Jaarverslag 2017

De Telegraaf
TMG is zowel landelijk als regionaal groot in het nieuwsdomein. Met voorop De Telegraaf, spraakmakend
en leidend nieuwsmerk in Nederland. De Telegraaf staat dichtbij zijn lezers en vertelt in duidelijke taal
wat er gebeurt in hun leefwereld. De Telegraaf is onafhankelijk en uitgesproken, en durft een mening te
hebben. De journalisten van De Telegraaf verzorgen 24 uur per dag actueel nieuws en achtergronden
op het gebied van nieuws, sport, finance en entertainment. Met die verhalen bereikt De Telegraaf de
consument dagelijks via al zijn devices.
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Voorwoord
Voor TMG en haar stakeholders was 2017 een uitzonderlijk jaar
dat zich kenmerkte door veranderingen die elkaar in hoog
tempo opvolgden. De belangstelling voor TMG van Mediahuis/
VP Exploitatie en Talpa Holding en het hiermee
samenhangende overnameproces waren hierbij de
belangrijkste ontwikkelingen.
Bij het afsluiten van het boekjaar 2017 constateren wij dat de
focus in de organisatie inmiddels weer voor 100% ligt op de
kern van de bedrijfsvoering: de kracht van onze onafhankelijke
journalistiek en onze merken, de kwaliteitsslag in onze
dienstverlening en het op orde brengen van de organisatie. Dit
is vooral de verdienste van onze medewerkers die zich
gedurende een lastig jaar met onzekerheden zijn blijven
inzetten voor de toekomst van de onderneming. De
medezeggenschapsraden, die wij als nieuw aangetreden
bestuurders hebben ervaren als uitstekende sparringpartners,
hebben hierbij ook een belangrijke rol gespeeld.
Inmiddels kunnen we constateren dat TMG aan Mediahuis een
vakkundig en betrokken eigenaar1 heeft. We zijn blij met de
samenwerking die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en
maken graag gebruik van de bij Mediahuis aanwezige
expertise om de toekomstplannen voor TMG te
verwezenlijken.

mogelijkheden tot synergie in de samenwerking met Mediahuis
en externe partners.
Met de nieuwe plannen voor de toekomst van TMG, de
bundeling van krachten binnen het bedrijf en de constructieve
samenwerking met Mediahuis en onze partners, is het mogelijk
om de kwaliteiten van TMG volledig tot hun recht te laten
komen. Hierdoor kunnen we van TMG weer een leidend,
gezond en toekomstbestendig mediabedrijf maken. Dat zijn de
doelen waar we ons samen met onze collega’s en gesteund
door de Raad van Commissarissen voor inzetten.
Mede namens de Raad van Commissarissen van TMG, bieden
wij u hierbij graag het jaarverslag over 2017 aan.

Telegraaf Media Groep N.V.
Marc Vangeel
CEO

Koos Boot
CFO

De genoemde toekomstplannen beslaan de periode
2018-2020. Ze zijn tot stand gekomen met inbreng van de
verantwoordelijken voor de business, werkgroepen uit alle
bedrijfsonderdelen en in samenspraak met de Raad van
Commissarissen. De plannen rusten op drie pijlers: focus op
kwalitatieve journalistiek uitgedragen door sterke merken, de
beste zijn op het gebied van service en kwaliteit aan onze
klanten, het huis op orde brengen en kosten besparen door
efficiency- en synergievoordelen te realiseren.
Op 22 november 2017 hebben we de plannen in een
persbericht gedeeld met al onze stakeholders. We rollen ze
gefaseerd uit tot en met 2019, zodat we in 2020 weer een
gezonde EBITDA realiseren.
Na onze eerste periode bij TMG prijzen we ons gelukkig dat
we de kwaliteiten die we voor ons aantreden bij het bedrijf
vermoedden, daadwerkelijk hebben aangetroffen. Onze
collega’s tonen veerkracht en kwaliteit, het merkenportfolio
heeft een grote potentie dankzij de kracht van onze
onafhankelijke journalistiek en de organisatie heeft veel
mogelijkheden tot efficiencyverbetering. Onder meer door de
1

We hanteren de term 'eigenaar' voor Mediahuis omdat de onderneming sinds 21 juni 2017, de Settlement Date, een ruime meerderheid van de aandelen van TMG bezit. Bij het verschijnen
van dit jaarverslag bezit Mediahuis meer dan 99% van de aandelen van TMG en is TMG geen beursgenoteerde onderneming meer.
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Over ons

Onze merken
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is één van de grootste Nederlandse mediabedrijven, met sterke nieuwsmerken
zoals De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé en VROUW; het online videoplatform Telegraaf VNDG;
regionale dagbladen (Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant en De
Gooi- en Eemlander). Daarnaast heeft TMG sterke digitale merken zoals Dumpert en Gaspedaal en merken en
titels die zich richten op entertainment of e-commerce.
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Bedrijfsprofiel
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is één van de grootste
Nederlandse mediabedrijven, met sterke nieuwsmerken zoals
De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé en
VROUW; het online videoplatform Telegraaf VNDG; regionale
dagbladen (Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad,
Leidsch Dagblad, IJmuider Courant en De Gooi- en
Eemlander). Daarnaast heeft TMG sterke digitale merken zoals
Dumpert en Gaspedaal en merken en titels die zich richten op
entertainment of e-commerce (o.a. GroupDeal) en bezit TMG
(indirect) een minderheidsbelang in puzzeluitgever Keesing. De
missie van TMG is om consumenten 24 uur per dag, 7 dagen
per week kwalitatieve informatie te bieden op het gebied van
nieuws, sport en entertainment, via alle denkbare
distributievormen. Voor meer informatie, zie https://
www.tmg.nl.
TMG maakt sinds 21 juni 2017 deel uit van Mediahuis, één van
de leidende mediagroepen in zowel België als Nederland.
Mediahuis bezit in België nieuwsmerken als De Standaard, Het
Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen en Het
Belang van Limburg. Daarnaast exploiteert Mediahuis een
aantal belangrijke classifieds-platformen in zowel België als
Nederland waaronder Jobat, Jellow, Hebbes, Zimmo en
Vroom. In Nederland is Mediahuis behalve met de merken van
Telegraaf Media Groep actief met nieuwsmerken als De
Limburger, NRC Handelsblad en nrc.next. Als BelgischNederlandse mediagroep gelooft Mediahuis onvoorwaardelijk
in onafhankelijke journalistiek en sterke en relevante media die
een positieve bijdrage leveren voor mens en maatschappij.
Vanuit die visie investeert Mediahuis permanent in zijn sterke
nieuwsmerken, zowel op papier als digitaal. Voor meer
informatie zie http://www.mediahuis.be/.
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Feiten en cijfers 2017
2017

2016

Som der bedrijfsopbrengsten

311.794

348.137

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat vóór belastingen

-22.816
8.778
-14.038

-25.087
-43
-25.130

23.230
40.182
2.914

-6.961
19.727
1.558

EBITDA1
EBITDA marge

3.700
1,2%

-400
-0,1%

Per aandeel in €
Resultaat
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

0,06
-0,60

0,03
-0,06

Aantal personeelsleden ultimo (fte)

1.238

1.494

Bedragen in duizenden euro's

Winstbelasting
Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting
Nettoresultaat

1 Genormaliseerd, zie hoofdstuk "Resultaten Telegraaf Media Groep".

De jaarcijfers 2017 en 2016 zijn opgesteld volgens de IFRS-EU richtlijnen van toepassing voor het jaar 2017. De grondslagen voor
consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De geconsolideerde
winst- en verliesrekening is gepresenteerd op basis van voortgezette activiteiten.
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Bereikcijfers 2017
De merken van Telegraaf Media Groep bereiken dagelijks 5 miljoen mensen, oftewel 34% van Nederland (m/v 13+)1.
Dat zijn iedere dag 8,2 miljoen contacten via print en digitale platformen1.
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Bestuursverslag

VROUW
VROUW is er voor vrouwen die midden in het leven staan. Via het digitale platform VROUW.nl, een wekelijks
magazine, een 2-maandelijkse glossy en een krantenpagina in De Telegraaf vinden deze vrouwen 24/7 inspiratie,
ontspanning, entertainment, advies, ruimte voor reflectie en interactie met andere vrouwen. Dankzij actualiteiten,
achtergronden en de emotie achter het nieuws.
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Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van TMG bestaat met ingang van 21 juni 2017 uit de volgende leden2:

Marc Vangeel, CEO
Marc Vangeel heeft ruim twintig jaar ervaring in het besturen van mediaondernemingen. Bij
Concentra was hij werkzaam als Technisch- en Algemeen Directeur, vanaf 2003 als Chief
Executive Officer van Concentra Media. In 2009 is Vangeel benoemd tot CEO van Concentra
Media Groep, in 2014 werd hij directeur van Concentra Media Nederland en voorzitter van de
Raad van Bestuur van Mediahuis. In zijn loopbaan heeft hij relevante kennis opgedaan van
alle aspecten van een mediabedrijf, waaronder kennis als uitgever alsmede praktijkervaring
op het gebied van printing, marketing, radio en televisie en digitale technologie. Marc Vangeel
is opgeleid tot ingenieur en behaalde een MBA.

Koos Boot, CFO
Koos Boot maakte, na een carrière binnen de accountancy bij PwC, EY en als Controller bij
FrieslandCampina, zijn overstap naar de media als Concern Controller (1999-2007) bij
Koninklijke Wegener. Daar werd hij later benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en CFO
(2007-2010). Aansluitend maakte hij zijn entree binnen de grafische industrie als lid
holdingdirectie en CFO bij Koninklijke Joh. Enschedé, en tot mei 2017 als CFO a.i. bij Roto
Smeets Group. Koos Boot is opgeleid tot registeraccountant. Gedurende zijn loopbaan heeft
Koos Boot ruime ervaring opgedaan met het op orde brengen en uitbouwen van organisaties.

2

Tot 5 maart 2017 bestond de Raad van Bestuur uit de heren G-J.E. van der Snoek (CEO) en L.N.J. Epskamp (CFO). Met ingang van 5 maart is de Raad van Bestuur geschorst; deze schorsing
wordt nader toegelicht in het verslag van de Raad van Commissarissen. Vanaf dat moment traden de leden van de Raad van Commissarissen op als waarnemers van het bestuur, op grond
van de statuten van TMG.
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Ontwikkelingen TMG 2017
2017 is voor TMG een jaar geweest waarin veranderingen
elkaar in hoog tempo opvolgden. In de volgende hoofdstukken
gaan we in op het proces van de biedingen op TMG, de eerste
periode onder het nieuwe bestuur waarin de plannen voor de
toekomst van TMG zijn gemaakt en de activiteiten die hier in
de tweede helft van 2017 uit voortvloeiden. Uiteraard besteden
we ook aandacht aan de belangrijkste ontwikkeilngen bij onze
merken. Het biedingenproces behandelen we op hoofdlijnen.
Gedurende het biedingenproces en na de afronding hiervan
heeft TMG hierover steeds actueel en gedetailleerd
verantwoording afgelegd richting haar aandeelhouders en
andere stakeholders. Voor deze verantwoordingen verwijzen
we naar het jaarverslag 2016, het halfjaarverslag 2017, de in
2016 en 2017 gepubliceerde persberichten en de secties
‘nieuws’ en ‘investeerders’, te vinden op de corporate website
van TMG, www.tmg.nl.
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TMG gedurende het biedingenproces
Biedingenstrijd
Het overnameproces van TMG dat werd geïnitieerd door
Mediahuis en VP Exploitatie en waar Talpa Holding N.V. (Talpa)
ook partij in werd, hield tussen 14 december 2016 en
9 augustus 2017 veel stakeholders bezig.
Op 14 december 2016 informeerde TMG voor het eerst alle
stakeholders over de ontvangst van een ongevraagd nietbindend voorwaardelijk voorstel van Mediahuis en VP
Exploitatie voor de verwerving van aandelen van TMG voor een
indicatieve prijs van EUR 5,25 per aandeel. Hiermee
waardeerden Mediahuis en VP Exploitatie TMG op ongeveer
EUR 243 miljoen. Dit betekende een premie van 51% op de
slotkoers van 13 december 2016. TMG liet weten dat zij het
voorstel zorgvuldig zou overwegen en beoordelen, en zou
vergelijken met de zelfstandige strategie en andere potentiële
strategische alternatieven.
Op 23 januari 2017 bevestigde TMG dat zij ook een
ongevraagd, niet-bindend, voorwaardelijk overnamevoorstel
had ontvangen van Talpa voor een indicatieve prijs van EUR
5,90 per aandeel. TMG gaf aan ook dit voorstel zorgvuldig te
zullen overwegen en te vergelijken met de zelfstandige
strategie van TMG en andere strategische alternatieven,
waaronder het voorstel dat was ontvangen van Mediahuis en
VP Exploitatie. Met Mediahuis en VP Exploitatie was TMG
inmiddels in gesprek over het voorstel en ook had ze dit
Consortium toegang gegeven tot informatie die belangrijk was
voor de waardering van de onderneming.
Op 31 januari maakte TMG bekend dat zij, naar aanleiding van
het ongevraagde, niet-bindende voorwaardelijk voorstel van
Talpa had besloten ook dit bedrijf toegang te geven tot de
informatie die van belang was voor de waardering van de
onderneming.
Op 24 februari liet TMG weten dat ze van Mediahuis en VP
Exploitatie een verhoging van het indicatieve voorstel had
ontvangen en dat deze partijen nu EUR 5,90 per aandeel
boden. TMG gaf op dat moment ook aan dat ze met
Mediahuis/VP Exploitatie en Talpa in gesprek zou gaan over
onder andere de financiële voorwaarden, strategische
aspecten, dealzekerheid, mededinging clearance, financiering
en transactiestructuur. Garanties ten aanzien van de strategie
van TMG in het algemeen en de borging daarin van de
redactionele vrijheid van de journalistiek waren voor TMG op
dat moment ook belangrijke punten van overleg.
3

Op 5 maart 2017 maakte de Raad van Commissarissen3 van
TMG bekend dat CEO Geert-Jan van der Snoek en CFO Leo
Epskamp met onmiddellijke ingang waren geschorst ten
gevolge van een vertrouwensbreuk die samenhing met het
biedingenproces. Vanaf dat moment traden de leden van de
Raad van Commissarissen op als waarnemers van het bestuur,
op grond van de statuten van TMG. Naar het oordeel van de
Raad van Commissarissen had de Raad van Bestuur de
voortgang van het biedingenproces te weinig bevorderd.
Hierdoor was het risico ontstaan dat er geen merger protocol
met Mediahuis en VP Exploitatie zou worden gesloten en dat
deze partijen een eenzijdig bod zouden uitbrengen zonder de
door TMG in het merger protocol bedongen bescherming voor
het bedrijf en haar stakeholders.
Op 5 maart meldde de Raad van Commissarissen van TMG
ook dat TMG, Mediahuis en VP Exploitatie overeenstemming
hadden bereikt over het Merger Protocol en de verdere
voorwaarden voor de overname van alle TMG-aandelen.
Mediahuis en VP Exploitatie waren op dat moment samen
reeds in het bezit van 59% van de aandelen en hadden de prijs
per aandeel tijdens de onderhandelingen met de Raad van
Commissarissen opnieuw verhoogd, naar EUR 6,00 per
aandeel. Ook gaven Mediahuis en VP Exploitatie opnieuw aan
de aandelen niet aan een andere partij te zullen verkopen.
TMG was met Mediahuis en VP Exploitatie naast financiële
voorwaarden, nog andere zaken overeengekomen die
doorslaggevend waren voor het aangaan van de
overeenkomst. Ondermeer betrof dat de afspraak dat
Mediahuis samen met TMG zou gaan bouwen aan een leidend
Belgisch-Nederlands mediabedrijf. De basis hiervoor vormde
een 24/7 strategie die uitging van de ontwikkeling van sterke
merken die consumenten 24/7 aan zich binden met een
aanbod aan nieuws en entertainment dat via alle
distributievormen beschikbaar is. Concreet betekende dit dat
Mediahuis en VP Exploitatie een strategie voorstonden die
aansloot bij de strategie van TMG op dat moment.
Mediahuis garandeerde bovendien het lange termijn behoud
van de onafhankelijke journalistiek van TMG, het behoud van
de eigen identiteit van de organisatie en haar merken, de
onafhankelijkheid van de hoofdredacties, de redactiestatuten
en een focus op groei voor het bedrijf. Ook over de rechten van
de medewerkers van TMG waren goede afspraken gemaakt,
mede door bemiddeling van de Centrale Ondernemingsraad.

