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BEDRIJFSPROFIEL
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is een van de grootste mediabedrijven van Nederland. Onze kernactiviteit is het creëren en
vermarkten van content. De hoofdmerken zijn De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé, VROUW, een aantal sterke
regionale dagbladen zoals het Haarlems Dagblad en het Noordhollands Dagblad, en Radio Veronica, Classic FM en Sky Radio.
Deze merken vormen het hart van het bedrijf. Het is onze uitdaging om de consument optimaal te bedienen met nieuws en
entertainment, op elk moment van de dag en via alle beschikbare distributievormen. De behoefte van de consument staat
centraal in de keuzes die wij maken. Door samenwerking tussen onze merken bieden wij adverteerders een aantrekkelijk
crossmediaal bereik.
De Telegraaf is de grootste krant van Nederland. Regionaal is TMG actief in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. De
belangrijkste regionale dagbladen zijn Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander.
Het gratis dagblad Metro richt zich vooral op jongeren tussen de 18 en 35 jaar onderweg naar werk of studie. De merken
VROUW, Privé en Autovisie richten zich op specifieke doelgroepen. Met onze radiozenders Sky Radio, Radio Veronica, Classic
FM en diverse digitale muziekstations bereiken we dagelijks 2,3 miljoen luisteraars in de doelgroep 20-49 jaar.
TMG heeft daarnaast tientallen andere merken en titels die zich richten op nieuwsvoorziening, entertainment, e-commerce,
vraag en aanbod in de particuliere markt en op tv-productie. Lokale en hyperlokale nieuwsvoorziening biedt TMG via regionale
dagbladen, lokale huis-aan-huisbladen in print en digitale vorm en via het online nieuwsplatform Dichtbij.nl. TMG heeft twee
eigen drukkerijen. Via Keesing Media Group, een van de grootste uitgevers op het gebied van puzzeltijdschriften in Europa,
geven we puzzelbladen en digitale puzzels uit in Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland en Spanje.
Met onze nieuws- en overige producten staan we midden in de maatschappij. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich
mee voor de impact van onze producten en productieprocessen op mens en milieu. Ons beleid op het gebied van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gericht op duurzame marktprestaties en helpt ons de positieve impact op
mens en milieu te vergroten en de negatieve impact te verkleinen.
TMG heeft een beursnotering aan de effectenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de SmallCap-index
(AScX).
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GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS
Periode
1/1 - 30/6 2015
236.942
-15.420
-89.158
-113.333
19.031

Bedragen in duizenden euro's
Som der bedrijfsopbrengsten
Grond- en hulpstoffen
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
EBITDA

Periode
1/1 - 30/6 2014
256.976
-20.145
-92.941
-121.673
22.217

-4.887

-5.348

-6.900
-10.166
-2.922

-9.628
7.241

EBITDA-Marge

8,0%

8,6%

Aantal personeelsleden ultimo (fte)

2.122

2.339

Afschrijving
Bijzondere waardeverminderingsverliezen
op materiële vaste activa
Amortisatie
Bedrijfsresultaat

De cijfers over het eerste halfjaar 2015 zijn opgesteld volgens de IFRS-EU richtlijnen voor het jaar 2015. Presentatie van de resultaten is op basis
van totale activiteiten. Relatieplanet.nl is in juni 2015 gereclassificeerd van held for sale naar voortgezette activiteiten.
Onder normale economische omstandigheden zijn de bedrijfsactiviteiten van TMG onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde
kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan in de rest van het jaar. Dat hangt samen met de feestdagen in die perioden. De losse verkoop
van De Telegraaf en van de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal hoger vanwege de vakanties.
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HOOFDPUNTEN EERSTE HALFJAAR
• Opbrengsten dalen met € 20,1 miljoen (-7,8%) van € 257,0 miljoen naar € 236,9 miljoen;
• Het EBITDA-resultaat daalt gedurende eerste halfjaar van € 22,2 miljoen naar € 19,0 miljoen;
• Liquiditeitspositie stijgt met € 2,8 miljoen t.o.v. 30 juni 2014 naar € 34,7 miljoen, ondanks substantiële uitgaven
vanwege reorganisaties;
• Bijzondere waardevermindering van € 6,9 miljoen bij drukkerijen i.v.m. voorgenomen inkrimping drukcapaciteit;
• Transitie in volle gang bij nagenoeg alle bedrijfsonderdelen;
• Aangekondigde reorganisaties moeten leiden tot een jaarlijkse besparing van € 10 tot € 12 miljoen.

1
2
3

GANG VAN ZAKEN

scenario's. De digitale inkomsten van TMG landelijke Media
lieten een stijging zien.

Het snel wijzigende consumentengedrag, de verschuiving naar
digitale mediaconsumptie en de daaraan gerelateerde
mediabestedingen hebben grote invloed op de inkomsten van
de bedrijfsactiviteiten van Telegraaf Media Groep. Het jaar
2015 staat dan ook in het teken van aanpassing van de
organisatie, de cultuur, de marktbenadering en de
verdienmodellen. In bijna alle bedrijfsonderdelen zijn
veranderprocessen op gang gebracht die moeten leiden tot
duurzame resultaatverbetering. Het is een uitdagende fase
met veel wijzigingen, maar ook een periode met nieuwe
kansen zowel binnen de organisatie als in de samenwerking
met externe partners.

Voor de niet-titelgebonden online-activiteiten van TMG zijn
scenario's ontwikkeld. Er is, vanuit de waarde van de
verschillende digitale proposities en het aanwezige talent,
gekozen om deze activiteiten samen te voegen in een nieuwe
businessunit: TMG Digital B.V. Door investering in deze nieuwe
businessunit en door samenwerking rondom klanten en
thema's kunnen voordelen worden behaald die de
gezamenlijke resultaten van die activiteiten sterk zullen
verbeteren. De onderneming wil de kennis en het talent in dit
domein behouden en duurzaam aan zich verbinden om de
digitale positie van TMG verder uit te bouwen. TMG zal vanuit
TMG Digital succesvolle digitale initiatieven bekijken. Als
gevolg van dit voornemen zal ook Relatieplanet.nl niet langer
voor verkoop worden aangehouden, maar worden
geïntegreerd in TMG Digital. In de betrokken activiteiten en
bedrijfsonderdelen, die momenteel onderdeel zijn van TMG
Landelijke Media, werken circa 115 fte. Het streven is om
TMG Digital per 1 januari 2016 operationeel te hebben.

Over de eerste zes maanden van 2015 heeft Telegraaf Media
Groep een EBITDA-resultaat gerealiseerd van € 19,0 miljoen,
een daling van € 3,2 miljoen ten opzichte van de vergelijkbare
periode in 2014 (€ 22,2 miljoen).
De oplage-inkomsten daalden met € 3,8 miljoen naar € 129,8
miljoen. Zowel bij de landelijke als de regionale media was
sprake van minder printabonnementen. De conversie naar
combi-abonnementen (print en digitaal) zet door. De oplageinkomsten bij Keesing Media Group stegen.

