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1. BESTUURSVERSLAG

TCS Depositary B.V. te Maarsbergen
1.1 Directieverslag
Algemeen
Het jaar 2019 kenmerkte zich door grote groei van omzet en resultaat. Zoals we eind 2018 al hadden
voorzien, onder andere door de komst van twee nieuwe beheerders met een twintigtal fondsen in totaal
onder beheer, is de omzet in 2019 met ruim 50% toegenomen. Het aantal beheerders waarvoor we werken
is gestegen naar 12 en het aantal fondsen, waarvoor wij als bewaarder zijn aangesteld, behaalde net niet
de magische grens van honderd per eind 2019. Ook bleek in 2019 door verdere automatisering dat de
Depositary Officers voor meer fondsen kunnen werken in dezelfde tijd.
Gang van zaken
De omzet 2019 lag met € 967.342 ruim 50% hoger dan de omzet in 2018 (€ 636.969). Het grootste deel
van deze stijging wordt verklaard door de komst van de twee nieuwe beheerders, te weten VSN en Rubens
Capital Partners. Deze twee beheerders zorgen in 2019 gezamenlijk al voor een toename van in totaal maar
liefst 21 fondsen.
Het resultaat over 2019 was veel beter dan over 2018. In 2018 hebben we veel tijd besteed aan het
verkrijgen van de vereiste vergunning. In 2019 hebben we ons helemaal kunnen richten op de bediening
van onze klanten en door de eerder genoemde efficiencyslag was dat winstgevender dan voorheen. Het
jaar 2019 werd afgesloten met een winst voor belasting van € 150.711 (2018: € 27.084).
Belangrijk is dat onze klanten zich tevreden tonen over onze dienstverlening. Wij bezoeken ze met
regelmaat en we hebben frequent contact met medewerkers van onze klanten wanneer het gaat om
vragen over hun bedrijfsvoering.
Organisatie en medewerkers
Eind 2018 werd het aantal FTE uitgebreid naar vijf om de voorziene groei in 2019 aan te kunnen.
Gedurende 2019 werd het aantal FTE nog iets verder uitgebreid. Bij TCS Depositary wordt nu ook gewerkt
met junior Depositary Officers die onze ervaren professionals ondersteunen. Ook dit is goed voor de
efficiency en daarmee winstgevendheid van dit bedrijf.
Met de huidige staf zijn we goed in staat alle deadlines met betrekking tot de rapportages te halen. We
hebben nog altijd veel baat bij het in eigen regie ontwikkelde systeem MoneyMonitor. Dit systeem stelt ons
in staat de wettelijke verplichte dagelijkse monitoring van alle geldstromen effectief uit te voeren. Het
systeem wordt voortdurend verder ontwikkeld en in 2020 verwachten we een extra module, gericht op
activa verificatie, aan dit systeem toe te voegen. Deze module zal een verdere tijdsbesparing opleveren,
maar met name een meer inhoudelijk consistent en geverifieerd register van activa opleveren van alle
fondsen die TCS Depositary bewaart.
Bedrijfsvoering en interne organisatie
TCS Depositary is zelfstandig en staat geheel los van andere onderdelen van de TCS-Groep. Hiermee is TCS
Depositary eveneens onafhankelijk van de rest van de groep. De directie bestaat uit Mascha Hartskeerl en
M. Schimmelpenninck Holding B.V. (Max Schimmelpenninck). Beide directieleden zijn geen bestuurder van
andere werkmaatschappijen van de TCS-Groep. Het personeel van TCS Depositary is in dienst van de
holding, TeslinCS B.V., en wordt door TCS Depositary ingeleend. De meeste medewerkers werken
uitsluitend voor TCS Depositary. In geen geval, ter bewaking van de onafhankelijkheid van TCS Depositary
en haar medewerkers, zal een medewerker voor een en hetzelfde fonds, zowel fonds administratieve- als
bewaartaken verrichten.