Commissaris van Puijenbroek die tevens directeur is van VP Exploitatie, heeft in 2016, vanaf het bekend zijn bij TMG van de voorbereiding van het voorgenomen bod, niet deelgenomen aan
de vergaderingen van Commissarissen en zijn commissies. Sinds eind december 2016 nam de heer van Puijenbroek weer deel aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en zijn
commissies, met dien verstande dat hij niet participeerde in beraadslagingen en eventuele besluitvorming over de biedingen op TMG.
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Op 6 maart bevestigde TMG dat Talpa op 5 maart in de avond
een verhoogd bod op TMG had gedaan. Dat bod kwam na het
moment waarop TMG haar keuze voor Mediahuis en VP
Exploitatie bekend had gemaakt. Talpa bood een nieuwe prijs
van EUR 6,50 per aandeel. Op 6 maart bevestigde TMG
vervolgens opnieuw haar keuze voor het bod van Mediahuis
en VP Exploitatie. Ze lichtte bovendien nogmaals toe wat de
doorslaggevende redenen voor die keuze waren: onder meer
de overtuigende strategie, de dealzekerheid, de faire prijs en
het feit dat Mediahuis en VP Exploitatie hun aandelen niet aan
Talpa zouden aanbieden en dat het daardoor onmogelijk werd
voor Talpa om een meerderheid in TMG te verwerven.
Op 7 maart maakte Talpa bekend dat het de
Ondernemingskamer had verzocht een onderzoek in te stellen
naar de gang van zaken bij TMG in het kader van het
biedingenproces. Talpa had de Ondernemingskamer
bovendien gevraagd een onafhankelijk commissaris bij TMG in
te stellen. Talpa vond dat er door TMG geen level playing field
in acht was genomen ten aanzien van het Talpa bod door op
28 februari voorrang te geven aan de besprekingen met
Mediahuis en VP Exploitatie en in het daaropvolgende
weekend met deze partijen een Merger Protocol aan te gaan.
Op 7 maart maakte de Centrale Ondernemingsraad (COR) van
TMG het voornemen bekend beroep in te stellen bij de
Ondernemingskamer. De COR gaf als reden hiervoor dat ze
nadere informatie nodig had om een afgewogen advies met
betrekking tot de biedingen van Mediahuis/VP Exploitatie en
Talpa te kunnen geven. Diezelfde dag liet TMG weten het
constructieve overleg met de COR te hebben geïntensiveerd
en dit te zullen blijven doen om tot een zorgvuldig en voor alle
partijen aanvaardbare procedure te komen.
Op 8 maart bevestigde TMG de ontvangst van het verzoek van
Talpa tot het instellen van een onderzoek aan de
Ondernemingskamer. Hierbij gaf TMG aan zich niet in het door
Talpa geschetste beeld met betrekking tot het
overnameproces te herkennen. Ze gaf hierbij ondermeer aan
dat ze, nadat Talpa op 23 januari haar indicatieve bod kenbaar
had gemaakt, een level playing field had gecreëerd door ook
deze partij toegang te geven tot de informatie waar Mediahuis
en VP Exploitatie over beschikten. Beide partijen hadden haar
inziens op gelijke voorwaarden due diligence mogen doen en
hun strategische plannen en voorwaarden voor een mogelijk
bod kunnen presenteren. TMG was van mening dat Talpa
evenals Mediahuis goed in staat was gesteld een voorstel tot
overname te doen.

14

Kort na het verzoek tot onderzoek van Talpa dienden ook de
Vereniging van Effectenbezitter (VEB) en Cantor Holding
verzoeken tot onderzoek in bij de Ondernemingskamer.

Kentering
Na de schorsing van de Raad van Bestuur benoemde de Raad
van Commissarissen op 14 maart de heer Hans Bakker tot
(niet statutair) algemeen directeur ad interim bij TMG. De heer
Bakker werd tijdelijk verantwoordelijk voor de dagelijkse
aansturing van TMG. De Raad van Commissarissen richtte
zich op een analyse van de stand van zaken van de
bedrijfsvoering, een orientatie op kandidaten voor een nieuw
bestuur en op het proces met betrekking tot de biedingen en
de totstandkoming van het Merger Protocol.
Op 16 maart vond de zitting bij de Ondernemingskamer plaats
naar aanleiding van het verzoek van Talpa tot het treffen van
onmiddellijke voorzieningen. Op 21 maart wees de
Ondernemingskamer dit verzoek af. Op 18 april liet de Centrale
Ondernemingsraad van TMG weten het openbaar bod van
Mediahuis en VP Exploitatie te steunen en de door de Centrale
Ondernemingsraad op 7 maart aangekondigde procedure bij
de Ondernemingskamer in te trekken. Op 19 april publiceerden
Mediahuis en VP Exploitatie het offer memorandum inzake de
aandelenovername van TMG met alle hiermee
samenhangende afspraken en voorwaarden. Op 1 mei werd
door de Autoriteit Consument en Markt toestemming verleend
voor de overname van TMG door Mediahuis en VP Exploitatie.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van
TMG van 1 juni 2017 legde de Raad van Commissarissen,
tevens handelend als waarnemend bestuur, onder meer
verantwoording af over het gevoerde beleid over 2016 en met
betrekking tot het proces van de biedingen op TMG van eind
2016 tot en met dat moment. De vergadering ontving de
inhoud van alle geagendeerde punten positief, nam alle door
de Raad van Commissarissen geagendeerde punten en
voorstellen aan, stelde de jaarrekening vast en verleende
decharge aan de Raad van Commissarissen en de voormalige
bestuurders van TMG voor het gevoerde beleid.
De heer Nooitgedagt werd tijdens de AvA herbenoemd als lid
van de Raad van Commissarissen van TMG en als voorzitter
per de Settlement Date (21 juni 2017) van het bod van
Mediahuis en VP Exploitatie. Daarnaast werd het aftreden van
de heer Boersma en mevrouw Van den Belt als leden van de
Raad van Commissarissen per de Settlement Date aanvaard.
De heren Ysebaert en Verwilt werden benoemd als leden van

TMG gedurende het biedingenproces

de nieuwe Raad van Commissarissen per de Settlement Date.
Daarmee bestond de volledige Raad van Commissarissen per
de Settlement Date uit: de heer Nooitgedagt, de heer Van
Puijenbroek, mevrouw Brummelhuis, de heer Ysebaert en de
heer Verwilt. De benoeming van de heren Marc Vangeel en
Koos Boot tot bestuurders van TMG per de Settlement Date
werd tijdens dezelfde AvA gemeld.
De heer Nooitgedagt, voorzitter van de Raad van
Commissarissen van TMG vatte de gevoelens van de Raad van
Commissarissen als volgt samen die dag: “TMG heeft een
turbulente periode achter de rug, die we hebben besproken in
de vandaag gehouden aandeelhoudersvergadering. De Raad
van Commissarissen ondersteunt en beveelt het bod van
Mediahuis en VP Exploitatie aan en heeft de achterliggende
rationale van de transactie vandaag uitgebreid besproken met
de aandeelhouders. Wij zijn van mening dat deze transactie
goed is voor de bestendige toekomst van de onderneming, en
door de bundeling van krachten ontstaat een leidend
Nederlands-Belgisch nieuwsbedrijf met een krachtige positie
en sterke merken. Samen kunnen we verder investeren in
content, technologie en innovatie en we zijn ervan overtuigd
dat we hiermee een solide toekomst voor TMG en z’n
medewerkers waarborgen. Met de goede afloop van deze
vergadering zijn we weer een stap dichter bij de
gestanddoening van het bod, waarmee de rust bij de
onderneming verder bevorderd wordt.”

Duidelijkheid

Drie dagen eerder, op 16 juni, hadden Mediahuis en VP
Exploitatie de overname van TMG formeel bevestigd. Op
21 juni, de Settlement Date, was de overname van de
meerderheid van de aandelen van TMG door Mediahuis en VP
Exploitatie een feit. Op 3 juli, na de post closing acceptance,
hadden Mediahuis en VP Exploitatie samen 64,66 procent van
de aandelen van TMG in bezit. Hiermee was TMG onderdeel
van de Belgisch Nederlandse Mediahuis groep geworden.
Op 9 augustus maakte Talpa bekend het openbaar bod op
TMG niet gestand te doen en haar poging om TMG als geheel
over te nemen, te staken. De volgende dag liet TMG weten blij
te zijn met de rust en duidelijkheid die dit bracht zodat ze zich
volledig kon focussen op de toekomst en samen met
Mediahuis kon gaan bouwen aan een mediabedrijf met een
stevige marktpositie, kwaliteitsredacties en sterke merken.
Op 1 december 2017 bereikten Mediahuis, Talpa Beheer B.V.
en Talpa Holding N.V. en Telegraaf Media Groep
overeenstemming over twee voorgenomen transacties: 1) de
verkoop van het belang van 29,16% in TMG aan Mediahuis en
2) de verkoop van het belang van 23% van TMG in Talpa Radio
Holding B.V. (Talpa Radio) aan Talpa. Op 13 december
adviseerde de Centrale Ondernemingsraad van TMG positief
ten aanzien van de transactie waarna Mediahuis, dat per
15 december 95,4% van de aandelen van TMG bezat, kon
starten met de uitkoop van de resterende TMG-aandelen en
de voorbereidingen van de voorgenomen beursexit van de
onderneming. Vervolgens werd de beursnotering van TMG op
22 februari 2018 beëindigd.

Na de AvA kwam het proces van de overname van TMGaandelen door Mediahuis en VP Exploitatie in een versnelling.
Op 10 juni werd door Talpa het verzoek tot onderzoek bij de
Ondernemingskamer ingetrokken, waarna de Vereniging van
Effectenbezitters en Cantor Holding op 12 juni ook hun
verzoeken tot onderzoek introkken. Op 13 juni werd door Talpa
nog een ongevraagd bod op TMG van EUR 6,50 per aandeel
uitgebracht, vlak voor het verstrijken van de
aanmeldingstermijn (15 juni om 17.40 uur) van het door TMG
gesteunde bod van Mediahuis en VP Exploitatie. Op 14 juni liet
TMG weten kennis te hebben genomen van het nieuwe bod
van Talpa maar het niet realistisch te vinden. TMG gaf opnieuw
de belangrijkste redenen voor het steunen van het bod van
Mediahuis en VP Exploitatie: de overtuigende strategie, de
dealzekerheid, de faire en zekere prijs en de niet financiële
voorwaarden uit het op 19 april 2017 gepubliceerde Position
Statement. Op 19 juni maakte TMG haar formele afwijzing van
het laatste bod van Talpa bekend, met de eerder gegeven
argumenten.

15

TMG jaarverslag 2017

Nieuw bestuur
Op 21 juni traden de nieuwe bestuurders CEO Marc Vangeel
en CFO Koos Boot bij TMG aan. TMG ging op dat moment
een nieuwe fase in waarbij direct helder was dat de
onafhankelijke journalistiek en de klanten van TMG weer
centraal zouden komen te staan in de bedrijfsvoering.

Kernactiviteiten: onder druk
De nieuwe Raad van Bestuur focuste in haar eerste maanden
op drie zaken: persoonlijk kennis maken met alle afdelingen
van TMG, een analyse van de stand van zaken van de
onderneming en het schetsen van de contouren van een
herijkte strategie en organisatie. Haar conclusie na de eerste
twee maanden was dat TMG beschikt over trotse en
gemotiveerde medewerkers, een portfolio met sterke merken
met een groot bereik en een enorme impact bij de consument.
Elementen die volgens de Raad van Bestuur de basis vormen
voor toekomstig succes.
Tegelijkertijd was de constatering dat er sprake was van
achterstanden op meerdere terreinen. De sterke journalistieke
merken van TMG stonden onder druk in hun markten.
Inkomsten uit advertenties en oplagen bleven achter bij het
landelijk gemiddelde en toonden nog onvoldoende herstel.
Digitale inkomsten en inkomsten uit nieuwe activiteiten zoals
Telegraaf VNDG konden de daling in inkomsten vooralsnog niet
compenseren terwijl ze hoge investeringen met zich
meebrachten. Het eerder ingezette bezuinigingsprogramma
Terra Nova was nog niet afgerond en een groot deel van de
onder dat programma beoogde bezuinigingen moest nog
worden gerealiseerd.

Merkenstrategie: bijsturing nodig
Geconcludeerd werd ook dat de in 2016 ingezette
merkenstrategie waarbij submerken van De Telegraaf
vergaand verzelfstandigd waren, niet de beoogde resultaten
had opgeleverd en dat de aandacht van het hoofdmerk De
Telegraaf was afgeleid. De doorontwikkeling van de
printuitingen van de verzelfstandigde merken en de
doorontwikkeling van abonnementsvormen had onvoldoende
plaatsgevonden, vanwege een grote focus op digitalisering.
Daarnaast hadden de (voorgenomen) reorganisaties van de
redacties veel tijd en energie gevraagd. De aandacht voor de
journalistiek had hieronder geleden. Meerdere mogelijkheden
tot synergie in de ondersteunende diensten waren nog
onbenut gebleven waardoor de kosten hoger waren dan
nodig.