Ter ondersteuning van de strategische focus op de
hoofdmerken en ter versterking van de positie in het digitale
domein werden in de eerste helft van 2015 nieuwe
partnerships aangekondigd. TMG en Dasym Investment
Strategies werken aan een strategisch partnership om onder
andere de positie in Over-The-Top (OTT) content te versterken.
In dit snelle groeisegment worden streaming video diensten,
online TV en digitale radio content los van
distributieverantwoordelijkheid over digitale kanalen
gedistribueerd. Daarnaast worden in het partnership nieuwe
domeinen ontwikkeld, waaronder e-gaming, e-gambling en ehealth. Eind april 2015 zijn de partijen tot een Letter of Intent
gekomen.

De markt blijft snel veranderen. De traditionele
advertentiemodellen staan in alle markten onder druk. De
advertentie-inkomsten bij TMG daalden in het eerste halfjaar
van 2015 met € 13,4 miljoen naar € 74,0 miljoen (-15,3%). De
daling is bij alle producten zichtbaar. De dagbladen van
landelijke en regionale media hebben al een aantal jaren te
maken met druk op de advertentie-inkomsten. Sky Radio
Group had last van de krimpende advertentiebestedingen in
de radiomarkt.

Ook werd een samenwerking aangegaan met The Flying
Dutch, het meest spraakmakende dance event van Nederland
en met USG People om vraag en aanbod op de Nederlandse
arbeidsmarkt effectiever bij elkaar te brengen.

Hoewel het digitale bereik van TMG over de gehele linie
toenam, daalden de totale digitale advertentie-inkomsten. Dit
is vooral het gevolg van een aanzienlijke daling bij Dichtbij.nl.
Voor Dichtbij.nl wordt gewerkt aan verschillende ontwikkel-
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MEDEWERKERS

de post tijdelijk personeel werd een belangrijke besparing
gerealiseerd.

Voor de medewerkers van TMG is 2015 opnieuw een
uitdagend jaar. Het bestuur is zich ervan bewust dat de
noodzakelijke en ingrijpende beslissingen een zware wissel
trekken op mensen die jarenlang met hart en ziel voor het
bedrijf hebben gewerkt. Het grote aantal
veranderingsprocessen binnen de onderneming leidt tot
onzekerheid, maar creëert ook kansen. Er lopen meerdere
programma’s om talent te begeleiden in de
veranderingsprocessen en hen te ondersteunen bij het
ontwikkelen van hun competenties en te helpen bij het
benutten van nieuwe kansen.

De scherpe focus op kostenbeheersing heeft ertoe geleid dat
alle kostensoorten een daling te zien geven ten opzichte van
de eerste helft van 2014. Een programma dat is gericht op
een sterker kostenbewustzijn zal naar verwachting leiden tot
een verdere afname van de kosten.
De cross mediale samenwerking tussen de verschillende
merken en met commerciële partijen kreeg gestalte in acties
rondom de Tour de France, het partnership met SAIL
Amsterdam, de Staatloterij, een campagne voor Luchthaven
Schiphol, een samenwerking met ABN AMRO op het
onderwerp hypotheken en met ALDA bij het muziekfestival A
Day in the Park.

Het totale aantal personeelsleden daalde in de eerste helft van
het jaar naar 2.122 fte. De daling is het gevolg van ftereducties in verband met reorganisaties en het later invullen
van vacatures. De verwachting is dat het totale aantal
personeelsleden verder zal dalen in de tweede helft van 2015.

De trend in de markt van verschuiving van print naar digitale
media zet zich onverminderd door. Dat leidt in de hele markt
tot een daling van zowel printabonnementen als losse
verkoop. Ook bij De Telegraaf daalde het aantal
printabonnementen. De combinatieabonnementen (print en
digitaal) lieten een aanzienlijke stijging zien van 41% ten
opzichte van dezelfde periode 2014. Ook het aantal
abonnementen met uitsluitend een digitaal karakter steeg
aanzienlijk met bijna 34%.

Op 30 juni werd het lopende Sociaal Plan, met enkele
technische aanpassingen, verlengd. De verlenging geldt voor
reorganisaties waarvoor vóór 1 december 2015 een
adviesaanvraag is ingediend en waarvoor vóór 31 december
2015 advies is gegeven.

De advertentie-inkomsten uit print daalden ten opzichte van
dezelfde periode in 2014 en de digitale advertentiesinkomsten lieten een stijging zien.

TMG LANDELIJKE
MEDIA

Bij Metro stegen de digitale advertentie-inkomsten fors in
vergelijking met de eerste helft van 2014. Metro werkt aan
innovatieve manieren om optimaal in te spelen op het
specificieke karakter van haar doelgroep. Bij Flying Dutch was
Metro aanwezig als de eventkrant. Ook speelde Metro een
actieve rol bij het succes van het muziekfestival a Day at the
Park.

De hoofdmerken van TMG Landelijke Media zijn De Telegraaf,
Metro, Privé, VROUW, DFT, Telesport en Autovisie.
De opbrengsten van TMG Landelijke Media daalden in het
eerste halfjaar 2015 ten opzichte van de dezelfde periode in
2014 van € 135,2 miljoen naar € 125,9 miljoen (-6,9%). Dit
wordt vooral veroorzaakt door het uit de markt nemen van de
titel Sp!ts, een daling van de advertentie-inkomsten en een
daling van de oplage van De Telegraaf. Door gerealiseerde
kostenbesparingen laat de EBITDA-bijdrage van TMG
Landelijke Media een sterke verbetering zien.

De abonnementenomzet bij Weekblad Privé bleef achter,
evenals de losse verkoop. De advertentieomzet liet echter een
stijging zien. Per saldo was sprake van een daling van de
resultaten van Weekblad Privé.

TMG Landelijke Media heeft zich in het eerste halfjaar met
succes geconcentreerd op kostenbeheersing. De productie-,
transport- en distributiekosten namen belangrijk af; enerzijds
door daling van volume en lagere grondstofprijzen en
anderzijds door efficiencymaatregelen. Door natuurlijk verloop
en het kritisch beoordelen of bepaalde functies moesten
worden opgevuld is in het eerste halfjaar 2015 een reductie
gerealiseerd ten opzichte van eind december 2014. Ook op

Bij Autovisie zijn de inkomsten uit abonnementen in het
eerste halfjaar gedaald, maar is de losse verkoop
toegenomen. Ook de advertentie-inkomsten laten een stijging
zien. Het televisieprogramma RTL Autovisie is na een
succesvol seizoen vorig jaar opnieuw geprogrammeerd door
RTL.
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De abonnementenomzet bij VROUW Magazine is iets
gestegen, maar de losse verkoop en de advertentieinkomsten lieten een daling zien.

abonnementen doorgevoerd van gemiddeld 2,2%.
Kostenbeheersing en organisatorische aanpassingen leidden
tot een belangrijke stijging van de EBITDA-bijdrage van
Holland Media Combinatie.

De resultaatontwikkeling bij de digitale merken is verbeterd,
met name de bijdragen van Groupdeal en Telegraaf
Aanbiedingen.

Bij Holland Media Combinatie is een reorganisatie in uitvoering
die eerder werd aangekondigd. Speerpunt is het versterken
van de uitgaven in de vijf kernregio’s. De
organisatieaanpassing maakt deel uit van een gefaseerd
reorganisatietraject binnen Holland Media Combinatie. De
eerste fase is in 2014 gestart en eind januari 2015 afgerond.
De tweede fase van de reorganisatie bevindt zich al voor een
groot deel in de uitvoeringsfase.

