetaalde kosten

-33.586

Bankschuld

7.281.142
14.882.919
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Overige gegevens
CONTROLEVERKLARING VAN
DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Algemene Vergadering van aandeelhouders en Raad van Commissarissen van Todlin N.V.

VERKLARING OVER DE IN DIT JAARVERSLAG OPGENOMEN
JAARREKENING 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Todlin N.V. (hierna ‘het fonds’) te Utrecht (hierna ‘de jaarrekening’)
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van Todlin N.V. per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017, in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
De jaarrekening bestaat uit:
1.

de balans per 31 december 2017;

2.	de winst-en-verliesrekening over 2017; en
3.	de algemene toelichting, de toelichting op de balans per 31-12-2017, de toelichting op de winst- en
verliesrekening over 2017 en de overige toelichtingen.
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 Todlin N.V. 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.
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VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN
ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening, toelichtingen en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
•

het voorwoord;

•

de kerngegevens;

•

het verslag van de Raad van Commissarissen;

•

de samenstelling Raad van Commissarissen;

•

het directieverslag;

•

de overige gegevens; en

•

de 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.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle van de jaarrekening 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 directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het directieverslag
en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING
TOT DE JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Commissarissen voor de
jaarrekening
De directie 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 directie verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als de directie 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 directie afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de
directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om het fonds te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
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zou kunnen bestaan of de onderneming 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 de 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.
Een verdere beschrijving van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van een jaarrekeningcontrole is
te vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) op:
http://www.nba.nl/NL_algemeen_01. Deze beschrijving is onderdeel van onze controleverklaring.
Amstelveen, 25 mei 2018
KPMG Accountants N.V.
M. Frikkee RA
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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 van Teslin Participaties Coöperatief UA en de statuten van
Todlin worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Het informatiememorandum is ook te downloaden van
www.teslin.nl.

Todlin is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer
30145302.
Beheerder en directie
Teslin Capital Management BV

De fondsmanager van Todlin NV is:
De heer J.J. Bongers (1980)

De directie van Teslin Capital Management BV
bestaat uit:

De Raad van Commissarissen van Todlin NV

De heer F.W.H. van Beuningen (1949)

bestaat uit:

De heer H.A. van Beuningen (1970)

De heer B.G.T. Savonije (1961) (tot 8 juni 2017)

De heer M. Hartog (1973) (tot 1 oktober 2017)

De heer J.O.M. van den Ende (1952), lid sinds 2011

Mevrouw A.C. Kruize (1958)

De heer H.L.L. Groenewegen (1964), lid sinds 2016

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
Todlin NV
Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen

Postbus 60, 3950 AB Maarn

T: 0343 - 55 44 49

E: info@teslin.nl

F: 0343 - 41 35 95

www.teslin.nl

Administratie

Fiscaal adviseur

KAS BANK NV

EY Belastingadviseurs LLP

De Entree 500, 1101 EE Amsterdam

Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht

AIFMD-bewaarder

Accountant

KAS Trust & Depositary Services BV

KPMG Accountants NV

De Entree 500, 1101 EE Amsterdam

Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen

Verhandelbaarheid
NIBC Markets NV

Teslin Capital Management BV

Nieuwezijds Voorburgwal 162, 1012 SJ Amsterdam

Contactpersoon: de heer B.C. Eeltink

Contactpersonen:

T: 0343 - 55 44 49 | E: beeltink@teslin.nl

De heer A. van de Laar, T: 020 - 550 84 82
De heer J. Heere, T: 020 - 550 84 86
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