Organisatie: beperkte executiekracht
Op het gebied van de organisatie was de constatering dat
TMG nog als een grote corporate functioneerde terwijl de
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omvang van de onderneming en de aard van de bedrijfsvoering
veranderd waren. Begin juni 2017 kende de TMG-organisatie
een grote gelaagdheid, veel leidinggevenden, waren de
holdingstaven fors in omvang, was de verdeling van
bevoegdheden onvoldoende duidelijk en ontbeerde de
organisatie executiekracht. Kernactiviteiten waaronder Sales
en Marketing werden onvoldoende aangestuurd doordat
senior managementfuncties niet waren ingevuld. Bij deze
kernactiviteiten was op sommige plekken hard gesneden
terwijl bij ondersteunende functies de benodigde
reorganisaties nog niet waren doorgevoerd.
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zagen
het als een van hun belangrijkste uitdagingen om een
organisatie met executiekracht te ontwikkelen en te werken
aan een cultuur waarbinnen medewerkers hun
verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Plan van aanpak TMG 2018-2020
In juli presenteerde de Raad van Bestuur haar analyses en de
contouren van een plan van aanpak voor de toekomst van
TMG aan de Raad van Commissarissen en vervolgens in
augustus aan het senior management van het bedrijf. Samen
met het senior management en tien werkgroepen uit de
organisatie verdiepte de Raad van Bestuur deze analyses. Een
organisatiebreed plan van aanpak voor de periode 2018-2020
was hiervan het resultaat, genaamd TMG 2020. Op
22 november 2017 presenteerde de Raad van Bestuur dit plan
aan alle medewerkers en middels een persbericht aan de
overige stakeholders van TMG.

Herijkte strategie en plan voor de toekomst
De wereld om ons heen
De markt waarin TMG anno 2017 opereert, kenmerkt zich bij
voortduring door een grote dynamiek, consolidatie, verticale
integratie en een moeilijk te binden consument. De consument
neemt content 24/7 tot zich en doet dat in toenemende mate
digitaal. Bedrijven die de consument centraal stellen, goed
inspelen op zijn behoefte, goede gebruikerservaring en
communities weten te realiseren, behoren tot de winnaars in
hun markten. Bestedingen blijven verschuiven van uitgeverijen,
televisie en radio naar technologie- en videobedrijven. Sterke
merken en sterke content vormen belangrijke ingrediënten
voor succes. TMG heeft deze ingrediënten in huis waardoor
deze marktontwikkelingen TMG ook kansen bieden.

24/7 strategie herijkt
TMG speelt met haar 24/7 strategie al enige jaren in op de
ontwikkelingen in haar markten maar de resultaten waren nog
niet zoals beoogd. De strategie werd in het eerste halfjaar van
2017 herijkt.
De volgende aanscherpingen werden aangebracht en maken
deel uit van de planen voor de toekomst van TMG:
• Het huis (de organisatie) wordt op orde gebracht om de
benodigde executiekracht en cultuur te realiseren die nodig
zijn om de 24/7 strategie succesvol uit te voeren.
Kostenbeheersing hoort bij het op orde brengen van de
organisatie. Als gevolg hiervan krimpt de organisatie en
vervallen er ongeveer 150 banen, waarbij ernaar wordt
gestreefd het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk
te beperken.
• Focus op sterke merken blijft het uitgangspunt voor TMG.
Dit met de aanscherping dat voor de dagbladmerken de
focus ligt op de ontwikkeling van woord en beeld en niet
primair op de ontwikkeling van woord naar beeld. De
printuitingen van de merken krijgen de volle aandacht en er
komt ruimte voor investeringen. Daarnaast wordt ook volop
ingezet op digitalisering en de verdere ontwikkeling van het
videoaanbod.
• De in 2016 ingezette merkenstrategie voor De Telegraaf,
waarbij de submerken van De Telegraaf sterk
verzelfstandigd zijn, wordt verlaten. De submerken DFT,
Telesport en VNDG worden onlosmakelijk verbonden met
het hoofdmerk De Telegraaf en worden aangestuurd door
de hoofdredactie van De Telegraaf. Autovisie, Privé en
VROUW zijn eveneens sterk verbonden met De Telegraaf
maar positioneren zich meer als zelfstandige merken en
hebben ook eigen marktbenaderingen.

• Verantwoord ondernemen en risicomanagement blijven een
onlosmakelijk onderdeel van de strategie van TMG. Voor de
periode 2018-2020 ligt de focus op het gezond maken van
de core business (kwalitatieve journalistiek, sterke merken,
excellente dienstverlening aan klanten) en het hiermee
zorgen voor de continuïteit van de onderneming.
• De pijlers van het verantwoord ondernemen beleid en
risicomanagement worden in de loop van 2018 verder in lijn
gebracht met de herijkte strategie.

Bouwen aan duurzame relaties met klanten
TMG heeft als doel om door middel van een optimale
klantbeleving en inzichten uit data zoveel mogelijk duurzame
klantrelaties op te bouwen met een optimale waarde voor TMG
en voor de klant. De relaties met consumenten, waaronder die
in de vorm van abonnementen en losse verkoop en het bieden
van de mogelijkheid tot transacties hebben als doel de
brutomarge te waarborgen die de onafhankelijke journalistiek
en sterke merken van TMG mogelijk maken. In het nieuwe
TMG start alles bij de klantbehoefte. Deze behoefte brengen
we scherp in kaart, voor dit doel werken we gerichter en beter
samen en richten we bedrijfsprocessen opnieuw in. De
investeringen van TMG zijn allemaal gericht op het optimaal
bedienen van onze klanten.
Haar kennis van en verbinding met de consument zet TMG in
om adverteerders en mediabureaus optimaal te bedienen.
Voor dit doel is de afdeling Sales (B2B) opnieuw ingericht. De
teams werken op basis van helder inzicht in de consument, de
markt en kennis van de behoeften van individuele klanten.
De focus van TMG in de periode 2018-2020 ligt primair op het
herstel van de kwaliteit van dienstverlening aan abonnees en
adverteerders om de omzet uit deze activiteiten snel en
minimaal marktconform te laten groeien. Dit is een
randvoorwaarde voor de toekomstbestendigheid van TMG.
Parallel wordt ingezet op de groei uit digitale inkomsten, onder
andere e-commerce, online (video) advertenties,
dataproposities en video.
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Ontwikkelingen bij onze merken
In 2017 wonnen de merken van TMG aan kracht en aan impact
bij de consument dankzij verschillende innovaties en
aantrekkelijke specials en events. Onderstaand de
belangrijkste ontwikkelingen bij de hoofdmerken van TMG.

wereld en op events van SingularityU Nederland. De verhalen
verschenen ook op dft.nl.

Telesport
De Telegraaf
De Telegraaf kreeg in september 2017 een volledig vernieuwde
website. Met alles wat lezers van Telegraaf.nl gewend zijn,
maar dan gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en mooier op
alle apparaten. Gebruikers kunnen nu meer op de site:
artikelen opslaan en teruglezen, maar ook onderwerpen volgen
die ze interessant vinden. Bovendien is het succesvolle videoonderdeel van De Telegraaf, Telegraaf VNDG, geïntegreerd in
de nieuwe website. Mede dankzij het succes van VNDG
realiseert telegraaf.nl in 2018 per maand al bijna 30 miljoen
views -videostarts-.
De apps van De Telegraaf (iOS en Android) werden in maart
2018 vernieuwd. Het nieuwe design en de verbeterde navigatie
van De Telegraaf app zijn afgestemd op het kenmerkende
gebruik van de apps. Consumenten kunnen crossplatform
artikelen nu heel eenvoudig opslaan en onderwerpen van hun
keuze makkelijk volgen. Ook de achterliggende techniek van
de apps is vernieuwd. Dat biedt een goede basis voor de
doorontwikkeling en de afstemming op de snel veranderende
wens van consument en adverteerder.
In januari 2018 vierde De Telegraaf het 125-jarig bestaan. Om
dit heuglijke feit bij lezers onder de aandacht te brengen
ontvingen zij op 2 januari een speciale feestbijlage „boordevol
verhalen over onze roemruchte journalistieke geschiedenis.”

DFT
DFT en SingularityU NL sloegen in juni voor de tweede keer de
handen ineen om ondernemers en professionals mee te
nemen in de wereld van technologische innovaties. Het event
Get Into The Future in theater Amsterdam bestond uit 8
inspirerende lezingen en een Tech expo, waar bezoekers state
of the art technologische producten en diensten zelf konden
ervaren. Ook resulteerde de samenwerking in de uitgave van
Get Into The FUTURE magazine, met onderwerpen als fintech,
healthtech, blockchain, startups en innovatief leiderschap,
aangevuld met partnercontent. TMG Natives ontwikkelde het
magazine, dat werd gedistribueerd op kantoren van
(beursgenoteerde) bedrijven in de Randstad, de start-up
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Telesport pakte tijdens belangrijke sportevenementen uit met
specials in de krant en 24/7 nieuws online. Bijvoorbeeld tijdens
het Formule-1 seizoen. In aanloop naar het evenement
ontvingen abonnees Telesport Formule 1 special in De
Telegraaf. Liefhebbers konden hun hart ophalen met onder
andere het programma, vooruitblikken, diepte-interviews en
een compleet overzicht van alle Formule 1-teams, coureurs en
circuits. Bovendien werd het online spel GPPRO gelanceerd:
het grootste gratis online Formule 1 managementspel van
Nederland. Nog voor de start waren er al gauw 20.000
inschrijvingen voor het populaire spel.
Uiteraard werd (vanaf februari 2018) ook via alle denkbare
manieren verslag gedaan van de Olympische Spelen in
Pyeongchang. Naast de onafgebroken nieuwsberichten op
Telegraaf.nl, Telesport.nl, Telegraafvandaag.nl, op de apps en
in de krant hield Telesport consumenten ook via een complete
online videoprogrammering op de hoogte van alle
ontwikkelingen rond de Winterspelen.

Metro
Na de nieuwe app en de vernieuwde krant, lanceerde Metro in
december ook een gloednieuwe website. De nieuwe site
metronieuws.nl is in lijn gebracht met de andere kanalen van
Metro. Dat betekent dat metronieuws.nl onder andere een
frisse, overzichtelijke uitstraling kreeg, een menubalk met
channels (ook in te zetten voor thema’s en branded content)
en de mogelijkheid om te reageren op artikelen via emoji’s. Net
als de app is de site samen met Metro-lezers ontwikkeld; zij
konden feedback geven op de bèta-versie. Metro rondde met
de vernieuwde website de transitie naar een crossmediaal
platform in 2017 af.

Autovisie
Autovisie-journalist Werner Budding presenteerde in maart
2017 de eerste aflevering van Autovisie TV. Dit is hét nieuwe
programma voor de gepassioneerde autoliefhebber. Daarbij
reist Budding de wereld over om met bijzondere auto's te
rijden, van Oman, via Amerika naar de Poolcirkel. Vreemde,
snelle en unieke auto's, alles komt aan bod in Autovisie TV.

Ontwikkelingen bij onze merken

Kritisch getest maar bovenal voorzien van humor en
spraakmakende achtergrondverhalen. Het programma was
gedurende 12 weken, elke zondag om 18.30 uur te zien bij
RTL7.
In februari 2018 werd de website van Autovisie vernieuwd. Op
basis van consumentenonderzoeken werd de site sneller en
gebruiksvriendelijker. Ook kreeg Autovisie.nl een nieuw design,
waardoor de site rustiger oogt en de gebruikerservaring
positief is verbeterd.

Privé
Privé mocht in 2017 veertig kaarsjes uitblazen. Daarnaast zat
Privé hoofdredacteur Evert Santegoeds in februari exact 15
jaar op z’n post.
In maart 2018 ging Privé een unieke, commerciële
samenwerking aan met het Rijksmuseum om de nieuwe
tentoonstelling High Society onder de aandacht te brengen
van het brede publiek. Dit resulteerde in een High Society Privé
Mini Special, die in samenwerking met de afdeling TMG
Natives tot stand kwam. Abonnees van Privé en De Telegraaf
ontvingen de speciale uitgave die volledig in het teken stond
van de gelijknamige tentoonstelling.

VROUW
VROUW magazine bestond in 2017 10 jaar. Dat werd gevierd
met een speciaal jubileumnummer op 10 juni, een grote
winactie in VROUW glossy van juli en een jubileumconcert op
30 oktober in AFAS Live in Amsterdam (voorheen HMH),
alwaar ook de jaarlijkse VROUW awards werden uitgereikt.
Hoofdredacteur van VROUW Marieke ’t Hart won in december
een Mercurs-award voor Hoofdredacteur van het jaar. Die
prestigieuze titel kreeg ze tijdens de uitreiking van de Mercurs
- de belangrijkste jaarprijzen van de magazine mediabranchein het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daarbij liet ze de andere
genomineerden, waaronder Carlein Kieboom van vtwonen en
Hilmar Mulder van Libelle, achter zich.

flink toegenomen. In 2018 wordt deze integratie verder
uitgebouwd: de tv-studio verhuist van het westelijk
havengebied naar het hoofdkantoor aan de Basisweg en komt
daar op een centrale plek. Daarnaast komt de nadruk op
nieuws te liggen en gaat de redactie meer video’s in eigen
beheer produceren.

Regionale dagbladen
TMG heeft de volgende regionale dagbladen: Noordhollands
Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider
Courant, De Gooi- en Eemlander.
Hugo Schneider werd in oktober benoemd als hoofdredacteur
regionale dagbladen bij TMG. Schneider nam deze positie
sinds mei 2017 waar. Hij was al ruim twaalf jaar als adjuncthoofdredacteur betrokken bij de regionale kranten waaronder
het Noordhollands Dagblad en De Gooi- en Eemlander.
Daarvoor was hij hoofdredacteur van Haarlems Dagblad.
Schneider legt zich toe op het verder versterken van de
regionale nieuwsmerken.

Gaspedaal
Gaspedaal introduceerde in juni een app. Daarmee kunnen
gebruikers echt altijd en overal zoeken in het grootste aanbod
occasions uit Nederland. De app werd goed ontvangen: hij
was direct trending in de App Store, stond op de 4e positie in
de lijst van populaire gratis apps en werd in een tijdsbestek van
twee weken al 10.000 keer gedownload.

Dumpert
Videoplatform Dumpert en televisieproducent Warner Bros
sloten in juni 2017 een overeenkomst om gezamenlijk videoformats te ontwikkelen. Het eerste resultaat van deze
samenwerking was de nieuwe serie DumpertEten. In deze
kookshow neemt cameraman Nick Toet op geheel eigen wijze
de kijkers mee op een culinaire reis. De serie ging in de eerste
week van juli in première en werd op Dumpert en Youtube in
de eerste week direct al ruim 600.000 keer bekeken.