Bij TMG Landelijke Media wordt de organisatie gefaseerd
ingericht op het versterken van de merken en op de
wendbaarheid van de organisatie. Tegelijkertijd wordt er
geïnvesteerd in de kwaliteit van de organisatie. De introductie
van functies met nieuwe competenties moet zorgen voor
versnelling van de vernieuwing en de noodzakelijke
kwaliteitsverbetering. Ook wordt geïnvesteerd in opleidingen
en trainingen onder andere op het gebied van leiderschap en
cultuurverandering.

SKY RADIO GROUP
Sky Radio Group is met de hoofdmerken Sky Radio, Radio
Veronica en Classic FM een van de grootste commerciële
radiostations van Nederland.

Medio mei werd afscheid genomen van de algemeen
hoofdredacteur van dagblad De Telegraaf. Het proces voor de
selectie en benoeming van een nieuwe algemeen
hoofdredacteur, conform de bepalingen in het
Redactiestatuut, werd eind juli succesvol afgerond met de
benoeming van een nieuwe algemeen hoofdredacteur per 1
september.

Bij vrijwel gelijkblijvende kosten daalde de omzet van Sky
Radio Group met 28,4%. De opbrengsten liepen terug met
€ 5,8 miljoen ten opzichte van de eerste helft 2014. Hierbij
moet worden opgemerkt dat in het eerste halfjaar 2014 een
bate is verantwoord van €1,9 miljoen als gevolg van de
verkoop van het intellectueel eigendom en de buitenlandse
activiteiten van MyRadio.

HOLLAND MEDIA
COMBINATIE

De advertentiebestedingen in de gehele radiomarkt liepen
terug in de eerste helft van 2015. De advertentieomzet van
Sky Radio Group daalde in het eerste halfjaar als gevolg van
het achterblijven van de luistercijfers van Radio Veronica en
het verslechteren van de relatieve marktpositie van Sky Radio
in de radiomarkt.

Holland Media Combinatie is uitgever van regionale
dagbladen, lokale huis-aan-huisbladen in print en digitale vorm
en het online nieuwsplatform Dichtbij.nl. De belangrijkste
regionale dagbladen zijn Noordhollands Dagblad, Haarlems
Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander.

De totale afname van de luisterdichtheid in de radiomarkt
leidde tot minder GRP’s, die vanwege de toenemende
concurrentie voor een lagere prijs werden verkocht. Om
luistermarktaandeel terug te winnen wordt de komende tijd
meer geïnvesteerd in marketing. Ook mediapartnerships en
eigen evenementen moeten bijdragen aan het versterken van
de merken en het vergroten van de zichtbaarheid.

De totale opbrengsten van Holland Media Combinatie daalden
in het eerste halfjaar van € 58,1 miljoen naar € 52,5 miljoen
(-9,6%). De afname is vooral het gevolg van dalende
advertentie-inkomsten, een trend die in de hele markt
zichtbaar is. De daling was het sterkst bij Dichtbij.nl. Ook de
advertentie-inkomsten bij de huis-aan-huisbladen daalden,
mede als gevolg van het beëindigen van negen zondagstitels.
De regionale dagbladen scoorden relatief beter. Ook is er
sprake van verschuiving van print naar digitaal bij de
advertentie-inkomsten. De omzet uit oplagen van de regionale
titels ligt iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar (-3,2%).
Holland Media Combinatie slaagde erin de daling af te
remmen en bestaande relaties beter vast te houden dan in
voorgaande perioden. Ook de instroom van nieuwe abonnees
verloopt gunstig. In juni is een prijsverhoging voor

De Tweede Kamer nam in juli op de laatste dag voor het reces
een motie aan waarin de Minister van Economische Zaken
wordt opgeroepen zijn plannen te herzien en de vergunningen
voor het gebruik van FM-licenties te verlengen met aanpassing
van de eigendomsbepalingen en een aantal clausuleringen.
TMG vindt deze ontwikkeling bemoedigend, maar beseft dat
de branche daarbij ook een eigen verantwoordelijkheid heeft
om een duurzame radiomarkt te creëren. TMG streeft ernaar
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FACILITAIR BEDRIJF
EN ICT

de uitwerking van deze motie in open dialoog met de Minister
te faciliteren.
Op 8 januari 2015 heeft het College van Beroep voor het
bedrijfsleven (‘CBb’) uitspraak gedaan in de rechtszaak die
Sky Radio Group had aangespannen jegens de Staat. De
rechtszaak had betrekking op de vergoeding van € 20,4
miljoen die Sky Radio Group moet betalen voor de FMlicentievergunning in de periode 2011-2017 voor de
geclausuleerde kavel A2 (‘Radio Veronica’). Het CBb heeft Sky
Radio Group in het gelijk gesteld. Er is in de eerste helft van
2015 nog geen duidelijkheid verkregen over gevolgen van de
uitspraak.

Facilitair bedrijf
Dalende oplagen leidden opnieuw tot lagere bezetting van de
twee drukkerijen. In juni werd het voornemen tot een
reorganisatie van alle drukactiviteiten van TMG aangekondigd.
Het plan is de drukcapaciteit samen te voegen in Amsterdam
en de drukkerij in Alkmaar te sluiten. Een deel van het
drukwerkvolume zal worden uitbesteed aan nader te bepalen
externe partijen. De ingreep is noodzakelijk vanwege het snel
veranderende mediagebruik. Zowel lezers als adverteerders
verschuiven massaal van papier naar digitaal. Er is al lange tijd
een grote overcapaciteit in de markt en die neemt nog steeds
fors toe.

KEESING MEDIA
GROUP

Na afronding van de vereiste medezeggenschapsprocedure
zal in de tweede helft van 2015 een reorganisatievoorziening
worden genomen voor afvloeiing van de betrokken
medewerkers. Het streven is de reorganisatie uiterlijk 31
december 2015 af te ronden.

Keesing Media Group, een van de grootste uitgevers op het
gebied van puzzeltijdschriften en digitale puzzels in Europa, is
actief in Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden,
Duitsland en Spanje.

De dalende oplagen en uitgesteld onderhoud vanwege de
scenarioplanning voor de drukkerijen leidden tot lagere kosten.

In het eerste halfjaar werd een fractionele stijging van de
omzet gerealiseerd, mede als gevolg van de succesvolle
lancering van nieuwe titels. Dit succes compenseerde de
daling van de omzet van het bestaande portfolio van Keesing
Media Group. Hoewel het totale aantal titels en edities
groeide, wist Keesing Media Group een kostendaling te
realiseren. Als gevolg van de hogere omzet en lagere kosten
steeg de EBITDA.

De eerste effecten van kostenbesparingsprogramma’s in de
distributie worden zichtbaar. Ook op het gebied van inkoop is
de efficiency verbeterd, vooral bij de inkoop van papier, inkt en
platen. In de eerste helft van 2015 daalden de papierprijzen.
ICT
De digitale presentatie van de merken op tablet, smartphone
en computer wordt permanent aangepast en vernieuwd.

De kostenbesparing is mede het gevolg van de sluiting van
een drukkerij in Frankrijk vorig jaar. Door betere
informatiesystemen is een daling van retouren gerealiseerd.
Door verdergaande automatisering is de efficiency in de
productie verder toegenomen.