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TCS Depositary B.V. te Maarsbergen
1.1 Directieverslag
Beloningsbeleid
Alle medewerkers zijn in dienst van TeslinCS B.V.; een deel daarvan wordt door TCS Depositary B.V.
ingeleend.
De beloning van de medewerkers betreft een vaste vergoeding bestaande uit twaalf maandsalarissen, 8%
vakantiegeld en een vaste dertiende maand uit te betalen in december van ieder jaar. Het beloningsbeleid
is vastgesteld in samenspraak met de Raad van Commissarissen van TeslinCS B.V.. Dit beleid is erop
gericht om marktconform te belonen. Jaarlijks wordt het beloningsbeleid geëvalueerd en waar nodig
aangepast om blijvend te voldoen aan wet- en regelgeving en veranderende maatschappelijke normen. De
directie van TeslinCS ontvangt een vaste managementvergoeding per jaar en daarnaast heeft zij in totaal
recht op 25% van de winst voor belastingen. De directie van TCS Depositary ontvangt geen vergoeding
voor het zijn van directeur van deze vennootschap. Eén van hen ontvangt vanuit de holding een
managementbeloning zoals hierboven beschreven. De andere directeur van TCS Depositary is in dienst bij
de holding en wordt ingeleend door TCS Depositary.
In het boekjaar is door TCS Depositary B.V. voor een totaalbedrag van € 621.426 (2018: € 464.873) aan
beloningen en managementvergoedingen ingeleend bij TeslinCS B.V.. Hiervan is € 589.726
(2018: € 458.447) aan vaste vergoeding en € 31.700 (2018: € 6.426) aan variabele vergoeding uitbetaald.
TCS Depositary B.V. had over het boekjaar gemiddeld 5,7 personeelsleden in dienst en haar directie
bestond over 2019 uit twee leden.
Compliance en toezicht
TCS Depositary verkreeg op 18 maart 2018 van AFM de vergunning voor het zijn van bewaarder onder de
AIFMD. De vergunning heeft als prudentiële eis het aanhouden van een eigen vermogen van ten minste €
730.000 welk vermogen aangehouden moet worden in de vorm van een direct opeisbaar tegoed. Aan die
verplichting voldoet TCS Depositary sinds eind 2017.
TCS Depositary heeft een eigen compliance functie. De compliance officer ziet toe op de integere
bedrijfsvoering van TCS Depositary en controleert periodiek of TCS Depositary voldoet aan de
vermogenseis. Zij neemt deel aan het periodiek werkoverleg en woont regelmatig de bijeenkomsten van de
branchevereniging voor bewaarders bij om op de hoogte te blijven van relevante wet- en regelgeving.
Overwogen wordt, hoewel het nog niet verplicht is, een externe (onafhankelijke) auditor aan te stellen.
Wellicht dat hiertoe besloten wordt in 2020 vanwege de verdere groei en daarmee toenemende behoefte
aan onafhankelijk onderzoek op het navolgen van wet- en regelgeving.
Naast het cliëntenonderzoek naar de fondsbeheerder hanteert TCS Depositary een fondsacceptatie
procedure die wordt uitgevoerd voor elk nieuw fonds. Op basis van deze fondsacceptatie wordt een
uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd welke resulteert in een bepaalde risicoclassificatie van het fonds. De
risicoklasse heeft onder andere invloed op de periodiciteit van een revisie en op het aantal
contactmomenten met een fondsbeheerder. Dit dwingt TCS Depositary om bij ieder fonds weer een analyse
te maken van de risico’s van een dergelijk fonds voor onze bedrijfsvoering of reputatie.
De Systematische Integriteit Risico Analyse maakt eveneens onderdeel uit van bestaande procedures van
TCS Depositary. Deze wordt regelmatig en ad hoc, wanneer daar aanleiding toe, ter hand genomen wordt
en waar nodig herzien.