Telegraaf VNDG
1 mei 2017 ging het online videoplatform Telegraaf VNDG van
start. Doordat Telegraaf VNDG in de nieuwe website van De
Telegraaf werd geïntegreerd is het bereik het afgelopen jaar
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Organisatie
TMG werd opnieuw ingericht om de herijkte strategie en
plannen voor de toekomst van TMG succesvol uit te voeren en
klanten optimaal te kunnen bedienen. De nieuwe inrichting van

de organisatie per 2018 ondersteunt de uitvoering van het plan
TMG 2020 en zorgt voor executiekracht.

Organogram
RAAD VAN BESTUUR
CEO
CFO

SECRETARIS TMG

GROUP CONTROL

DIRECTEUR HUMAN
RESOURCES

DIRECTEUR ICT
INFRA & APPLICATIES

MANAGER CONCERN
INKOOP/FACILITAIR

DIRECTEUR TMG
DIGITAL

DIRECTEUR B2B

DIRECTEUR B2C

HOOFDREDACTEUR
DE TELEGRAAF

HOOFDREDACTEUR
REGIONAAL

Focus en executiekracht
Het nieuwe TMG is een door de Raad van Bestuur geleid
operationeel bedrijf. De organisatie kenmerkt zich door focus
op de klant en de met de klant samenhangende
kernactiviteiten: landelijke en regionale journalistiek, (B2C-)
dienstverlening aan consumenten en (B2B-) dienstverlening
aan adverteerders. De organisatie is zo ingericht dat er sprake
is van een beheersbare span of control en een heldere
verdeling van verantwoordelijkheden. De bedrijfsmiddelen
worden aangewend voor de essentiële functies: de
ontwikkeling en exploitatie van kwaliteitsjournalistiek, sterke
merken en kwalitatieve dienstverlening aan consument en
adverteerder. Het mandaat binnen de nieuwe organisatie ligt
volledig in de lijn. De staf is compact en ondersteunend aan de
business. De mogelijkheden van samenwerking met
Mediahuis en externe partners worden binnen het nieuwe TMG
optimaal benut.
De B2C- en B2B-activiteiten zijn in aparte afdelingen
georganiseerd zodat er volledige focus is op de eigen
doelgroep. Activiteiten die direct ondersteunend zijn aan deze
kernactiviteiten zijn belegd bij een dicht bij de business
geplaatste afdeling Media Services. De hoofdredacties van de
dagbladmerken rapporteren direct aan de Raad van Bestuur,
evenals de directeuren B2C, B2B en TMG Digital. Hierdoor is
er centrale aansturing van de kernactiviteiten en ontstaat er
een natuurlijke samenwerking.
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DIRECTEUR DIGITAL
INNOVATION &
DEVELOPMENT

DIRECTEUR VIDEO

DIRECTEUR MEDIA
SERVICES

DIRECTEUR DRUK
& DISTRIBUTIE

De Digital Innovation & Development activiteiten die eerder deel
uitmaakten van de afdeling ICT werken nu op en voor de
redacties om de technologische vernieuwing van de
dagbladmerken te vereenvoudigen en de online platformen
verder te ontwikkelen.
Bij de druk- en distributieactiviteiten van TMG ligt de focus op
maximale bezetting. Uitbesteed drukwerk wordt weer
geinsourced en de druk- en distributieactiviteiten worden
zoveel mogelijk Mediahuis breed benut.
Voor alle stafafdelingen van de voormalige holding geldt dat
focus in activiteiten is aangebracht en de bezetting daarop is
aangepast. Alle financiële functies en de inkoopfuncties
organisatiebreed zijn onder de directe aansturing van de CFO
gebracht. Eerder lagen deze verspreid in de organisatie. De
inhuur van externe consultants is beperkt tot een minimum.
De adviesaanvragen voor de nieuwe topstructuur van TMG en
de hiermee samenhangende organisatiewijzigingen zijn in de
periode september tot en met december 2017 ingediend bij
de Centrale Ondernemingsraad van TMG. Na de adviezen van
de Centrale Ondernemingsraad werden de voorgenomen
wijzigingen per 1 februari 2018 van kracht.
Per 1 februari zijn ook alle directieleden en senior managers in
de topstructuur benoemd.

Organisatie

Maximaal benutten mogelijkheden tot efficiency en
synergie
TMG brengt de organisatie verder op orde door kosten te
besparen en efficiency- en synergievoordelen te realiseren. Het
betreft hier onder andere synergievoordelen op het gebied van
ICT, inkoop en drukwerk. De werkgroepen vanuit alle TMGorganisatieonderdelen hebben in hun actieplannen naast
omzetdoelstellingen ook kostenbesparingen en mogelijkheden
tot synergie opgenomen. Deze voorstellen worden in 2018 en
2019 uitgevoerd.
Voor de opvang van de sociale gevolgen van de
organisatiewijzingen die samenhangen met de plannen voor
de toekomst van TMG is het Sociaal Plan van TMG verlengd
tot en met 31 december 2019. Medewerkers hebben
gedurende de periode van aanpassingen in de organisatie tot
en met 2019 de zekerheid van een goed Sociaal Plan.

Contouren nieuwe cultuur
De Raad van Bestuur heeft tijdens medewerkersbijeenkomst
op 22 november laten weten dat ze wil werken aan een
onderneming waar:
• vertrouwen en trots bestaat in eigen kunnen;
• verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn;
• samenwerking voorop staat;
• aandacht is voor zowel het product als het proces;
• discipline is op beheersing van inkomsten en uitgaven;
• mensen het verschil maken.
In het proces van de vormgeving van de nieuwe cultuur en
hiermee verbonden waarden wil de Raad van Bestuur hierover
het gesprek aan gaan met medewerkers, de
ondernemingsraden en de Raad van Commissarissen. In dit
proces zullen de eerder vastgestelde kernwaarden van TMG:
samenwerken, innovatief, klantgericht en integer worden
herijkt en waar nodig aangepast.

Focus in het portfolio
Op 23 maart 2017 kondigde TMG aan dat ze vanwege de
beoogde focus in haar portefeuille haar onvoldoende
renderende huis-aan-huis bladen portfolio zou verkopen aan
BDUmedia (onderdeel van de Koninklijke BDU in Barneveld).
In juni was deze verkoop een feit.
In het verlengde van de herijkte strategie bracht TMG onder
leiding van de nieuwe Raad van Bestuur in de tweede helft van

2017 verdere focus aan in het portfolio. Onderstaand een
overzicht van de hiermee samenhangende transacties.

Verkoop Bohil Media
Op 4 juli 2017 werd Bohil Media verkocht aan Arimpex. Met
deze verkoop werden de betrokken banen en het voortbestaan
van de sites botentekoop.nl en camperscaravans.nl
veiliggesteld.

Verkoop Keesing Media Group
Op 18 juli 2017 maakte TMG bekend dat zij een partnership
wilde aangaan met Ergon Capital Partners III (Ergon). Op
31 augustus keurde de Buitengewone Vergadering van
Aandeelhouders de transactie goed. De overeengekomen
waardering voor 100% van Keesing bedraagt EUR 150 miljoen
(enterprise value, debt and cash free). De nettokasstroom uit
de transactie is door TMG aangewend om de kredietfaciliteiten
bij de banken volledig af te lossen. Deze transactie biedt ook
ruimte voor de financiering van de bedrijfsvoering en de
toekomstplannen voor de kernactiviteiten en merken.
De verkoop van de aandelen van Keesing biedt voordelen voor
alle betrokken partijen. Keesing kan zich volledig focussen op
haar kernactiviteiten, haar groeipotentieel ten volle benutten en
haar internationale successen verder uitbouwen. TMG wordt
schuldenvrij, kan investeren in de toekomstplannen voor de
kernactiviteiten en merken en kan profiteren van de uitrol van
de ‘buy and build’ en de digitale strategie.

Verkoop Amsterdam Fashion Week
Op 20 juli 2017 kondigde TMG aan International Fashion Week
B.V. te verkopen, de organisatie achter het halfjaarlijkse event
Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam en het
modeplatform fashionweek.nl. TMG was sinds 2016 eigenaar
van International Fashion Week B.V. FashionWeek Amsterdam
is in 2016 en 2017 binnen TMG verder geprofessionaliseerd;
het nieuwe online platform fashionweek.nl is geïntroduceerd en
ook heeft een aantal goed ontvangen edities van Amsterdam
FashionWeek plaatsgevonden. Op 10 november werd
modestyliste en ondernemer Danie Bles eigenaar van het
platform, terwijl TMG als mediapartner bij het platform
betrokken is gebleven.

Verkoop Classic FM
Op 1 november verkocht TMG de radiozender Classic FM aan
Challenge Records. De nieuwe eigenaar bood Classic FM de
beste kans op een gezonde continuering van de activiteiten
van Classic FM. De nieuwe eigenaar is ondermeer eigenaar van
labels voor klassieke en jazz-muziek onder de naam Challenge
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Classics en is actief met streamingdiensten voor klassieke
muziek onder de naam MeloMe.

Mediahuis koopt belang van Talpa in TMG, TMG
verkoopt belang in Talpa Radio aan Talpa
Op 1 december 2017 bereikten Mediahuis, Talpa Beheer B.V.
en Talpa Holding N.V. en Telegraaf Media Groep
overeenstemming over twee voorgenomen transacties: 1) de
verkoop van het belang van 29,16% van Talpa in TMG aan
Mediahuis en 2) de verkoop van het belang van 23% van TMG
in Talpa Radio Holding B.V. (‘Talpa Radio’) aan Talpa. De
transacties waren onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Mediahuis betaalde in contanten een bedrag van EUR 6,00 per
aandeel TMG aan Talpa voor een belang van 29,16% in TMG
(gelijk aan 13.516.049 aandelen TMG). De prijs per aandeel
was gelijk aan de prijs die was betaald onder het openbaar bod
op alle aandelen in TMG van 19 april 2017. TMG ontving van
Talpa EUR 55 miljoen voor het 23%-belang van TMG in Talpa
Radio. De Centrale Ondernemingsraad van TMG verstrekte op
13 december een positief advies inzake de verkoop van het
belang van TMG in Talpa Radio. TMG is tevreden met de
transacties die de organisatie de rust en ruimte geven om zich
volledig te concentreren op het uitvoeren van de
toekomstplannen voor TMG. De strategische samenwerking
met Talpa op het gebied van radio, tv en internet zoals begin
2016 aangekondigd, is, in het verlengde van deze transactie,
begin 2018 beëindigd.
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Privé
Privé is dé nummer 1 in showbizz en entertainment en hét merk waar de Nederlandse entertainmentliefhebber het
laatste spraakmakende nieuws vindt over de sterren uit binnen- en buitenland. De belangrijkste succesfactor van
Privé is het uitgebreide netwerk van de redactie. Lezers en online bezoekers worden 24/7 op Prive.nl, dagelijks in
De Telegraaf en in het blad Privé van het laatste showbizznieuws voorzien.
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Human Resources
Algemeen

CAO-ontwikkelingen

Het huis op orde brengen maakt deel uit van de plannen voor
de toekomst van TMG. De Raad van Bestuur heeft om die
reden in 2017 prioriteiten aangebracht in de ontwikkeling van
TMG, in nauwe samenwerking met de afdeling Human
Resources. Dit heeft ertoe geleid dat in het najaar de
adviesaanvragen in het kader van TMG 2020 konden worden
aangeboden aan de medezeggenschap. De samenwerking
met de medezeggenschap was intensief en constructief. De
basis voor een sociaal contract werd in de zomer met de
vakbonden afgesproken middels een verlenging van het
Sociaal Plan tot en met 31 december 2019. De wijzingen die
hierin zijn aangebracht waren gericht op het zorgen voor zoveel
mogelijk openheid en vertrouwen als uitgangspunten bij de
herinrichting van de organisatie. De samenwerking tussen de
vakbonden, de medezeggenschap en HRM heeft hiertoe
bijgedragen.

In november 2017 hebben de CAO-partijen ingestemd met het
onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO voor het
Uitgeverijbedrijf. De CAO gaat met terugwerkende kracht per
1 maart 2017 in en geldt tot en met 31 mei 2019.

TMG heeft aandacht voor het talent en de ontwikkeling van
haar medewerkers. Om talentontwikkeling te stimuleren zal
TMG in de toekomst ondermeer gebruik kunnen maken van
talentontwikkelprogramma's van Mediahuis.
Bij TMG streven we ernaar dat de mensen die bij en met ons
werken een representatieve afspiegeling van de samenleving
zijn.

Ziekteverzuim en re-integratiebeleid
In 2017 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuimcijfer 4,1%
(2016: 3,8%). De stijging in het verzuim is mede veroorzaakt
door de grote reorganisatie die begin 2017 heeft
plaatsgevonden. In 2016 was de verzuimbegeleiding via
externe ondersteuning ingericht, in 2017 werd hier vanuit TMG
een dedicated casemanager bij betrokken. Dit heeft als doel
het terugdringen van langdurig ziekteverzuim, het beperken
van de schadelast op de langdurige verzuimcasussen en het
ondersteunen/adviseren van leidinggevenden bij de
verzuimbegeleiding. In 2018 is de ingezette lijn qua
casemanagement voortgezet en is tevens de aandacht op
frequent verzuim gelegd. Het verzuimbeleid en het
verzuimprotocol zijn in 2017 aangepast en met betrokkenheid
van de COR definitief gemaakt. Ook is de vernieuwde Arbowet
(per 1 juli 2017) doorgevoerd, eveneens via een adviestraject
bij de COR. Het aantal gemelde bedrijfsongevallen was één en
dit is er één minder dan in 2016.
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In totaal vielen eind 2017 909 medewerkers onder een CAO.

Persoonlijk keuzebudget voor alle
medewerkers
In navolging van de invoering van het PKB (persoonlijk
keuzebudget) in 2016 voor de medewerkers die vallen onder
de CAO voor het Uitgeverijbedrijf is met ingang van 1 januari
2017 het persoonlijk keuzebudget (PKB) ook ingevoerd voor
medewerkers die niet onder de CAO voor het Uitgeverijbedrijf
vallen.

Pensioenregeling
Met ingang van 1 januari 2017 heeft TMG een aangepaste
pensioenregeling ingevoerd. Bij de totstandkoming van de
aangepaste regeling was met de COR ook overeengekomen
dat met ingang van januari 2018 alle medewerkers de
mogelijkheid zou worden geboden om voor een volledige DCregeling te kiezen. Voor deze vrijwillige DC-regeling heeft TMG
een dispensatieverzoek ingediend bij de Commissie Toezicht
en Naleving Raad van Uitvoering CAO-UB. In de loop van 2017
heeft de Commissie laten weten dat er geen dispensatie kon
worden verleend. Dit betekent dat de TMG pensioenregeling
nu definitief bestaat uit een volledige CDC-regeling tot een
salaris van EUR 75.000 in combinatie met een DCexcedentregeling voor het salarisdeel tussen EUR 75.000 en
EUR 100.000.