Er wordt hard gewerkt aan de introductie van een geheel
nieuw redactioneel platform voor de regionale en landelijke
titels. Dit platform wordt in het derde kwartaal operationeel.
Het platform integreert de redactionele werkzaamheden voor
print, tablet en web en levert daarmee een belangrijke bijdrage
aan een efficiënter en modern redactieproces.

De introductie van nieuwe titels die inspelen op de hype van
kleurboeken voor volwassenen, zorgde voor omzetgroei in
Frankrijk, Nederland, België en Denemarken. Investeringen in
de relatie met retailers en promoties in het retailkanaal leidden
tot een groeiend marktaandeel en meer schapruimte.

In het eerste halfjaar zijn ook voorbereidingen getroffen om in
de tweede helft een nieuw TMG-breed ‘sociaal intranet’ te
introduceren. Alle medewerkers zullen elkaar dan overal en
altijd kunnen bereiken, zowel via de vaste werkplek als mobiel.
Hiermee wordt bereikt dat de onderlinge communicatie en de
onderlinge verbinding worden versterkt en dat medewerkers
op dezelfde wijze communiceren als consumenten die onze
diensten en producten afnemen.

In samenwerking met een lokale partner is gestart met de
verkoop van producten in Engeland en wordt een
samenwerking in Noorwegen verder uitgerold.
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FINANCIËLE TOELICHTING
De inkomsten uit drukwerk derden stegen met € 0,4
miljoen vanwege meer commerciële drukorders en de
inkomsten uit distributieactiviteiten voor derden daalde
met € 0,5 miljoen vanwege lagere volumes bij de andere
dagbladuitgeverijen.

Over de eerste zes maanden van 2015 heeft Telegraaf Media
Groep een EBITDA-resultaat gerealiseerd van € 19,0 miljoen.
In de vergelijkbare periode 2014 bedroeg het EBITDAresultaat € 22,2 miljoen, een daling met € 3,2 miljoen. Hierbij
moet echter rekening worden gehouden met het feit dat in het
tweede kwartaal vorig jaar een eenmalige bate van € 1,9
miljoen als gevolg van de verkoop van de internationale
activiteiten en het intellectueel eigendom van My Radio was
verantwoord. De bate is opgenomen onder overige
bedrijfsopbrengsten.

De overige opbrengsten, waaronder videoproducties en Ecommerce activiteiten, daalden met € 0,9 miljoen, exclusief de
eenmalige bate bij MyRadio in 2014.
Kosten
De kosten voor grond- en hulpstoffen daalden met € 4,7
miljoen (23,4%). Deze daling is voornamelijk het gevolg van
minder oplage bij de dagbladen en voor € 1,2 miljoen het
gevolg van een lagere papierprijs. In oktober 2014 is het gratis
dagblad Sp!ts beëindigd en daarnaast zijn het volume en de
omvang van de bladen gedaald, hetgeen resulteert in lagere
kosten voor grond- en hulpstoffen.

Opbrengsten
Bedragen in miljoenen
euro's
Oplage
Advertenties
Drukwerk voor derden
Distributie
Overige opbrengsten
Totaal

Periode
1/1 - 30/6
2015
129,8
74,0
2,1
8,6
22,4
236,9

Periode
1/1 - 30/6
2014
133,6
87,4
1,7
9,1
25,2
257,0

De personeelskosten daalden met € 3,8 miljoen. Het aantal
personeelsleden daalde met name in het eerste halfjaar 2015,
waardoor salariskosten en sociale lasten met € 5,7 miljoen
daalden. Daarentegen moest eenmalig € 1,2 miljoen worden
betaald aan een toegezegde bijdrageregeling. De kosten van
tijdelijk personeel zijn in het eerste halfjaar 2015 met € 0,7
miljoen gestegen naar € 7,3 miljoen. Onder de
personeelskosten zijn zowel salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten opgenomen als ook de kosten van tijdelijk
personeel.

De oplage-inkomsten daalden over het eerste halfjaar 2015
met € 3,8 miljoen naar € 129,8 miljoen.
Zowel bij de landelijke als regionale media was sprake van
minder printabonnementen. De conversie naar combiabonnementen (digitaal en print), zet door. Vooralsnog kon een
daling in de oplage-inkomsten niet worden voorkomen.
De opbrengsten van de losse verkoop van De Telegraaf en
Privé daalden met € 1,4 miljoen.

Het aantal medewerkers daalde van 2.339 per 30 juni 2014
naar 2.122 per 30 juni 2015, een reductie van 217. De daling
vond plaats bij alle bedrijfsonderdelen, met uitzondering van
Keesing Media Group. In het bijzonder bij regionale media
daalde de bezetting met 132 medewerkers als gevolg van de
in de 2014 ingezette, gefaseerde strategische herinrichting en
de daaraan gekoppelde personeelsreductie. De ontwikkeling
van de totale personeelsbezetting ziet er de afgelopen jaren
als volgt uit:

De oplage-inkomsten van Keesing Media Group stegen
fractioneel.
De advertentie-inkomsten daalden in het eerste halfjaar
2015 met € 13,4 miljoen naar € 74,0 miljoen (-15,3%). De
daling is bij nagenoeg alle producten zichtbaar. De dagbladen
van landelijke en regionale media hebben al een aantal jaren te
maken met druk op de advertentie-inkomsten.
De advertentieomzet van Sky Radio Group daalde met € 3,4
miljoen voornamelijk als gevolg van lagere luistercijfers bij
Radio Veronica.
De digitale advertenti-inkomsten bij Landelijke Media namen
gering toe; bij Holland Media Combinatie (Dichtbij.nl) was er
sprake van een aanzienlijke daling.
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Ontwikkeling aantal FTE

Financiële baten en lasten
De financiële lasten hebben voornamelijk betrekking op
langlopende verplichtingen, waaronder de FM licentievergoeding van Sky Radio Group.
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In het eerste halfjaar 2014 zijn door Landelijke Media de
activiteiten verkocht van Zoomin TV en Ticketsplus. Bij de
verkoop is een negatief resultaat op verkoop deelneming
ontstaan van € 4,6 miljoen.
Belastingen
Het verschil tussen de effectieve belastingdruk en de nominale
belastingdruk van 25% wordt veroorzaakt door hogere
belastingpercentages in het buitenland. In 2014 was als
gevolg van verkochte entiteiten sprake van fiscaal niet
aftrekbare boekverliezen.

30-06-2015

31-12-2014

30-06-2014

31-12-2013

30-06-2013

31-12-2012

30-06-2012

Liquiditeiten
De netto kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten
verbeterde ten opzichte van het eerste halfjaar 2014 met € 4,3
miljoen.
Over de eerste zes maanden van 2015 is geïnvesteerd in
nieuwe software voor redactie, oplage en digitale initiatieven.
In de drukkerij Amsterdam is geïnvesteerd in nieuwe
vouwmachines.