In september 2019 heeft de AFM in het kader van een onderzoek naar de bedrijfsvoering van bewaarders
een selectie van bewaarders bezocht, waaronder ook TCS Depositary. Alhoewel de AFM geen formele
terugkoppeling per bewaarder heeft gegeven, heeft de AFM TCS Depositary wel uitgenodigd ten kantore
van de AFM om kennis te nemen van de bevindingen naar aanleiding van alle bedrijfsbezoeken. TCS
Depositary heeft dit bezoek als zeer nuttig ervaren.
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TCS Depositary B.V. te Maarsbergen
1.1 Directieverslag
Financiering en Liquiditeit
TCS Depositary is een 100% dochter van TeslinCS B.V. Liquiditeitsoverschotten worden naar de holding
overgemaakt en eventuele tekorten worden in principe ook door deze holding opgevangen. Veel van de
TCS Depositary omzet wordt aan het begin van het kalender jaar vooruit betaald.
Winstbestemming
Het netto resultaat wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouder TeslinCS B.V.
Vooruitzichten
Ten tijde van het schrijven van dit verslag stonden velen onder zware druk door de bezorgdheid over de
gevolgen van de uitbraak van het COVID-19-virus (over het algemeen coronavirus genoemd).
De angst bestaat dat een verdere verspreiding kan leiden tot een langdurige pandemie. Het Coronavirus
heeft groot effect op de bedrijvigheid van ondernemingen en het koopgedrag van consumenten. De
effecten worden over de gehele wereld in alle hevigheid gevoeld.
Overheden hebben ingrijpende maatregelen voor de korte termijn afgekondigd; de gevolgen op de lange
termijn zijn op dit moment niet te overzien. Zo ook zijn de effecten die dit alles zal hebben op TCS groep
niet goed in te schatten.
De begrote groei voor 2020 zal naar verwachting iets afnemen. De cijfers over het eerste kwartaal 2020
geven vooralsnog geen aanleiding om de begroting op voorhand al naar beneden bij te stellen. De omzet
tot en met maart 2020 ligt in lijn met de begroting, de kosten liggen iets onder begroting waardoor het
resultaat licht boven begroting uitkomt.
Wij hebben ook geen zorgen over onze liquiditeit. In vergelijking met dezelfde periode voorgaand boekjaar
(eind maart) is het vrij beschikbare werkkapitaal van de groep met € 500k toegenomen (2020: € 1.006k;
2019: € 513k. TCSD voldoet onverkort aan de kapitaalseis die AFM stelt en zal dit ook blijven doen.
Daarnaast verwachten wij geen problemen bij het innen van de huidige openstaande bedragen. Ook
verwachten wij niet dat onze klanten onze rekeningen niet meer kunnen betalen.
Specifiek voor TCS Depositary B.V. geldt dat zij op baisis van wetgeving zijn aangesteld als AIMD
bewaarder bij de diverse fondsen en zij dus blijvend aan deze verplichting dienen te blijven voldoen.
Op basis van bovenstaande analyse kunnen we concluderen dat wij geen zorgen hebben over de
continuïteit van TCS Groep en ook niet van TCS Depositary B.V..
Daar boven op, en wellicht minstens even belangrijk, is het feit dat aandeelhouders van TeslinCS B.V. op 31
oktober 2019 een overeenkomst hebben getekend voor de verkoop van 100% van de aandelen. De closing
wordt verwacht op 31 maart aanstaande. De koper heeft bevestigd geen reden te hebben om af te zien
van de koop, sterker nog zij stellen alles in het werk om op 31 maart de transactie te formaliseren met de
daadwerkelijke aankoop van alle aandelen TeslinCS B.V..
Maarsbergen, 30 maart 2020
TCS Depositary B.V.
De Directie,
M.V.M. Hartskeerl
M. Schimmelpenninck Holding B.V.
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2. JAARREKENING