Inhuur flexibele arbeid
In 2017 heeft de afdeling Interim Services gewerkt aan een
service waarmee de inhuur van flexibele arbeid binnen de
organisatie gecentraliseerd wordt. Er is vastgesteld dat er nog
veel voordelen te behalen vallen die leiden tot lagere
inhuurkosten zonder op kwaliteit in te leveren. Door de regie
vanaf Q2 2018 centraal te beleggen kunnen al deze voordelen
benut worden.

Human Resources

Onze medewerkers in cijfers

Verdeling aantal vaste en flexibele medewerkers (ultimo
jaar)1

Het gemiddeld aantal fte in 2017 bedroeg 1.311 ten opzichte
van 1.517 fte in 2016. De gemiddelde leeftijd van medewerkers
in dienst van TMG was 45,6 jaar.

370
205

30,3% van onze medewerkers werkte in 2017 parttime.
Hiervan was 30% man, met een gemiddeld parttime
percentage van 80%, en 70% vrouw, met een gemiddeld
parttime percentage van 73%. Voor medewerkers die in
deeltijd werken of op basis van een tijdelijk contract, gelden
binnen TMG dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor vaste
medewerkers.

1.322

1.036

Overige freelancers en flex werkers
1.358

1.645

Freelancers redactioneel
Medewerkers in dienst

2017

2016

1 'Freelancers redactioneel' betreft actieve freelancers met een overeenkomst
en een recente actieve bijdrage.

Alle gepresenteerde cijfers zijn exclusief Keesing Media Group
in zowel de 2016 als de 2017 data.
Personeelsverloop (ultimo jaar)

461

174

582

352

Medewerkers
in dienst
Medewerkers
uit dienst
2017

2016

Verdeling medewerkers naar leeftijdscategorie (ultimo jaar)
2%

22%

3%

23%

20%

20%

< 25 jaar
26-35 jaar
36-45 jaar

25%

32%

23%
32%

46-55 jaar
> 55 jaar

2017

2016

Verdeling personeelsbestand naar geslacht (ultimo jaar)

63%

37%

41%

59%
38%

Man
Vrouw
2017

2016
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Bericht van de COR
Overname
Het jaar 2017 stond in het teken van de overname van TMG
door Mediahuis. Daar ging heel wat aan vooraf. Het
reorganisatieprogramma Terra Nova was nog in volle gang,
toen er een strijd losbarstte tussen Mediahuis en Talpa om
TMG over te nemen. Een nieuw terrein voor de COR en ook
een (arbeids)intensieve tijd. De Raad van Bestuur zette in op
een level playing field voor beide geïnteresseerde partijen,
zoals het de COR ook is verteld.
Het kostte de COR de nodige tijd en energie om verschillende
stromingen binnen TMG te overtuigen van de rol van de COR
en zijn motieven over het gevolgde pad tijdens de
overnamestrijd.

Aanvullende afspraken
Nadat de keuze uiteindelijk op Mediahuis was gevallen, maakte
de COR een aantal aanvullende afspraken met Mediahuis,
onder andere op het gebied van strategie, financieel beleid,
governance, borging van de onafhankelijke journalistieke
positie, personeel (het verlengen van het Sociaal Plan tot en
met 31 december 2019) en borging van de
medezeggenschap. Hierbij stond het belang van TMG voorop.
De COR kreeg van diverse gremia positieve reacties en
belangrijke stakeholders spraken hun waardering uit over het
onderhandelings-resultaat. Ook de werkvloer was positief over
de gesloten ‘Overeenkomst regelingen als gevolg van de
overname TMG door Mediahuis’ met aanvullende afspraken
op het Merger Protocol.
Na de overname door Mediahuis keerde langzaam de rust
terug in het bedrijf. De nieuwe Raad van Bestuur trad aan. Er
werd opnieuw geïnventariseerd en nieuwe plannen werden
gemaakt. Enkele bestaande plannen werden herijkt. Dit was
de opmaat naar een realistisch plan onder de werktitel TMG
2020.

TMG 2020
De COR sloot een convenant met alle ondernemingsraden die
binnen TMG actief zijn om gezamenlijk de adviesaanvragen in
het kader van het plan TMG 2020 te behandelen. Het plan gaat
immers om de toekomst van ons bedrijf. De COR startte met
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de behandeling van de kapstokadviesaanvraag waarin
duidelijk werd gemaakt hoe TMG er in 2020 uit zal komen te
zien. Er staan vier pijlers centraal: a) portfoliokeuzes; b)
procesoptimalisatie; c) kostenbesparing en d)
samenwerkingen. Er is een financiële doelstelling neergelegd
van het realiseren van een gezonde EBITDA in 2020.
De aankondiging dat 150 banen zullen vervallen in de periode
tot 2020, kwam toch hard aan ondanks de vermelding dat er
gestreefd wordt naar zo min mogelijk gedwongen ontslagen.
Uitgangspunt van de COR is om altijd met een
vertegenwoordiger aanwezig te zijn bij
informatiebijeenkomsten voor het personeel. Het is belangrijk
voor de COR om te weten wat er leeft op de werkvloer.
Omdat vraagstukken steeds ingewikkelder worden, laat de
COR zich door externe adviseurs regelmatig adviseren op het
gebied van ondernemings- en arbeidsrecht, financiën en
pensioenwetgeving.
De COR werpt zich op als een kritische gesprekspartner van
de Raad van Bestuur, maar denkt ook constructief mee. Naast
regulier overleg met de COR heeft de nieuwe Raad van Bestuur
het wekelijks informeel overleg met het dagelijks bestuur van
de COR gecontinueerd. Op basis van de geboden inzichten
van de COR, onder meer verkregen door gesprekken met de
werkvloer, worden voorgenomen besluiten waar nodig
bijgesteld.

Keesing
De COR en de OR Keesing sloten een convenant om
gezamenlijk de adviesaanvraag betreffende de verkoop van
aandelen Keesing Media Group van TMG aan de private equity
onderneming Ergon Capital Partners III, te behandelen. TMG
heeft een (indirect) minderheidsbelang van 30% in Keesing
Media Group behouden. Er werd goed overleg gevoerd met
beide partijen wat tot afspraken heeft geleid op het gebied van
governance, financieel beleid, personeel en
medezeggenschap. Dit tot tevredenheid van de medewerkers
van Keesing Media Group. Ook werden er tussen de COR en
TMG nog enkele specifieke afspraken gemaakt over de
gevolgen voor arbeidsplaatsen bij TMG door het wegvallen van
ondersteunende activiteiten als gevolg van de verkoop.

Human Resources

Nieuwe pensioenregeling
De afronding van de aanpassing en versobering van de TMG
Pensioenregeling kwam na vier jaar in zicht. De laatste hand
werd gelegd aan de reglementen ten aanzien van de Bruto
Basis Bijspaarmodule en de Bruto Excedent
Pensioenregelingen.

Samenstelling
Dagelijks bestuur
• Ria (M.J.P.) Mul-Dielis, voorzitter
• Ilonka (I.A.) Middelberg, vicevoorzitter
• Henk Jan (H.J.) den Ouden, gekozen secretaris
Leden
• Michiel (M.J.H.) van den Busken
• Giselle (A.G.) Kersten (tot 1 oktober 2017)
• Peter (P.) Leijen
• Chantal (C.) Luitjes
• Ronald (R.) Massaut (vanaf 1 juli 2017)
• Edwin (E.D.J.) van der Schoot
• Sharon (S.N.F.) Tjon-A-Njoek
• Maureen (M.) Weijzig
• Bas (S.B) van der Weijden (tot 1 juni 2017)
• Margreet (M.) van Donselaar, ambtelijk secretaris
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ICT
In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan de migratie en
innovatie van ICT-systemen. Dit mede gestuurd door de
sluiting van het hoofdkantoor van Holland Media Combinatie
(HMC) in Alkmaar en de reductie van het aantal regiokantoren.
De verhuizing van HMC-medewerkers, naar o.a. het TMGhoofdkantoor in Amsterdam, heeft een impuls gegeven aan de
rationalisatie van de datacenter-, netwerk- en
werkplekinfrastructuur waardoor een hogere mate van
efficiency, vereenvoudiging en een betere beheersing van
kosten kon worden gerealiseerd. Daarnaast is gefocust op de
technische vernieuwing en innovatie van digitale systemen van
de landelijke en regionale titels, waaronder telegraaf.nl. Dit met
als doel om een solide en toekomstvast platform te realiseren
dat een bijdrage levert aan de uitrol van de herijkte TMGstrategie. Kwaliteit, veiligheid, efficiency en het faciliteren van
de digitale innovatie zijn hierbij de kernwoorden.

Datacenter infrastructuur gerationaliseerd
In het verslagjaar zijn twee interne datacenters van HMC in
Alkmaar geheel uitgefaseerd en gerelateerde facilitaire
systemen ontmanteld. ICT applicaties en de
serverinfrastructuur zijn gemigreerd naar een nieuw
gecontracteerd extern "groen” datacenter in het Amsterdam
Sciencepark en naar cloud datacenters.

Netwerk infrastructuur verbeterd
De regiokantoren van HMC zijn met de introductie van mobiele
Apple werkplekken voorzien van nieuwe WiFi netwerken en
WAN-verbindingen met een hogere capaciteit.

Werkplek infrastructuur verbeterd
In het verslagjaar zijn alle Windows based werkplekken van
HMC-medewerkers vervangen door mobiele Applewerkplekken. Hierdoor zijn nu alle TMG-medewerkers in staat
om 24/7 op elke gewenste tijd en plaats te werken.
De zelfredzaamheid van gebruikers is verhoogd door de
implementatie van een Self Service Portal. Ondersteuning van
gebruikers is nu volledig gecentraliseerd naar de TMGeniusbar,
waar gebruikers met al hun ICT-gerelateerde vragen terecht
kunnen.
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Applicatie rationalisatie
In het verslagjaar is de focus op rationalisatie van het
applicatielandschap gecontinueerd. Door centralisatie van
bedrijfsonderdelen en daarmee de uniformering op Applewerkplekken is het aantal kantoorapplicaties gereduceerd.
Door de overname van Mediahuis ontstaan nieuwe
mogelijkheden om synergie te realiseren in het ICTinfrastructuur- en applicatielandschap, wat kostenbesparingen
mogelijk maakt en tot meer efficiency in de bedrijfsvoering van
TMG leidt.

Verantwoord ondernemen
Verantwoord ondernemen blijft onderdeel van de strategie van
TMG. Voor de periode 2018 - 2020 ligt de focus op het gezond
maken van de core business en het gezond maken van de
onderneming. De pijlers van het verantwoord ondernemen
beleid worden in de loop van 2018 verder in lijn gebracht met
de herijkte strategie. In 2017 is zoveel als mogelijk invulling
gegeven aan het bestaande beleid op het gebied van
verantwoord ondernemen. Belangrijke niet-financiële mijlpalen
waren de verdere ontwikkeling van onze medewerkers, de
reductie van onze CO2-uitstoot en onze ISO14001certificering. Het verantwoord ondernemen beleid is te vinden
op de corporate webste: https://www.tmg.nl/nl/verantwoordondernemen.

Verbeteren milieuprestaties

Energieverbruik in GJ1

238.714
193.521

2017
52.856 GJ
Aardgas
140.665 GJ
Groene elektriciteit

2016
40.747 GJ
Groene elektriciteit + Aardgas
in afgestoten locaties
51.079 GJ
Aardgas
146.888 GJ
Groene elektriciteit

1 Inclusief Keesing tot 1 oktober 2017.

De belangrijkste grondstoffen die TMG gebruikt zijn energie en
papier. Daarom richten wij ons bij het verbeteren van onze
milieuprestaties op energiereductie, CO2-reductie en het
gebruik van duurzaam gecertificeerd papier.

Reductie energieverbruik
Sinds 2013 loopt TMG mee in de meerjarenafspraak (MJA3)
over energie-efficiëntie die de grafische industrie met de
overheid heeft gemaakt voor de periode 2013-2016. Deze
MJA3 liep eind 2016 af. In overleg met het Bevoegd Gezag en
de uitvoerende Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) heeft TMG besloten ook deel te nemen aan de MJA3
2017-2020, door middel van het vernieuwde Energie Efficiency
Plan (EEP). Dit plan beschrijft nieuwe rendabele,
energiebesparende maatregelen die de komende jaren zullen
worden doorgevoerd om zo in de periode 2017-2020 een
cumulatieve teruggang in energieverbruik van 8% te realiseren.
Ook zijn afspraken over de wijze van energiemonitoring en
uitvoering vastgelegd.
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Reductie CO2-uitstoot

Duurzame datacenters

TMG wil haar directe impact op het klimaat inzichtelijk maken.
Daarom meten en publiceren wij de CO2-uitstoot van
kantoorgebouwen, de drukkerij en vervoer in eigen beheer
(scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de internationale richtlijn
Greenhouse Gas Protocol), en de CO2-emissies uit zakelijke
vliegreizen. Ultimo 2018 willen wij hebben bereikt dat onze
absolute CO2-uitstoot 20% lager ligt dan eind 2014. In 2017 is
de CO2-uitstoot met 29,1% gedaald ten opzichte van 2016.

Ultimo 2017 wordt voor 35% van de externe hosting van onze
online producten gebruikgemaakt van duurzame elektriciteit.
Het betreft gekwalificeerde datacenters die door TMG als
product/dienst zijn gecontracteerd voor housing van fysieke
server-infrastructuur. Datacenters die door leveranciers
worden ingezet als niet-gespecificeerd onderdeel van
gecontracteerde managed LaaS, PaaS en SaaS clouddienstverlening, zijn niet in deze scope opgenomen. Bij deze
datacenters kan veelal wel regionaal maar niet specifiek
worden aangegeven vanuit welke datacenter(s) en met welke
specifieke servers een clouddienst wordt geleverd. Binnen de
hiervoor genoemde scope streeft TMG naar meer inzicht in de
energie-efficiëntie (lage PUE-waarden) en CO2-prestaties van
onze externe datacenters die onze online producten hosten.

Hierdoor liggen wij goed op schema om onze doelstelling te
halen, met een slag om de arm voor externe factoren waarop
wij geen invloed hebben, zoals de weersomstandigheden. De
uitstootdaling in 2017 werd met name veroorzaakt door het
sluiten van de drukkerij in Alkmaar en de sluiting van diverse
panden in het land. De samenvoeging van locaties heeft niet
geleid tot een stijging van het energieverbruik noch van de
CO2-uitstoot op de Basisweg.
Ook de afname van het aantal auto’s in ons leasewagenpark
zorgt voor een daling van onze CO2-uitstoot. Daarnaast
beperkt TMG de milieu-impact van leaseauto’s door een
verplichte keuze voor A-, B- of C- milieulabels en een CO2bovengrens per label.