Telegraaf Media Groep

De overige bedrijfskosten zijn in het eerste halfjaar 2015
met € 8,3 miljoen gedaald naar € 113,3 miljoen. Op nagenoeg
alle kostencategorieën werd een daling gerealiseerd zoals
distributie, verkoop en kostprijs verkopen iPad-actie. Alleen de
kosten voor uitbesteed werk namen toe met € 1,2 miljoen. In
het eerste kwartaal 2014 werd de oplage puzzelboekjes nog
voor een deel intern vervaardigd. Na sluiting van de drukkerij in
Frankrijk in 2014 wordt de gehele oplage extern gedrukt.

Per 30 juni 2015 werd geen gebruik gemaakt van de
bestaande kredietfaciliteit en was een bedrag van € 34,7
miljoen in kas (2014: € 31,9 miljoen).
Financiering
Op 10 juli 2015 is een nieuwe revolverende kredietfaciliteit van
€ 70 miljoen afgesloten bij een consortium van twee banken,
ter vervanging van de bestaande, per 31 oktober 2015
aflopende, faciliteit. De nieuwe faciliteit heeft een looptijd van
drie jaar en kent marktconforme voorwaarden. Zekerheden
voor deze lening zijn niet gesteld.

De afschrijvings- en amortisatielasten bedroegen € 15,1
miljoen en waren nagenoeg gelijk aan de vergelijkbare periode
vorig jaar. In juni 2015 is Relatieplanet gereclassificeerd naar
voortgezette activiteiten van activa en passiva aangehouden
voor verkoop. Als gevolg hiervan is een inhaalafschrijving
verwerkt op immateriële activa van € 1,5 miljoen. De
afschrijvings- en amortisatielasten zijn regulier lager vanwege
het bereiken van einde looptijd.

BESTUUR EN
TOEZICHT

Op 25 juni 2015 heeft TMG het voornemen bekendgemaakt
om de drukcapaciteit te reduceren. De waardering van de
drukpersen is als gevolg van het voorgenomen besluit
verlaagd met € 6,9 miljoen. Eind 2014 was reeds een
bijzondere waardevermindering verwerkt van € 5,4 miljoen
vanwege het voorgenomen besluit om de drukcapaciteit te
verlagen gedurende 2015.

Tijdens de in april 2015 gehouden AVA is de heer M.A.M.
Boersma voor vier jaar herbenoemd tot lid en tevens voorzitter
van de Raad van Commissarissen.
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VOORUITZICHTEN

VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING

Ook voor de tweede helft van 2015 wordt voorzien dat de
inkomsten uit advertenties en oplagen onder druk blijven staan
en dat de effecten van de kostenbesparingen en de lagere
papierprijs de verwachte omzetdaling niet zullen
compenseren.

Overeenkomstig Artikel 5:25d lid 2c van de Wft, verklaart de
Raad van Bestuur, naar beste geweten dat:
1.

De organisatorische ingrepen die samenhangen met de
veranderingsprocessen in de onderneming leiden tot
bijzondere lasten met duidelijke gevolgen voor het verwachte
jaarresultaat. Aangekondigde reorganisaties kunnen, nadat de
vereiste procedures zijn doorlopen, in de tweede helft van
2015 leiden tot een voorziening van naar verwachting circa
€ 22 miljoen voor de afvloeiing van het betrokken personeel.
Deze reorganisaties moeten leiden tot een jaarlijkse besparing
van € 10 tot € 12 miljoen.

2.

Het beoogde uitbesteden van drukorders kan leiden tot een
afwaardering van de goodwill van € 12 miljoen bij de drukkerij
in Amsterdam.

De halfjaarrekening 2015 een getrouw beeld geeft van de
activa, de passiva, de financiële positie en de winst en of
verlies van Telegraaf Media Groep N.V. en de gezamenlijke
in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en
Het halfjaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de
financiële positie per 30 juni 2015, de gang van zaken
gedurende het eerste halfjaar 2015 van Telegraaf Media
Groep N.V. en de met haar verbonden ondernemingen
waarvan de gegevens in het halfjaarbericht zijn
opgenomen en een beschrijving van de verwachte
ontwikkeling over het tweede halfjaar van 2015.

Amsterdam, 30 juli 2015
Raad van Bestuur, Telegraaf Media Groep N.V.

De Raad van Bestuur verwacht dat het boekjaar 2015 met
verlies zal worden afgesloten.

Geert-Jan van der Snoek - CEO
Leo Epskamp - CFO
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN
VERLIESREKENING
Toelichting

Bedragen in duizenden euro's
Opbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

6,7

Grond- en hulpstoffen
Personeelskosten
Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

Periode
1/1 - 30/6 2015

Periode
1/1 - 30/6 2014

236.942
236.942

255.029
1.947
256.976

15.420
89.158
21.953
113.333
239.864

20.145
92.941
14.976
121.673
249.735

Bedrijfsresultaat

6

-2.922

7.241

Resultaat deelnemingen
Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten

9
9
9

39
149
-922
-734

-4.746
48
-924
-5.622

-3.656

1.619

-1.199
-2.457

1.904
-285

-2.004
-453
-2.457

-303
18
-285

-2.004
46.350.000
-0,04

-303
46.350.000
-0,01

Resultaat vóór belastingen
Winstbelasting
Nettoresultaat

10

Nettoresultaat toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.
Minderheidsbelang
Nettoresultaat
Nettoresultaat per aandeel
Nettoresultaat toerekenbaar aan houders van gewone aandelen Telegraaf
Media Groep N.V.
Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen
Gewoon en verwaterd resultaat per aandeel (EUR)
Geen accountantscontrole toegepast

15

TMG halfjaarverslag 2015

TMG halfjaarrekening 2015

+/=

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET
TOTAALRESULTAAT
Toelichting

Bedragen in duizenden euro's
Nettoresultaat van de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Periode
1/1 - 30/6 2015

Periode
1/1 - 30/6 2014

-2.457

-285

-

55
-14
41

Totaalresultaat

-2.457

-244

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.
Minderheidsbelang
Totaalresultaat

-2.004
-453
-2.457

-262
18
-244

Resultaat nooit via de winst- en verliesrekening
Actuariële resultaten bij toegezegde personeelsregelingen
Winstbelasting
Overig resultaat na belasting

Geen accountantscontrole toegepast

16

TMG halfjaarrekening 2015

TMG halfjaarverslag 2015

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE
FINANCIËLE POSITIE
Toelichting

Bedragen in duizenden euro's
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële activa
Materiële vaste activa
Investeringen in geassocieerde deelnemingen
Latente belastingvorderingen
Overige vorderingen
Totaal vaste activa

30/6 2015

31/12 2014

244.049
50.027
17
42.213
2.275
338.581

249.431
58.103
159
38.862
2.279
348.834

3.381
503
70.002
34.696
4.257
112.839

6.651
2
69.703
41.260
8.806
126.422

Totaal activa

451.420

475.256

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Overige reserves
Toe te rekenen aan aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.
Minderheidsbelang
Totaal eigen vermogen

11.588
245.127
256.715
-8.471
248.244

11.588
247.131
258.719
-8.018
250.701

21.057
8.627
201
19.923
49.808

21.623
8.703
274
19.132
49.732

9.221
126.469
13.672
4.006
153.368

8.986
132.499
28.279
4.143
916
174.823

Totaal verplichtingen

203.176

224.555

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

451.420

475.256

11

Vlottende activa
Voorraden
Belastingvorderingen
Handels- en overige vorderingen
Geldmiddelen
Activa aangehouden voor verkoop
Totaal vlottende activa