TCS Depositary B.V. te Maarsbergen
2.1 Balans per 31 december 2019
(Voor resultaatbestemming)
31 december 2019

31 december 2018

6.873
127.688
77.883

31.739
0
66.749

ACTIVA
Vlottende activa

Vorderingen

[1]

Handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen

Liquide middelen

[2]
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212.444

98.488

730.185

732.007

942.629

830.495

TCS Depositary B.V. te Maarsbergen
2.1 Balans per 31 december 2019
(Voor resultaatbestemming)
31 december 2019

31 december 2018

125.000
650.000
33.281
106.553

125.000
650.000
9.462
23.819

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst aandelenkapitaal
Agioreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar

[3]

914.834
Kortlopende schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Vennootschapsbelasting

808.281

[4]
0
27.795
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18.949
3.265
27.795

22.214

942.629

830.495

TCS Depositary B.V. te Maarsbergen
2.2 Winst- en verliesrekening over 2019

2019

967.342
967.342

Netto-omzet
Bruto bedrijfsresultaat
Kantoorkosten
Doorberekende kosten TeslinCS B.V.
Som der kosten

[5]

0
832.993

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [6]
Rentelasten en soortgelijke kosten
[7]
Som der financiële baten en lasten

[8]

Resultaat na belastingen
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636.969
636.969
638
609.166

832.993

609.804

134.349

27.165

91
-91

Resultaat voor belastingen
Belastingen

2018

8
-89
0

-81

134.349

27.084

-27.795

-3.265

106.554

23.819

TCS Depositary B.V. te Maarsbergen
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Onderneming
TCS Depositary B.V. is opgericht op 3 januari 2014 en heeft als doel het optreden als bewaarder voor
beleggingsinstellingen. Statutair is de vennootschap gevestigd te Utrecht. Het adres van de vennootschap is
Woudenbergseweg 11 te Maarsbergen. TCS Depositary BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 59654546.
Groepsverhoudingen
De vennootschap vormt tezamen met haar aandeelhouder TeslinCS B.V. en diens dochtermaatschappijen
een fiscale eenheid voor alle belastingen. TeslinCS B.V. is het hoofd van de fiscale eenheid en rekent met
TCS Depositary B.V. af alsof deze zelfstandig belastingplichtig is. De geconsolideerde positie voor de
belastingen van de fiscale eenheid wordt dan ook rechtstreeks bij TeslinCS B.V. verantwoord en door
TeslinCS B.V. afgewikkeld met de belastingdienst.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt en schattingen maakt die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de desbetreffende jaarrekeningposten.
Valuta
De posten in de jaarrekening van TCS Depositary B.V. worden gewaardeerd met inachtneming van de
valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk
uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in Euro's; dit is zowel de functionele als de
presentatievaluta van TCS Depositary B.V.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
Gebeurtenissen na balansdatum
Ten tijde van het schrijven van dit verslag stonden velen onder zware druk door de bezorgdheid over de
gevolgen van de uitbraak van het COVID-19-virus (over het algemeen coronavirus genoemd).
De angst bestaat dat een verdere verspreiding kan leiden tot een langdurige pandemie. Het Coronavirus
heeft groot effect op de bedrijvigheid van ondernemingen en het koopgedrag van consumenten. De
effecten worden over de gehele wereld in alle hevigheid gevoeld.
Overheden hebben ingrijpende maatregelen voor de korte termijn afgekondigd; de gevolgen op de lange
termijn zijn op dit moment niet te overzien. Zo ook zijn de effecten die dit alles zal hebben op TCS
Depositary niet goed in te schatten. Wel weten wij dat wij op basis van de huidige beschikbare informatie
geen continuïteitsproblemen hebben te verwachten.
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TCS Depositary B.V. te Maarsbergen
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Vanwege vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers geherpresenteerd.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd. De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Omzet
Onder omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen), vrijgestelde winstbestanddelen
en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
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TCS Depositary B.V. te Maarsbergen
2.4 Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen [1]
Vorderingen op groepsmaatschappijen
De vorderingen op groepsmaatschappijen bestaat uit een vordering op TeslinCS B.V. (€ 144.050,
2018; € 7.143 schuld). Deze rekening-courant verhouding is bedoeld voor het vereffenen van banksaldi en
kosten binnen de TCS groepsmaatschappijen.
Overige vorderingen
De overige vorderingen bestaan uit nog te factureren omzet voor verleende diensten, welke kort na
jaareinde bij de desbetreffende klanten in rekening zijn gebracht.
31-12-2019
31-12-2018
Overige vorderingen

Liquide middelen [2]
Rekening-courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank

77.883

66.749

31-12-2019

31-12-2018

86
730.099
730.185

2.000
730.007
732.007

De liquide middelen betreffen bij Rabobank Nederland aangehouden rekening-courant tegoeden.
TCS Depositary B.V. ontvangt geen rentevergoeding. De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking
waarbij wel opgemerkt dient te worden dat vanaf 18 maart 2018 voor TCS Depositary B.V. de prudentiele
vermogeneis geldt wat inhoudt dat deze vennootschap naast een eigen vermogen van € 730.000, dit
bedrag ook liquide aangehouden dient te worden.
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TCS Depositary B.V. te Maarsbergen
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN [3]
Geplaatst aandelenkapitaal
Stand per 31 december

31-12-2019

31-12-2018

125.000

125.000

Het geplaatst kapitaal van TCS Depositary B.V. per jaareinde bedraagt, evenals eind 2017 en 2018,
€ 125.000, bestaande uit 125.000 aandelen van € 1. Er zijn geen mutaties geweest in 2019.

2019
Agioreserve
Stand per 31 december

2018

650.000

2019
Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

2018

9.462
23.819
33.281

2019
Reserve onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari
Uit voorstel winstbestemming
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

650.000

-37.421

46.883
9.462

2018

23.819
23.819106.553
106.553

46.883
46.88323.819
23.819

KORTLOPENDE SCHULDEN [4]

Schulden aan groepsmaatschappijen
Schuld aan TeslinCS B.V.
Schuld aan TCS Governance B.V.

Vennootschapsbelasting
Te betalen vennootschapsbelasting 2019

31-12-2019

31-12-2018

0
0
0

7.143
11.806
18.949

27.795
27.795

3.265
3.265

De vennootschapsbelasting 2019 wordt door TeslinCS B.V. afgedragen vanwege de fiscale eenheid tussen
TCS Depositary B.V. en TeslinCS B.V.
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TCS Depositary B.V. te Maarsbergen
2.4 Toelichting op de balans
Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
TCS Depositary B.V. vormt samen met onder andere haar moedermaatschappij TeslinCS B.V. een fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. TeslinCS B.V. is het hoofd van de fiscale
eenheid en rekent met TCS Depositary B.V. af alsof deze zelfstandig belastingplichtig is. Op grond van de
Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.

Huurovereenkomst BV Landgoed Anderstein
TCS Depositary B.V. heeft per 1 februari 2017 een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van
kantoorruimte met BV Landgoed Anderstein. Deze huurovereenkomst wordt naar verwachting per 1 januari
2020 verlengd met 5 jaar, tot 1 januari 2026, tegen een gunstiger tarief. Op basis van het nieuwe
huurcontract bedraagt de verplichting € 113.000, exclusief de jaarlijkse indexering, voor de resterende
looptijd.
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TCS Depositary B.V. te Maarsbergen
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
Doorberekende kosten TeslinCS B.V. [5]
De doorberekende kosten betreffen door TeslinCS doorbelaste personeelskosten en overheadkosten. De
personeelskosten worden doorbelast op basis van werkelijk geschreven uren door medewerkers van
TeslinCS B.V. op dienstverlening aan klanten van TCS Depositary B.V. De overheadkosten zijn
doorberekend op basis van het percentage 'omzet TCS Depositary uitgedrukt in het aandeel van de totale
omzet van de groep'.
2019
2018
589.726
243.267
832.993

Doorberekende personeelskosten TeslinCS B.V.
Doorberekende overhead TeslinCS B.V.

458.447
150.719
609.166

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [6]
2019

2018
91

Rentebaten rekening courant banken

8

Rentelasten en soortgelijke kosten [7]
2019

2018
91

Bankkosten

89

Belastingen [8]
2019
27.795

Vennootschapsbelasting

TCS Depositary B.V. vormt tezamen met haar aandeelhouder TeslinCS B.V. en diens andere
dochtermaatschappijen een fiscale eenheid voor alle belastingen.

Maarsbergen, 30 maart 2020
TCS Depositary B.V.

De directie
M.V.M. Hartskeerl

M. Schimmelpenninck Holding BV
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2018

3.265

3. OVERIGE GEGEVENS

TCS Depositary B.V. te Maarsbergen
3. Overige gegevens
3.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
Overeenkomstig artikel 23 van de statuten staat de winst ter beschikking van de Algemene Vergadering.
3.2 Controle verklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende bladzijden van dit
verslag.
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