Gebruik grondstoffen
Papier is een belangrijke grondstof. Voor het vervaardigen van
papier wordt houtpulp gebruikt. De herkomst van de gebruikte
houtpulp vormt een belangrijke milieufactor vanwege het
vraagstuk van verantwoord bosbeheer. Het ingekochte
drukpapier bestond in 2017 voor 100% uit duurzaam
gecertificeerd papier (PEFC, FSC of gelijkwaardig). Daarmee is
aan ons streven voldaan dat jaarlijks tenminste 95% van het
ingekochte drukpapier gecertificeerd is.

Totaal directe CO2-uitstoot in kton1
Daarbij streven wij ernaar om de juiste balans te vinden tussen
gerecycled papier en virgin fiber (nieuwe houtvezel). Volledig
gebruik maken van gerecycled papier is technisch niet mogelijk
en wenselijk. Samen met onze leveranciers werken wij daarom
continu aan de logische en duurzame balans in wisselende
samenstelling voor onze kranten en magazines.

6.477

4.589

Circulair gebruik grondstoffen1
2017

2016

190 kton Zakelijke vliegr eizen

277 kton Zakelijke vliegreizen

1.234 kton Brandstof eigen vervoer

2.618 kton Brandstof eigen vervoer

3.165 kton Drukkerij + Kantoor

537 kton Afgestoten Drukkerij + Kantoor

2,1% 0,5%

2,3% 0,5%

3.045 kton Drukkerij + Kantoor

1 Inclusief Keesing tot 1 oktober 2017.

Papier
Inkt

Om de impact van het energieverbruik van TMG verder te
beperken, wordt sinds 2011 hernieuwbare elektriciteit
gebruikt. Dat doen wij in de vorm van Garanties van Oorsprong
(GvO’s) van CertiQ, afkomstig van windenergie uit een
windmolenpark in Denemarken. In 2017 was 100% van de
totale verbruikte elektriciteit gecertificeerd duurzaam. Al onze
kantoren maken gebruik van CO2-neutrale elektriciteit
waardoor onze CO2-uitstoot in scope nihil is. We streven ernaar
dat onze elektriciteit jaarlijks 100% gecertificeerd duurzaam is.
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97,4%

97,2%

2017

2016

Aluminium
platen

1 Exclusief Keesing in 2017 data

Papier blijft daarnaast ook onze grootste reststroom. Hiervan
werd bijna 100% gerecycled. Voor de drukplaten zijn de
afdelingen digitale beeldverwerking en drukkerij zo ingericht
dat het aluminium van de gebruikte drukplaten volledig
hergebruikt kan worden door leveranciers.

Verantwoord ondernemen

De totale hoeveelheid papier die werd afgevoerd in 2017
daalde van 2.084 kton naar 1.830 kton. Dit is een effect van
de investering in een automatisch register, kleur systeem,
waardoor er minder papier gebruikt wordt bij het instellen van
de drukpersen.
Ook de reststromen van de overige restmaterialen daalde.
Deze daling valt toe te schrijven aan een efficiëntere
bedrijfsvoering.

ISO14001-certificaat
Binnen TMG is in 2016 het milieumanagementsysteem
ISO14001 geïmplementeerd en de bijbehorende certificering
daarvoor behaald. Ook in 2017 voldeed TMG aan de criteria
die benodigd zijn voor de certificering, die zich richten op onder
andere controle van mogelijke milieurisico’s, beheersing van
alle relevante milieu-aspecten en het voldoen aan alle wettelijke
verplichtingen.

Integriteit
In 2017 zijn het Beleidsplan Integriteit en de bijbehorende
beleidstukken geüpdatet. Belangrijkste wijzigingen zijn een
scherpere definitie van de rollen en verantwoordelijkheden van
de betrokken stafafdelingen, het beleggen van het algemeen
management van de compliance functie bij de Compliance
Officer en de introductie van een compliance jaarplan. In dit
jaarplan wordt met inachtneming van proportionaliteit en een
risico gebaseerde benadering, een programma van
compliance activiteiten opgenomen.
In het compliance jaarplan van 2017 zijn Compliance
Governance en Gedragscode & Kernwaarde als belangrijkste
aandachtsgebieden vastgesteld. Belangrijkste activiteiten op
deze gebieden waren het updaten van het beleidsplan en
bijbehorende beleidsstukken en het creëren van meer
bewustzijn en kennis van het integriteitsbeleid door middel van
heldere communicatie en training. In dat kader is de
integriteitspagina op het sociaal intranet FEEDS vernieuwd. Op
deze pagina zijn van het beleidsplan en de diverse reglementen
korte, heldere toelichtingen opgenomen en zijn per onderwerp
de belangrijkste ‘do’s & don’ts’ benoemd. Tevens is er een
nieuwe e-learning module met betrekking tot het
integriteitsbeleid ontwikkeld en uitgerold voor iedereen die
werkzaam is voor TMG (intern en extern). De e-learning is
tevens opgenomen in het proces van indiensttreding van
nieuwe medewerkers.

Het meldpunt voor integriteit en ongewenste omgangsvormen
heeft in 2017 drie meldingen ontvangen. Deze zijn alle in 2017
afgehandeld.

Wet bescherming persoonsgegevens
In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de
belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens
in Nederland vastgelegd. Deze wet geldt nog tot 25 mei 2018.
Vanaf 25 mei is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. TMG is actief
bezig met de implementatie van de nieuwe privacywetgeving.
Het interne Reglement gebruik Persoonsgegevens is
geactualiseerd, contracten met leveranciers zijn of worden
aangepast en informatiesessies over het onderwerp zijn
georganiseerd voor medewerkers over hoe om te gaan met de
interne en externe verwerking van persoonsgegevens.
Leidinggevenden zijn getraind op het onderwerp en gewezen
op hun verantwoordelijkheden in dit kader. Veel medewerkers
hebben bovendien in de periode tot aan 1 maart 2018
deelgenomen aan een nieuwe E-learning over het onderwerp
en de eisen en gevolgen van de AVG.

Fiscale compliance
TMG vindt het belangrijk dat er een correcte toepassing
plaatsvindt van de fiscale wetgeving en internationale
standaarden (zoals de OESO-richtlijnen) in haar organisatie.
TMG streeft ernaar om deze wetgeving en internationale
standaarden naar haar doel en strekking toe te passen. In het
algemeen volgt de fiscaliteit van TMG de operationele
activiteiten en worden de resultaten belast waar de waarde
wordt gecreëerd.
Concern Fiscale Zaken is verantwoordelijk voor het fiscale
beleid van TMG en waarborgt de naleving van fiscale wet- en
regelgeving. Daarnaast is er beleid voor (bijzondere)
transacties/gebeurtenissen waarbij verplichte consultatie moet
plaatsvinden met Concern Fiscale Zaken.
TMG streeft naar een open dialoog met de Belastingdienst, op
basis van wederzijds respect en vertrouwen. Op onderdelen
zijn convenanten afgesloten met de Belastingdienst, waarin
bindende afspraken zijn gemaakt over de werkwijze, interne
controles en de belastingpositie van TMG. TMG heeft deze
afspraken gemaakt om een bevestiging van haar fiscale
standpunten te krijgen op basis van volledige openheid en
transparantie omtrent feiten en omstandigheden. Ook het Tax
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Control Framework van TMG is met de Belastingdienst
gedeeld en besproken.

Verantwoord inkopen
Concern Inkoop hanteert een categorisering van leverancies
op basis van risico’s, conform de Kraljic Matrix. Op basis van
de risico’s en de voor TMG materiële Verantwoord
Ondernemen-onderwerpen, wordt de weging van
verantwoord ondernemen bij de inkoop bepaald. Bij alle
contracten die via Concern Inkoop worden gesloten, wordt
aan de leveranciers gevraagd de gedragscode met betrekking
tot Verantwoord Ondernemen te ondertekenen. Bij de inkoop
van goederen of diensten geclassificeerd als laag risico en een
hoge beschikbaarheid dienen alle leveranciers akkoord te gaan
met de gedragscode om in aanmerking te komen voor de
opdracht. Bij diensten geclassificeerd met een hoger risico en
een lagere beschikbaarheid wordt een gedegen risicoafweging
gemaakt wanneer leveranciers aangeven dat ze de
gedragscode niet kunnen ondertekenen.
In 2016 zijn de KPI’s voor verantwoord inkopen geactualiseerd
en is de doelstelling voor het percentage getekende
gedragscodes door leveranciers veranderd. Het
inkoopregistratiesysteem heeft in de loop van 2017 diverse
wijzigingen ondergaan. Uit het aangepaste systeem blijkt dat
56,9% van de via Concern Inkoop gesloten contracten een
ondertekende gedragscode bevat. Een exacte vergelijking ten
opzichte van 2016 kan ten gevolge van de in 2017
aangebrachte wijzigingen niet worden gemaakt.
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Investor Relations en het aandeel TMG
Ontwikkelingen 2017
Het jaar 2017 stond voor TMG en haar aandeelhouders in het
teken van het overnameproces van TMG dat o.a. in het
hoofdstuk 'TMG gedurende het biedingenproces' van dit
jaarverslag is toegelicht. Met als uiteindelijk gevolg dat het
belang van Mediahuis en haar Nederlandse 100%
dochtervennootschap Gerald BidCo B.V. op 15 december
2017 in TMG 98,5% was. Op 21 februari 2018 was de laatste
dag waarop nog handel in het aandeel TMG kon plaatsvinden.
Sinds 22 februari 2018 is TMG niet meer beursgenoteerd.
Over alle zaken die samenhingen met het biedingenproces en
de overname van aandelen heeft TMG steeds actueel en
gedetailleerd verantwoording afgelegd richting haar
aandeelhouders en andere stakeholders. Voor alle
verantwoordingen verwijzen we naast dit jaarverslag, naar het
jaarverslag 2016, het halfjaarverslag 2017, naar informatie die
te vinden is in de persberichten die over het onderwerp zijn
uitgebracht in 2016 en 2017 en naar de corporate website van
TMG, www.tmg.nl, in het bijzonder naar de daar aanwezige
secties 'nieuws' en 'investeerders'.
TMG heeft bij al haar activiteiten in het jaar 2017 waaronder de
activiteiten in het kader van het overnameproces, gehandeld
in het belang van de onderneming en al haar stakeholders. Het
doel van TMG tijdens het overnameproces is steeds geweest
om de beste optie te kiezen voor TMG en haar stakeholders,
zowel uit strategisch als uit financieel oogpunt. Dat doel is
bereikt nu Mediahuis nagenoeg volledig eigenaar van TMG is
geworden. TMG is blij met het lange termijn commitment van
Mediahuis en met de expertise die wordt ingebracht op het
gebied van het succesvol maken van mediabedrijven.
TMG is sinds de beurs exit een geheel nieuwe fase ingegaan
waarbij de relatie met de voormalige aandeelhouders is
veranderd. TMG bedankt al haar voormalige aandeelhouders
nadrukkelijk voor de constructieve samenwerking.
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Resultaten Telegraaf Media Groep
• De totale opbrengsten inclusief het effect van
portfoliowijzigingen dalen met 10,4% van € 348,1 naar
€ 311,8 miljoen, met name als gevolg van lagere
advertentie-inkomsten uit print (-33,1%). Exclusief
het effect van portfoliowijzigingen dalen de
advertentie-inkomsten uit print met 22,8%.
• Sterke verbetering genormaliseerd EBITDA-resultaat
in 2e halfjaar; € 9,8 miljoen positief ten opzichte van
€ 6,1 miljoen negatief in 1e halfjaar, respectievelijk
€ 1,2 miljoen positief in 2e halfjaar 2016.
• Genormaliseerd voor reorganisatielasten, eenmalige
kosten (hoofdzakelijk inzake het overnametraject) en
boekverliezen/winsten is een EBITDA gerealiseerd
van € 3,7 miljoen, ten opzichte van een negatieve
EBITDA van € 0,4 miljoen vorig jaar.
• Het EBITDA-resultaat inclusief eenmalige posten
bedraagt € 9,7 miljoen negatief (2016: € 12,3 miljoen
negatief).
• Door eenmalige boekwinsten enerzijds en afboeking
van geactiveerde compensabele verliezen resulteert
een nettowinst van € 2,9 miljoen tegenover een
nettowinst van € 1,6 miljoen in 2016.
• De verkoop van Keesing Media Group leidt tot een
forse verbetering van de cashpositie en aflossing van
de bankleningen.
Zowel in 2017 als in 2016 zijn de resultaten sterk beïnvloed
door een aantal eenmalige posten. Onderstaande tabel toont
de gerapporteerde en de genormaliseerde resultaten voor
2017 en 2016.
x € 1 miljoen

Opbrengsten
Bedrijfslasten
EBITDA

Gerapporteerd
2017
2016
311,8
321,5
-9,7

348,1
360,4
-12,3

Genormaliseerd
2017
2016
309,7
306,0
3,7

347,4
347,8
-0,4

• Eenmalige vrijvallen en dotaties aan voorzieningen voor
verlieslatende contracten en juridische geschillen (2017:
€ 2,3 miljoen dotatie; 2016: € 1,8 miljoen vrijval).
De bovengenoemde reorganisatielasten van € 3,2 miljoen
hebben hoofdzakelijk betrekking op fte-reducties bij het
Hoofdkantoor als gevolg van vereenvoudiging van de
structuur, diverse reorganisaties bij het Facilitair Bedrijf
waaronder de afdeling operations als gevolg van de verkoop
van de weekbladen en voorts diverse individuele regelingen
waaronder de afvloeiingskosten van de voormalige Raad van
Bestuur. Van de eind 2016 gevormde voorziening voor de
regionale redactie is in 2017 € 2,1 miljoen vrijgevallen als gevolg
van gewijzigde plannen.
In het vervolg zal een nadere toelichting gegeven worden op
de genormaliseerde resultaten.

Opbrengsten
x € 1 miljoen

2017

2016

%

B2C - abonnementen

169,3 175,7

-3,6

Losse verkoop print
Overig (o.a. E-commerce)
B2C - transacties

22,5
19,5
42,0

24,4 -7,8
22,7 -14,1
47,1 -10,8

Print advertenties
Digitale advertenties
B2B - advertenties

47,3
26,5
73,8

70,7 -33,1
28,9 -8,3
99,6 -25,9

Distributie en vervaardiging
Overige opbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

16,7 17,2 -2,9
7,9
7,8
1,3
309,7 347,4 -10,9

B2C - abonnementen
De volgende posten zijn hierbij genormaliseerd:
• Boekwinsten op de verkoop van vastgoed (2017: € 2,1
miljoen; 2016: € 0,7 miljoen);
• Kosten in verband met de openbare biedingen en de
procedures bij de Ondernemingskamer (2017: € 8,4
miljoen; 2016: € 1,9 miljoen);
• Reorganisatielasten (2017: € 3,2 miljoen; 2016: € 12,4
miljoen);
• Boekverlies op verkoop activiteiten (2017: € 1,6 miljoen;
2016: nihil); en
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De omzet uit B2C-abonnementen bestaat hoofdzakelijk uit
abonnee-inkomsten voor zowel print als digitale content. De
daling van de abonnee-inkomsten is zichtbaar bij alle
dagbladen, waarbij met name De Telegraaf harder daalt.