12

Verplichtingen
Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen
Personeelsbeloningen
Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
Totaal langlopende verplichtingen
Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen
Handelsschulden en overige verplichtingen
Voorzieningen
Belastingschulden
Passiva aangehouden voor verkoop
Totaal kortlopende verplichtingen

Geen accountantscontrole toegepast
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GECONSOLIDEERD
KASSTROOMOVERZICHT
Toelichting

Bedragen in duizenden euro's
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Nettoresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa
Amortisatie immateriële activa
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa
Netto financieringslasten
Boekwinst op verkochte vaste activa
Overige resultaten deelnemingen
Winstbelasting

9

Mutatie voorraden
Mutatie handels- en overige vorderingen
Mutatie handelsschulden en overige verplichtingen
Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen
Ontvangen rente
Betaalde rente
Betaalde winstbelastingen
Nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen dividend
Investeringen in immateriële activa
Investeringen in materiële vaste activa
Verwerving van geassocieerde deelnemingen
Desinvestering van geassocieerde deelnemingen
Verkoop van bedrijfsactiviteit, na aftrek van afgestoten geldmiddelen
Desinvesteringen van immateriële activa
Desinvesteringen van materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende verplichtingen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nettomutatie geldmiddelen
Geldmiddelen per 1 januari
Mutatie geldmiddelen opgenomen onder activa aangehouden voor verkoop
Geldmiddelen per 30 juni
Geen accountantscontrole toegepast
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Periode
1/1 - 30/6 2015

Periode
1/1 - 30/6 2014

-2.457

-285

4.888
10.165
6.900
773
-39
-1.199
19.031
3.270
-267
-10.793
-10.502
739
150
-504
-2.159
-1.774

5.348
9.628
876
-1.948
4.747
1.904
20.270
-2.928
4.383
-19.107
-7.038
-4.420
40
-422
-1.231
-6.033

142
-1.602
-3.679
23
-5.116

-873
-3.188
-176
-25
-1.439
1.867
452
-3.382

-770
-770

-534
-534

-7.660
41.260
1.096
34.696

-9.949
41.311
549
31.911
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT
EIGEN VERMOGEN

Bedragen in duizenden euro's
Stand per 1 januari 2014
Nettoresultaat van de winst- en
verliesrekening
Overig resultaat na belasting
Totaalresultaat
Wijzigingen door verkoop
groepsmaatschappijen
Stand per 30 juni 2014
Nettoresultaat van de winst- en
verliesrekening
Overig resultaat na belasting
Totaalresultaat

Toe te rekenen aan aandeelhouders
Telegraaf Media Groep N.V.
Reserve
Aandelen
eigen
Overige
Toelichting
kapitaal aandelen reserves
Totaal

Minderheidsbelang

Totaal eigen
vermogen

11.588

-

287.198

298.786

-2.164

296.622

-

-

-303
41
-262

-303
41
-262

18
18

-285
41
-244

11.588

-

286.936

298.524

-610
-2.756

-610
295.768

-

-

-33.503
-1.380
-34.883

-33.503
-1.380
-34.883

-4.299
-48
-4.347

-37.802
-1.428
-39.230

Verwerving minderheidsbelang
Wijzigingen door verkoop
groepsmaatschappijen
Stand per 31 december 2014

-

-

-4.922

-4.922

-927

-5.849

11.588

-

247.131

258.719

12
-8.018

12
250.701

Nettoresultaat van de winst- en
verliesrekening
Totaalresultaat

-

-

-2.004
-2.004

-2.004
-2.004

-453
-453

-2.457
-2.457

11.588

-

245.127

256.715

-8.471

248.244

Stand per 30 juni 2015
Geen accountantscontrole toegepast
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
HALFJAARREKENING
1. Verslaggevende entiteit
Telegraaf Media Groep N.V. (de “Vennootschap”) is gevestigd in Amsterdam, Nederland en houdt zich voornamelijk bezig met
het uitgeven van gedrukte media en exploitatie van en deelname in digitale media en radio. De aandelen van de vennootschap
zijn genoteerd aan NYSE Euronext te Amsterdam.
De geconsolideerde halfjaarrekening van de Vennootschap over het eerste halfjaar van 2015 omvat de Vennootschap, haar
dochterondernemingen en entiteiten waarover gezamenlijke zeggenschap wordt uitgeoefend (samen “TMG”) en de belangen
van TMG in geassocieerde deelnemingen. De geconsolideerde jaarrekening van TMG over het boekjaar 2014 is op aanvraag
beschikbaar via het postadres van de Vennootschap, Postbus 376, 1000 EB Amsterdam of te downloaden via www.tmg.nl.
Het halfjaarbericht, waarop geen accountantscontrole is toegepast, is op 30 juli 2015 goedgekeurd door de Raad van Bestuur
en Raad van Commissarissen voor publicatie.

2. Overeenstemmingsverklaring
De geconsolideerde halfjaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door International Financial Reporting Standards
(IASB) vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde International Financial Reporting Standards (IFRS) en de
interpretaties daarvan door de IASB.
De halfjaarrekening is opgesteld conform IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving. Het bevat niet alle informatie die is vereist
voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2014 van de TMG te worden
gelezen.

3. Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
De grondslagen voor financiële verslaggeving die TMG in deze geconsolideerde halfjaarrekening heeft toegepast zijn gelijk aan
de door TMG toegepaste grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014, namelijk door de Europese
Commissie goedgekeurde International Financial Reporting Standards (IFRS). Met uitzondering van de toepassing van nieuwe
standaarden en interpretaties welke vanaf 1 januari 2015 van kracht zijn. Zoals IAS 34 vereist, worden de aard en de effecten
van de veranderingen onderstaand toegelicht:
Annual improvements op IFRS 2010-2012 cyclus
De verbeteringen hebben betrekking op een specifiek onderdeel van IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IAS 16 en IAS 24.
Annual improvements op IFRS 2011-2013 cyclus
De verbeteringen hebben betrekking op een specifiek onderdeel van IFRS 3, IFRS 13 en IAS 40.
De wijzigingen hebben vooralsnog geen invloed op de financiële positie en waarderingsgrondslagen en tevens geen invloed met
terugwerkende kracht. Daar waar noodzakelijk zijn in de toelichting en presentatie aanpassingen doorgevoerd overeenkomstig
de wijzigingen van IFRS.
Op deze geconsolideerde halfjaarrekening is geen accountantscontrole toegepast.
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4. Schattingen en oordeelsvorming door de leiding
De opstelling van tussentijdse berichten vereist oordeelsvorming door de leiding, die schattingen en veronderstellingen maakt die
van invloed zijn op de toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. Tussentijdse
resultaten voorspellen niet noodzakelijkerwijs de eindejaarsresultaten.
Tenzij hierna anders vermeld, zijn bij het opstellen van dit tussentijdse bericht de gebruikte belangrijke door het management
gevormde oordelen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van Telegraaf Media Groep en de
gebruikte belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstellen van de
geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014.