B2C - transacties
Losse verkoop print
De inkomsten uit losse verkoop print laten een daling zien van
7,8%, dit betreft voornamelijk een daling bij De Telegraaf.
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Overig (onder andere e-commerce )
De overige omzet uit B2C-transacties neemt af van € 22,7
miljoen naar € 19,5 miljoen, een daling van 14,1%. Deze
omzetstroom bestaat in 2017 voor € 18,7 miljoen (2016: € 21,8
miljoen) uit e-commerce opbrengsten. De afname komt vooral
door minder transacties dan vorig jaar, onder andere als gevolg
van toegenomen concurrentie zowel aan de inkoop- als de
verkoopkant.

B2B - advertenties
De advertentie-inkomsten bestaan uit print en digitale
advertenties. De advertentie-inkomsten print zijn gedaald
onder invloed van een marktbrede trend, waarbij op
onderdelen TMG het slechter doet dan de markt, mede door
onderbezetting op de afdeling sales gedurende een groot deel
van 2017 als gevolg van de begin 2017 doorgevoerde
reorganisatie. Tevens is er een negatief effect van de verkoop
van onderdelen waaronder de weekbladen. Genormaliseerd
voor verkochte en gestopte activiteiten is de daling in
advertenties print 22,8%. De digitale advertentie-inkomsten
dalen met name als gevolg van het stoppen van Dichtbij.
Gecorrigeerd hiervoor zijn de digitale advertentie-inkomsten
stabiel. Eind september 2017 is de nieuwe site van De
Telegraaf gelanceerd, hierdoor zijn zowel het aantal
advertentieposities als de zichtbaarheid ervan verbeterd.
Tevens zijn verbeteringen aangebracht in de
advertentiemogelijkheden op mobiel.

Overige opbrengsten
De overige opbrengsten zijn licht gestegen van € 7,8 miljoen
in 2016 naar € 7,9 miljoen in 2017. Dit betreft een combinatie
van hogere omzet uit Fashion Week (2 evenementen in 2017,
1 evenement in 2016) en lagere omzet uit de verkoop van
tablets bij abonnementen.

Bedrijfslasten
x € 1 miljoen

2017

2016

Grond- en hulpstoffen
Transport- en distributiekosten
Uitbesteed werk en technische
productiekosten
Personeelskosten
Verkoopkosten
Overige bedrijfslasten
Bedrijfslasten

16,7
55,2

20,7 -19,3
61,8 -10,7

%

19,1 21,1 -9,5
121,1 139,6 -13,3
17,6 19,6 -10,2
76,3 85,0 -10,2
306,0 347,8 -12,0

De bedrijfslasten vóór afschrijvingen, amortisaties en
bijzondere waardeverminderingsverliezen zijn afgenomen met
€ 41,8 miljoen.

Grond- en hulpstoffen en Transport- en
distributiekosten
De kosten voor grond- en hulpstoffen en transport- en
distributiekosten dalen met name als gevolg van een lagere
oplage bij de kranten en de verkoop van de weekbladen.

Uitbesteed werk en technische productie
De kosten van uitbesteed werk en technische productie dalen
door afgenomen oplagevolumes en het insourcen van externe
orders.

Personeelskosten
De personeelskosten zijn in 2017 gedaald met € 18,5 miljoen.
De lonen, sociale lasten en pensioenkosten dalen met € 13,2
miljoen vooral als gevolg van doorgevoerde reorganisaties. De
overige personeelskosten nemen af met € 5,3 miljoen. Dit
betreft met name een daling van de kosten van tijdelijk
personeel, als gevolg van minder projecten en meer invulling
van projecten door eigen personeel.
Het gemiddeld aantal fte is gedaald van 1.517 fte in 2016 naar
1.311 fte in 2017, wat met name zichtbaar is bij TMG Media
als gevolg van de reorganisatie bij Sales en Marketing en door
de verkoop van de weekbladen.

Verkoopkosten
De daling van de verkoopkosten met € 2,0 miljoen is met name
het gevolg van een lagere inzet van campagnes door diverse
merken, mede als gevolg van de gewijzigde merkenstrategie.

Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfskosten nemen af met € 8,7 miljoen, vooral
vanwege lagere advieskosten, externe redactiekosten,
automatiseringskosten en huisvestingskosten.

EBITDA business units
x € 1 miljoen

2017

2016

TMG Media
TMG Digital
Facilitair Bedrijf
Hoofdkantoor & overig
EBITDA

73,3
0,4
-29,9
-40,1
3,7

82,1 -10,7
3,2 -87,5
-37,1 19,4
-48,6 17,5
-0,4

%

De genormaliseerde EBITDA is uitgekomen op € 3,7 miljoen
ten opzichte van € 0,4 miljoen negatief in 2016. De verbetering
in EBITDA is vooral gerealiseerd in de tweede helft van 2017.
In de eerste helft van 2017 was de genormaliseerde EBITDA
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nog € 6,1 miljoen negatief (2016: € 1,6 miljoen negatief). In de
tweede helft van 2017 was de genormaliseerde EBITDA
derhalve € 9,8 miljoen positief, een significante verbetering ten
opzichte van de tweede helft van 2016 van € 1,2 miljoen
positief.
Bij TMG Media daalt de EBITDA met € 8,8 miljoen vanwege
lagere omzet uit advertenties en abonnementen (totale
omzetdaling TMG Media is € 30,0 miljoen). Dit wordt deels
gecompenseerd door een daling van de personeelskosten als
gevolg van doorgevoerde reorganisaties en overige
kostenbesparingen vooral als gevolg van gedaalde
oplagevolumes.
Bij TMG Digital daalt de EBITDA met € 2,8 miljoen, dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door een daling van de omzet met
€ 5,2 miljoen, wat vooral zichtbaar is bij Groupdeal als gevolg
van minder transacties ten gevolge van toegenomen
concurrentie. Daarnaast dalen de opbrengsten uit advertenties
wat mede wordt veroorzaakt door de verkoop van Bohil. De
omzetdaling is slechts deels gecompenseerd door lagere
kosten, hoofdzakelijk omzetgerelateerd.
Bij het Facilitair Bedrijf is sprake van een verbetering van de
EBITDA met € 7,2 miljoen, de voornaamste reden is het
insourcen van externe drukorders. Daarnaast dalen de
personeelskosten, vooral als gevolg van de doorgevoerde
reorganisatie bij de drukkerij in het 1e halfjaar van 2016.
De afname van de kosten van het Hoofdkantoor & overig,
waaronder ook de centrale ICT-afdeling valt, komt vooral door
lagere personeelskosten, automatiseringskosten en
advieskosten. De personeelskosten zijn gedaald als gevolg van
een daling in het aantal fte en minder inhuur van derden door
minder projecten. De automatiseringskosten dalen
voornamelijk als gevolg van doorgevoerde optimalisaties.
De business units Facilitair Bedrijf en Hoofdkantoor & overig
zijn nagenoeg geheel ondersteunend aan de business unit
TMG Media en in beperkte mate aan TMG Digital. Omdat vaste
kosten niet worden doorbelast zijn de resultaten van de
business units Facilitair Bedrijf en Hoofdkantoor & overig sterk
negatief.
Met ingang van 2017 is de structuur van de segmenten
aangepast. TMG Landelijke Media en Holland Media
Combinatie zijn samengevoegd onder TMG Media. De
vergelijkende cijfers 2016 zijn hiervoor aangepast.
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Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere
waardeverminderingen
Afschrijvingen en amortisaties
De afschrijvingen en amortisaties zijn € 12,3 miljoen ten
opzichte van € 10,6 miljoen in 2016. De toename wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door toegenomen investeringen in
digitale producten in 2016 en 2017.

Bijzondere waardeverminderingen
De bijzondere waardeverminderingen bedragen € 1,8 miljoen
en hebben voor € 1,3 miljoen betrekking op afboekingen op
digitale producten (apps, websites) als gevolg van de
gewijzigde merkenstrategie. De overige € 0,5 miljoen heeft
betrekking op persen in Alkmaar welke werden aangehouden
voor verkoop en waarvan de werkelijke opbrengstwaarde lager
lag dan eerder ingeschat. Tevens is voor € 1,0 miljoen aan
bijzondere waardeverminderingen teruggenomen als gevolg
van hogere opbrengsten uit verkoop van activa (vastgoed)
aangehouden voor verkoop.
In 2016 bedroegen de bijzondere waardeverminderingen € 2,2
miljoen voornamelijk betrekking hebbende op panden en
grond.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten, die tevens het resultaat
deelnemingen omvatten, waren over 2017 per saldo € 8,8
miljoen positief (2016: nihil). Dit resultaat bestaat hoofdzakelijk
uit een boekwinst op de verkoop van het 23%-belang in Talpa
Radio Holding B.V. van € 7,5 miljoen en het aandeel in het
resultaat van Talpa Radio Holding B.V. tot aan moment van
verkoop van € 2,1 miljoen. Talpa Radio presteerde hiermee in
lijn met de verwachtingen. Het belang in Talpa Radio Holding
B.V. is in december 2017 voor € 55,0 miljoen in contanten
verkocht aan Talpa Holding N.V.
In 2016 bestonden de financiële baten en lasten hoofdzakelijk
uit het aandeel in het resultaat van Talpa Radio Holding B.V.
van € 0,7 miljoen en rentelasten van € 0,8 miljoen inzake de
rekening-courantfaciliteit.

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten
Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedraagt € 40,2
miljoen (2016: € 19,7 miljoen) en bevat zowel het
transactieresultaat op de verkoop van Keesing Media Group
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(€ 27,3 miljoen) als het reguliere resultaat over de periode
1 januari 2017 t/m 28 september 2017. Het reguliere nettoresultaat is uitgekomen op € 12,9 miljoen winst (2016: € 12,3
miljoen winst over 12 maanden).
In 2016 bestond het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten
daarnaast uit een boekwinst op de verkoop van Sky Radio
Group van € 2,6 miljoen (na belasting) en het aandeel in het
resultaat over de periode 1 januari 2016 t/m 30 september
2016 van € 4,8 miljoen.

Nettoresultaat
Het nettoresultaat is uitgekomen op een winst van € 2,9 miljoen
(2016: € 1,6 miljoen winst). De winst is hoofdzakelijk te danken
aan de eerder genoemde boekwinsten op de verkoop van
Keesing Media Group en van het 23%-belang in Sky Radio
Group. De winst in 2016 was hoofdzakelijk te danken aan de
boekwinst op de verkoop van Sky Radio Group.

Ontwikkeling van de balans
Winstbelasting en belastingpositie
De winstbelasting toont een last van € 23,2 miljoen over 2017
(2016: € 7,0 miljoen bate). Vanwege een historie van
operationele verliezen van de voortgezette activiteiten (wat een
zwaarwegend element is in de geldende IFRS regelgeving), de
verkoop van Keesing Media Group, het niet doorgaan van de
sale and lease back, conservatievere prognoses inzake de
video-strategie en de verder gedaalde advertentie en
abonnementen opbrengsten, is besloten een groot deel van
de compensabele verliezen niet meer te waarderen. Dit heeft
geleid tot een afboeking van € 28,6 miljoen. De betaalde
winstbelasting bedroeg in 2017 € 3,3 miljoen (2016: € 6,1
miljoen) en had hoofdzakelijk betrekking op betaalde
winstbelasting in Frankrijk en België door Keesing Media
Group.
De gewaardeerde compensabele verliezen bedragen per
31 december 2017 € 57,6 miljoen (2016: € 161,7 miljoen),
resulterend in een actief van € 14,4 miljoen, en hebben volledig
betrekking op de Nederlandse fiscale eenheid. De
compensabele verliezen zijn gewaardeerd op basis van
verwachte fiscale resultaten in de komende jaren waarvoor de
meerjaren business plannen voor de periode 2018 - 2020 als
basis hebben gediend. Hierbij zijn er een aantal afslagen
genomen op de meerjaren business plannen en zijn tot 5 jaar
vooruit de fiscale winsten meegenomen. Daarnaast heeft TMG
een significante stille reserve in het vastgoed, wat mede is
gebleken uit ontvangen biedingen inzake de (geannuleerde)
sale and lease back van het vastgoed aan de Basisweg.
Omdat er op dit moment geen intenties zijn voor verkoop van
dit vastgoed, is dit niet meegewogen in het bepalen van de te
waarderen fiscale verliezen. Management heeft vertrouwen dat
het gewaardeerde bedrag gerealiseerd zal worden de
komende jaren

Het balanstotaal is sterk afgenomen met € 73,7 miljoen,
hoofdzakelijk door de deconsolidatie van Keesing Media
Group. De solvabiliteit, zijnde het eigen vermogen (toe te
rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V.) als
percentage van het balanstotaal, is mede hierdoor verbeterd
van 57,3% naar 71,3%. De opbrengst uit de verkoop van
Keesing Media Group en het 23%-belang in Talpa Radio
Holding B.V. is gebruikt om de rekening-courantschuld af te
lossen. Overtollige geldmiddelen zijn uitgeleend aan Mediahuis
N.V. (per 31 december 2017: € 140,0 miljoen), waarmee een
maandelijks revolverende kredietfaciliteit is overeengekomen.
Hierdoor kan TMG op korte termijn altijd over (een substantieel
deel van) de gelden beschikken en ontvangt TMG een
marktconforme rentevergoeding voor de overtollige
geldmiddelen.