5. Financieel risicobeheer
De risicocategorieën en -factoren met een materiële impact op de financiële positie van Telegraaf Media Groep zijn uitgebreid
beschreven in de jaarrekening 2014. In de eerste zes maanden 2015 zijn geen belangrijke wijzigingen op het risicobeheer
opgetreden, waardoor in deze rapportage wordt volstaan met een referentie naar de jaarrekening 2014.
De economische ontwikkeling heeft vooral een drukkend effect op de mediabestedingen, welke conjunctuurgevoelig zijn. Voorts
is er sprake van een structureel veranderend mediagebruik, waarbij traditionele media onder druk komen te staan en nieuwe
media en nieuwe technologieën een groeiend consumentengebruik kennen.
Voor een nadere toelichting op de marktomstandigheden wordt verwezen naar het verslag over de halfjaarresultaten 2015.
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6. Gesegmenteerde informatie
Landelijke Media
2015
2014

Bedragen in duizenden euro's

Holland Media Combinatie
2015
2014

125.882
125.882

135.184
135.184

52.548
52.548

58.109
58.109

Resultaat van het segment vóór afschrijvingen, amortisatie en bijzondere
waardeverminderingsverliezen
Totaal afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen
Bedrijfsresultaat

30.431
2.931
27.500

23.447
2.399
21.048

11.814
715
11.099

9.886
818
9.068

Resultaat deelnemingen
Financiële baten
Financiële lasten
Winstbelasting
Nettoresultaat

39
3
-6.891
20.651

-4.614
51
-5.358
11.127

-2.785
8.314

-2.269
6.799

Activa van het segment
Investeringen in geassocieerde deelnemingen
Totaal activa per 30 juni / 31 december 2014

56.693
17
56.710

132.787
159
132.946

25.373
25.373

72.935
72.935

Verplichtingen van het segment
Totaal verplichtingen 30 juni / 31 december 2014

53.544
53.544

50.145
50.145

15.622
15.622

22.059
22.059

1.447
1.447

915
915

95
95

283
283

-

-

-

-

779

857

559

683

Opbrengsten transacties derden
Intercompany transacties
Som der bedrijfsopbrengsten

Investeringen van het segment
Totaal investeringen
Reorganisatiekosten
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa
Overige materiële niet-geldelijke posten
Gemiddeld aantal fte
Bedrijfssegmenten
TMG is opgebouwd uit de volgende hoofdbedrijfssegmenten:

• Landelijke Media: het uitgeven van landelijke dagbladen, tijdschriften, printgerelateerde internetactiviteiten en
videoproducties.
• Holland Media Combinatie: het uitgeven van regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen en printgerelateerde
internetactiviteiten.
• Sky Radio Group: de exploitatie van diverse radiostations in Nederland.
• Keesing Media Group: het uitgeven van puzzelbladen in Europa.
• Facilitair bedrijf: overige activiteiten omvatten onder meer het drukken en verspreiden van kranten, het leveren van
kantoorruimte en bijbehorende faciliteiten.
• Hoofdkantoor/ Eliminaties.
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Keesing Media Group
2015
2014

Facilitair bedrijf
2015
2014

Hoofdkantoor / Eliminaties
2015
2014

Totaal
2015

2014

14.594
2
14.596

20.359
20.359

33.054
30
33.084

32.424
20
32.444

10.831
38.787
49.618

10.820
43.835
54.655

33
-38.819
-38.786

80
-43.855
-43.775

236.942
236.942

256.976
256.976

2.836
5.508
-2.672

8.802
5.458
3.344

8.718
2.104
6.614

7.811
2.475
5.336

-13.507
10.495
-24.002

-12.008
3.467
-15.475

-21.261
200
-21.461

-15.721
359
-16.080

19.031
21.953
-2.922

22.217
14.976
7.241

-504
765
-2.411

-604
-814
1.926

146
-44
-1.920
4.796

-8
-1.318
4.010

4.268
-19.734

3.859
-11.616

-374
7.762
-14.073

-132
-3
-312
3.996
-12.531

39
149
-922
1.199
-2.457

-4.746
48
-924
-1.904
-285

72.975
72.975

78.573
78.573

159.513
159.513

154.984
154.984

63.825
63.825

58.814
58.814

73.024
73.024

-22.996
-22.996

451.403
17
451.420

475.097
159
475.256

46.742
46.742

46.633
46.633

34.083
34.083

34.418
34.418

3.201
3.201

9.978
9.978

49.984
49.984

61.322
61.322

203.176
203.176

224.555
224.555

198
198

757
757

460
460

533
533

2.948
2.948

1.830
1.830

166
166

364
364

5.314
5.314

4.682
4.682

432
432

-

-288
-288

108
108

6.900
6.900

-

-

-

144
6.900
7.044

108
108

96

104

266

284

321

329

141

146

2.162

2.403

In de eerste helft van 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de managementrapportage. De interne doorbelasting van
vaste kosten is komen te vervallen. De vergelijkende cijfers 2014 zijn op deze wijziging aangepast.
De activa van de segmenten laten in de eerste helft van 2015 grote mutaties zien. Deze zijn het gevolg van het afrekenen van
intercompany verhoudingen tussen werkmaatschappijen.
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7. Seizoensgebondenheid van bedrijfsactiviteiten
Een gedeelte van de bedrijfsactiviteiten van de TMG is onderhevig aan seizoensinvloeden. In het eerste en derde kwartaal zijn de
advertentieopbrengsten normaliter lager dan gedurende de rest van het jaar. De losse verkoop van De Telegraaf en van uitgaven
van Keesing Media Group zijn in het derde kwartaal belangrijk hoger. Het vierde kwartaal is normaliter het belangrijkste kwartaal
voor de advertentieopbrengsten.
De kasstroom is het sterkste in het vierde kwartaal als naast kwartaalabonnementen eveneens jaarabonnementen vooruit
worden ontvangen.

8. Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Sinds 2013 was Relatieplanet.nl aangehouden voor verkoop. Juni 2015 is Relatieplanet.nl gereclassificeerd naar voortgezette
bedrijfsactiviteiten, omdat de beoogde verkoop op korte termijn niet verwacht wordt. Als gevolg van dit besluit is in het eerste
halfjaar een inhaalafschrijving verwerkt van 1.498 op immateriële activa.

9. Financiële baten en lasten
Periode
1/1 - 30/6
2015

Bedragen in duizenden euro's

Periode
1/1 - 30/6
2014

39
39

-4.746
-4.746

Financiële baten

149

48

Financiële lasten

-922

-924

Totaal

-734

-5.622

Overig resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen

In 2014 werden Ticketsplus B.V. en Zoom.in Nederland B.V., beide onderdeel van het segment Landelijke Media, verkocht. Het
verlies uit deze desinvesteringen bedroeg 4.614 en is verantwoord onder de post overig resultaat deelnemingen.

10. Winstbelasting
De winstbelasting is gebaseerd op de beste inschatting voor het verwachte gemiddelde belastingtarief over 2015 toegerekend
naar het resultaat vóór belasting over de eerste zes maanden van 2015. Door hogere statutaire belastingpercentages in het
buitenland ligt de effectieve belastingdruk in het eerste halfjaar 2015 boven het Nederlandse nominale belastingpercentage. De
belastingdruk in het eerste halfjaar 2014 wordt beïnvloed door het fiscaal niet aftrekbare verlies uit de verkoop van de
deelnemingen Ticketsplus B.V. en Zoom.in Nederland B.V.

11. Materiële vaste activa
In juni 2015 is bekend gemaakt dat de drukcapaciteit van Telegraaf Media Groep, verdeeld over de locaties Amsterdam en
Alkmaar, zal worden teruggebracht. Als gevolg van dit voorgenomen besluit heeft in juni 2015 een afwaardering plaatsgevonden
op gebouwen en machines van € 6.9 miljoen.

12. Activa en passiva aangehouden voor verkoop
De activa aangehouden voor verkoop bedragen in 2015 4.257 (2014: 8.806) en betreffen bedrijfspanden van het Facilitair
bedrijf. In 2015 is Relatieplanet.nl gereclassificeerd naar voortgezette bedrijfsactiviteiten, omdat de beoogde verkoop op korte
termijn niet verwacht wordt.
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Op de bedrijfspanden heeft in 2015 geen afwaardering plaats gevonden (2014: 650). Voor de panden is een verkoopplan
opgesteld en een bemiddelaar ingeschakeld. In 2014 is een voorlopig koopcontract getekend met ontbindende voorwaarden. Er
is vertraging ontstaan in het verkoopproces.

13. Eigen vermogen
In het eerste halfjaar 2015 werd geen dividend uitgekeerd aan aandeelhouders (2014: nihil). Het aantal uitstaande aandelen bleef
gelijk ten opzichte van 31 december 2014.

14. Voorzieningen
Reorganisatievoorziening
In het eerste halfjaar 2015 werd 13.281 (2014: 6.262) aan afvloeiingskosten uitgekeerd. De fte-reductie zal in de loop van 2015
worden afgerond.

15. Rentedragende leningen en overige kortlopende
financieringsverplichtingen
Er is een bancaire financieringsfaciliteit bij een consortium van drie banken. De faciliteit bestaat (nog) uit een variabele kredietlijn
(revolving credit facility). Op de variabele kredietlijn wordt op 30 juni 2015 geen aanspraak gemaakt. De
financieringsvoorwaarden zijn ongewijzigd en hebben een looptijd van drie jaar tot november 2015. Inmiddels heeft
herfinanciering plaatsgevonden, zie hiervoor de gebeurtenissen na balansdatum.

16. Verbonden partijen
In het eerste halfjaar 2015 heeft Telegraaf Media Groep 4.939 (eerste halfjaar 2014: 5.194) premie afgedragen aan StichtingTelegraafpensioenfonds 1959. Inclusief werknemersbijdrage bedroeg de premie 7.404 (eerste halfjaar 2014: 7.791).

17. Gebeurtenissen na balansdatum
Reorganisaties
In juni 2015 heeft TMG het voornemen bekend gemaakt om de drukcapaciteit te reduceren. Het printen van dagbladen wordt
niet meer als kernactiviteit gezien. Daarnaast zullen in het tweede halfjaar bij TMG Landelijke Media, als gevolg van efficiëntie- en
verbeterslagen, fte-reducties plaatsvinden. Met de afvloeiing van deze werknemers is een bedrag gemoeid van circa € 22
miljoen.
Immateriële activa
Naar aanleiding van het voorgenomen besluit om de drukcapaciteit te verminderen c.q. te beëindigen en een deel van de
drukactiviteiten uit te besteden zal goodwill van circa € 12 miljoen worden afgewaardeerd op moment van intentieverklaring met
derden.
Financiering
Op 10 juli jl. is een nieuwe revolverende kredietfaciliteit van € 70 miljoen afgesloten bij een consortium van twee banken, ter
vervanging van de bestaande, per 31 oktober 2015 aflopende, faciliteit. De nieuwe faciliteit heeft een looptijd van drie jaar en
kent marktconforme voorwaarden. De maximaal toegestane leverage voor 2015 is 2,5, de interest cover ratio mag gedurende
de hele looptijd niet lager uitkomen dan 5:1 en de initieel van toepassing zijnde rente is 3 of 6 maands Euribor +1,5%.
Zekerheden voor deze lening zijn niet gesteld.
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KENGETALLEN PER JAAR

2014

2013

258.719

298.786

54,4%

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

424.760

465.828

531.075

465.962

411.576

866.815

498.041

530.468

53,7%

53,1%

55,6%

66,7%

61,1%

54,0%

70,3%

47,8%

68,8%

0,72:1

0,7:1

0,45:1

0,50:1

0,72:1

0,78:1

0,7:1

2,64:1

1,04:1

1,08:1

1,19:1

1,16:1

1,13:1

1,25:1

2,00:1

1,57:1

1,17:1

2,37:1

0,91:1

2,20:1

512.701

542.230

555.850

577.200

592.297

611.840

684.204

738.795

784.460

736.686

24.129
-33.806

-15.465
177.597

21.977
-10.602

17.485
-32.590

59.569
81.826

49.252
70.505

64.962
-359.988

62.130
400.097

60.195
49.599

73.600
65.428

-6,6%

32,8%

-1,9%

-5,6%

13,8%

11,5%

-52,6%

54,2%

6,3%

8,9%

-6,1%

-1,9%

2,9%

-14,3%

3,8%

-0,5%

-5,4%

-3,8%

-2,1%

7,2%

Gemiddelde opbrengst per
werknemer (fte)
Personeel ultimo (fte)

219.009
2.259

209.760
2.459

204.658
2.745

204.536
2.940

207.751
2.851

204.743
2.988

207.272
3.278

201.590
3.594

188.981
3.782

170.632
4.362

Rentabiliteit eigen vermogen
Uitkeringspercentage

-13,1%
p.m.

59,4%
p.m.

-2,5%
p.m.

-7,0%
p.m.

15,4%
26,3%

15,1%
23,7%

-87,5%
p.m.

46,2%
11,9%

9,9%
50,0%

12,3%
35,3%

5,58
0,52
-0,73
0,00

6,45
-0,33
3,83
6,50

9,16
0,47
-0,23
0,00

9,99
0,37
-0,69
0,47

11,12
1,25
1,71
0,45

9,76
1,03
1,48
0,35

8,62
1,35
-7,49
0,35

17,43
1,24
8,00
1,00

9,96
1,20
0,99
0,50

10,10
1,40
1,25
0,44

5,61
9,11
6,09

7,92
14,853
9,11

6,60
10,49
8,00

9,10
16,45
9,95

14,52
16,45
14,95

8,95
14,80
13,14

8,86
24,86
12,45

19,69
26,87
25,00

19,00
23,00
19,85

17,06
20,64
18,25

Eigen vermogen x € 1.0002
Eigen vermogen TMG in procenten
van het totale vermogen
Verhouding vlottende activa TMG :
kortlopende schulden
Verhouding eigen vermogen TMG :
vreemd vermogen
Opbrengsten TMG x € 1.000
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
x € 1.000
Nettoresultaat x € 1.000
Nettowinst TMG in procenten van de
opbrengsten
Bedrijfsresultaat in procenten van de
opbrengsten

Per aandeel TMG van € 0,25
nominaal
(afgerond op hele eurocenten):
Eigen vermogen
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Resultaat
Dividend
Laagste koers
Hoogste koers
Slotkoers per 31 december

20121

1 Aangepast door stelselwijziging IAS19R.
2 Toe te rekenen aan Telegraaf Media Groep N.V.
3 Vóór uitkering € 6,00 interim-dividend.
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