Ontwikkeling van de kasstromen
De kasstromen omvatten zowel de voortgezette als de
beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Kasstroom uit operationele activiteiten
De nettokasstroom uit operationele activiteiten is in 2017
uitgekomen op € 27,9 miljoen negatief ten opzichte van € 2,9
miljoen negatief in 2016. De daling wordt met name
veroorzaakt door een negatieve werkkapitaalmutatie in 2017
van € 26,0 miljoen (2016: + € 10,6 miljoen). De negatieve
werkkapitaalmutatie in 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door de betaling van de verplichting inzake de Radio Veronica
licentie van € 14,7 miljoen en door een veel lager kostenniveau
eind 2017 ten opzichte van 2016 waardoor de schuldpositie
lager is. In 2016 was er juist een positief effect in het
werkkapitaal vanwege de ontvangst van de reeds betaalde
licentietermijnen. De betaalde reorganisatielasten zijn in 2017
uitgekomen op € 10,9 miljoen, duidelijk lager dan in 2016
(€ 30,1 miljoen).
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Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt € 40,7
miljoen positief (2016: € 6,2 miljoen negatief). Deze kasstroom
omvat de ontvangst uit de verkoop van Keesing Media Group
van € 125,2 miljoen (betreft verkoopopbrengst verminderd met
geldmiddelen Keesing Media Group en investering in 30%belang in Puzzle Holding B.V.) en de ontvangst uit de verkoop
van het 23%-belang in Talpa Radio Holding B.V. van € 55,0
miljoen. Van deze opbrengsten is eind 2017 € 140,0 miljoen
uitgeleend aan Mediahuis. De investeringen in materiële en
immateriële vaste activa bedragen € 8,7 miljoen (2016: € 11,5
miljoen) en bestaan hoofdzakelijk uit investeringen in
immateriële vaste activa zoals de ontwikkeling van websites en
apps en software voor business-applicaties en ITinfrastructuur.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt € 5,8
miljoen negatief (2016: € 14,4 miljoen negatief) en betreft
hoofdzakelijk de aflossing van het saldo per 31 december 2016
van de rekening-courant faciliteit (€ 5,0 miljoen). In 2016 betrof
dit de uitbetaling van dividend van € 7,4 miljoen, de aankoop
van de aandelen in Sienna Holding B.V. die nog niet door TMG
gehouden werden voor € 5,7 miljoen en de betaling van de
jaarlijkse FM-licentie aan het Agentschap Telecom door de Sky
Radio Group inzake kavel A1 (€ 4,3 miljoen). Tevens werd in
2016 per saldo € 5,0 miljoen getrokken op de rekening-courant
faciliteit.
Per saldo is de kasstroom in 2017 € 7,0 miljoen positief (2016:
€ 23,4 miljoen negatief).

Financiering
Begin 2017 is de in juli 2015 bij een consortium van twee
banken afgesloten revolverende kredietfaciliteit van € 70
miljoen op een aantal onderdelen aangepast, met name om de
destijds beoogde sale and lease back van het vastgoed
mogelijk te maken. De aanpassingen betroffen hoofdzakelijk
het verlengen van de faciliteit met 20 maanden tot 10 maart
2020, het terugbrengen van het maximaal te trekken bedrag
tot € 50 miljoen en het stellen van een aantal zekerheden zoals
verpanding van vorderingen, IP-rechten, aandelen Keesing
Media Group B.V. en een positieve hypotheekverklaring voor
een deel van het onroerend goed. Na de verkoop van Keesing
Media Group zijn de faciliteiten volledig afgelost en beëindigd,
waarmee ook alle gestelde zekerheden zijn vrijgegeven. TMG
is sindsdien schuldenvrij (afgezien van reguliere
werkkapitaalverplichtingen).
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Dividend
Voorgesteld wordt om het resultaat over 2017 toe te voegen
aan de reserves en geen dividend uit te keren (2016: idem).

Vooruitzichten
2018 zal in het teken staan van de uitvoering van de plannen
van de Raad van Bestuur die in november 2017 bekend zijn
gemaakt. In januari 2018 heeft de Centrale Ondernemingsraad
positief geadviseerd over deze plannen en is aansluitend door
de Raad van Bestuur gestart met de uitvoering ervan. Drie
pijlers vormen de kern van deze plannen: focus op de sterke
merken, de beste in service en kwaliteit en het huis op orde.
Als onderdeel van de laatste pijler krimpt de organisatie en
vervallen er de komende jaren naar verwachting ongeveer 150
banen bij TMG, waarbij gestreefd zal worden naar het
beperken van het aantal gedwongen ontslagen.
TMG heeft de ambitie om snel een gezond EBITDA-niveau te
bereiken. De plannen voor de toekomst moeten resulteren in
omzetgroei uit de digitale proposities en een marktconforme
omzetontwikkeling uit de consumenten- en
adverteerdersmarkt. Daarnaast wordt er bespaard door
efficiency- en synergievoordelen te realiseren en de omvang
van stafafdelingen in lijn te brengen met de minder complexe
en plattere organisatie. Op de regionale redacties vervallen
banen door focus op Noord-Holland, het terugbrengen van
edities en concentratie van websites. De opbrengst van
Keesing Media Group biedt TMG de ruimte om in de sterke
merken te kunnen investeren en de kosten voor de inkrimping
van de organisatie te financieren.
Synergievoordelen met Mediahuis en andere
groepsmaatschappijen van Mediahuis moeten onder andere
komen uit besparingen op het gebied van ICT, inkoop en
drukwerk.
Op 12 april 2018 is TMG toegetreden tot de groepsfinanciering
van Mediahuis. Deze financiering betreft een meerjarige
kredietfaciliteit bij een consortium van banken van maximaal
€ 230 miljoen. Hierdoor is TMG hoofdelijk aansprakelijk voor
de verplichtingen uit deze financieringsovereenkomst.

Regionale bladen
Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant, De Gooi- en Eemlander zijn de
regionale dagbladen van TMG, die de consument 24/7 voorzien van nieuws uit de regio. Behalve regionaal nieuws
brengen diverse dagbladen ook specials en magazines uit.
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Risicomanagement
Waarom risiscomanagement
Risicomanagement vormt een integraal onderdeel van de
dagelijkse bedrijfsvoering van TMG. Het interne
risicobeheersing- en controlesysteem van TMG wordt
uitgedragen door het topmanagement en ingezet om de
strategische, operationele, financiële en compliance-risico’s
inzichtelijk te hebben en te beheersen. TMG ziet een goed
functionerend intern risicobeheersing- en controlesysteem als
een essentieel sturingsinstrument om haar strategische doelen
te realiseren.
Alle afdelingen binnen TMG zijn verantwoordelijk voor
risicomanagement. Dit betekent dat zij actief hun risico’s
dienen te managen door de geboden kansen te benutten en
potentiële bedreigingen te reduceren tot aanvaardbare
proporties. De risico’s van TMG veranderen continu.
Risicomanagement is geen eenmalige activiteit, maar een
continu proces en een vast onderdeel van het dagelijkse
management.
TMG neemt risico’s om haar doelstellingen en strategie te
verwezenlijken en zodoende waarde te creëren voor alle
stakeholders. Om deze risico’s te kunnen beheersen heeft
TMG een uniforme en systematische aanpak ontworpen die
op verschillende uitgangspunten is gebaseerd. Deze aanpak
is gericht op het verhogen van het risicobewustzijn en het
transparant maken van de risico’s in de organisatie.

Intern risicobeheersing- en controlesysteem van TMG
TMG heeft als doel gebeurtenissen (kansen en bedreigingen)
die het realiseren van de strategie en doelstellingen kunnen
beïnvloeden, te identificeren, beoordelen en beheersen. Het
interne risicobeheersing- en controlesysteem is beschreven in
het risicomanagementbeleid. Dit beleid wordt elk jaar door de
Raad van Bestuur geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Risk appetite
Risico's
Strategisch

Operationeel

Financieel
Compliance
4

Gericht op
Het behalen van de
strategische doelstellingen

TMG maakt voor het risicomanagementbeleid gebruik van de
volgende uitgangspunten:
• Enterprise Risk Management van COSO4 en de
risicobereidheid;
• Het 'Three Lines of Defense' model;
• De Nederlandse corporate governance code.
Jaarlijks evalueert TMG haar interne risicobeheersing- en
controlesysteem en wordt gekeken hoe het verder verbeterd
kan worden.

Enterprise Risk Management COSO
TMG maakt in haar interne risicobeheersing- en
controlesysteem onderscheid in strategische, operationele,
financiële en compliance risico's, waarbij de risicobereidheid
per risicogroep is weergegeven.
Belangrijk in het kader van Risicomanagement is de risk
appetite van TMG. COSO volgend, betekent dit voor TMG: ‘De
mate van risico, op een breed niveau, dat TMG wil accepteren
in het streven naar waarde. Het reflecteert de
risicomanagementfilosofie van TMG en beïnvloedt de cultuur
en stijl van functioneren. Risk appetite bepaalt de allocatie van
middelen en helpt TMG in het richten van de organisatie,
mensen en processen op het ontwerpen van de infrastructuur
die nodig is om effectief op risico’s te reageren en deze te
monitoren.’
Door een aanvaardbaar risiconiveau te accepteren kan TMG
haar allocatie van middelen optimaliseren. Dat is mede
gewenst in het kader van de ontwikkeling die de onderneming
doormaakt. TMG maakt afgewogen keuzes op basis van
doelstellingen, risico's en middelen. Deze afwegingen vinden
binnen de gehele organisatie op dagelijkse basis plaats.
Daarbij is de door de Raad van Bestuur gedefinieerde strategie
richtinggevend, inclusief de bijbehorende risk appetite.

Doelstellingen
Belangrijke positie in de domeinen waar onze
merken zich bevinden, verhogen
consumentenbereik, duurzaam rendement
Beheerste bedrijfsvoering

Risk appetite
Laag tot hoog,
afhankelijk van de lange
termijn voordelen
Laag tot gemiddeld

Het behalen van operationele
doelstellingen, waaronder
effectiviteit en efficiency
Het beheersen van richtlijnen Compliant met financiële verslaggevings- wet- en Laag
t.a.v. de jaarrekening
regelgeving (waaronder belastingwetgeving)
Het beheersen van compliance Compliant met juridische, wet- en regelgeving
Laag
richtlijnen en -wetgeving

Het COSO-model is een model voor het inrichten van risicomanagement. Het model is ontwikkeld door The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Het
model beschrijft de verschillende elementen die nodig zijn om risicomanagement uit te voeren.
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Three Lines of Defense
TMG gaat bij het praktisch inrichten van het
risicobeheersingssysteem uit van het Three Lines of Defense
model. Dit model wordt gebruikt om taken rondom
governance en interne beheersing te beleggen in de
organisatie. In het model wordt uitgegaan van een verdeling
van interne beheersing over drie figuurlijke verdedigingslinies.
Grofweg maakt de 1e verdedigingslijn deel uit van de dagelijkse
uitvoering van de operationele processen, de 2de lijn doet
hierop bijzondere analyses en adviseert en de 3de lijn
beoordeelt het gehele stelsel van maatregelen die in de 1e en
2de lijn worden uitgevoerd vanuit een strikt onafhankelijke rol.

Governance, toezicht en monitoring
In lijn met de Code Corporate Governance beschikt TMG over
een werkend systeem waarin risico’s worden geïdentificeerd,
beoordeeld en beheerst met acties en maatregelen die het
inherente risico mitigeren en in lijn zijn met de risicobereidheid.
Beheersmaatregelen, acties en restrisico’s worden
gemonitord.
De RvB en het afdelingsmanagement van TMG monitoren de
opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en
controlesystemen. Zij ontvangen hiervoor auditrapportages.
De audits hebben betrekking op strategische, operationele,
compliance en verslaggevingsrisico’s. Ook ontvangen zij
periodieke rapportages over de standaard key-controltesten.
Deze testen de werking van de belangrijkste controls in de
processen van TMG. Op het gebied van compliance voert
Juridische Zaken periodieke risicoanalyses uit en rapporteert
hierover aan de RvB.
Het risicobeheersing- en controlesysteem staat onder toezicht
van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen. Per
kwartaal worden de belangrijkste risico’s en de voortgang op
de beheersing gerapporteerd en besproken met de Raad van
Bestuur en de Auditcommissie.

Activiteiten in 2017
In 2017 is veel aandacht besteed aan de interne beheersing
en de controleomgeving zowel op het terrein van bewustzijn
van bepaalde risico’s, de afhandeling van incidenten als aan de
kwaliteit van de meer technische beheersmaatregelen in de
organisatie. De belangrijkste van deze activiteiten zijn:
• Nieuwe medewerkers in 2017 hebben een eLearningmodule gevolgd omtrent de gedragsregels. Deze
training maakt onderdeel uit van het inwerkprogramma voor
nieuwe medewerkers. Daarnaast zijn er in 2017 additionele
verdiepende e-learningmodules uitgerold op specifieke
onderwerpen zoals fraude, corruptie en privacy.

• De afdeling Juridische Zaken heeft gedurende 2017
trainingssessies georganiseerd over Privacywetgeving en
Mededinging.
• De keycontrol testen (>100) zijn gedurende 2017 2 keer
door de controllers uitgevoerd, vastgelegd en
gerapporteerd.
• De afdeling Internal Audit en Risicomanagement heeft
7 audits, 4 quick reviews en 2 risico self-assessment
uitgevoerd. De bevindingen worden centraal vastgelegd en
de voortgang van de inherente verbeteracties worden per
kwartaal met het verantwoordelijke management
besproken.
• De afdeling IT Risk en Informatiebeveiliging heeft
meerdere Business Impact Analyses opgesteld en Clean
Desk-sweeps uitgevoerd. Daarnaast is zij actief betrokken
bij het project aangaande de AVG/ GDPR.
• Twee keer per jaar rapporteert het Comité Meldpunt over
meldingen omtrent integriteitskwesties. Gedurende
2017 zijn er in totaal 3 meldingen binnengekomen
tegenover 7 meldingen in 2016. De meldingen uit 2016
waren reeds afgerond. Ook de meldingen in 2017 zijn
afgerond.
• In oktober 2016 is het IT-assurancekader geformaliseerd.
Dit is een referentiekader voor het geven van
ondersteunende garanties die betrekking hebben op de
kwaliteitsaspecten betrouwbaarheid (integriteit, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, authenticiteit), beschikbaarheid
(continuïteit) en exclusiviteit (confidentialiteit, privacy) van de
(geautomatiseerde) informatievoorzieningen, die nodig zijn
in de primaire bedrijfsprocessen. Het kader is gebaseerd op
internationale standaarden waaronder ISO 27002 (code
voor informatiebeveiliging). In 2017 is verder gewerkt aan
het implementeren van dit kader. Dit zal in 2018 worden
voortgezet, met als doel volledige implementatie eind 2018.
Het interne beheersing- en controlesysteem is geëvalueerd en
een aantal wijzigingen zijn aangebracht:
• In het eerste kwartaal 2017 heeft de afdeling Internal Audit
en Risicomanagement een workflow tool geïmplementeerd
waarin alle bevindingen uit audits en verbeteracties (inclusief
degene die in de Management Letter van de externe
accountant zijn opgenomen) centraal zijn vastgelegd. Dit
heeft als voordeel dat alle eigenaren en actiehouders
hiermee direct toegang hebben tot hun bevindingen, de
periodieke monitoring gesprekken gerichter kunnen
worden ingestoken en dat rapportage is vereenvoudigd.
• Gedurende 2017 is de samenvoeging van Internal Audit en
Risicomanagement geëvalueerd. Hierbij is onder andere
gekeken welke activiteiten door welke afdeling zouden
kunnen worden uitgevoerd. Er is besloten een deel van de
Risicomanagement activiteiten vanaf 2018 te beleggen in
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de financiële kolom. De samenvoeging van Internal Audit en
Risicomanagement komt hierdoor te vervallen. De
onafhankelijke rol van Internal Audit is daarmee weer
gewaarborgd.
• De auditscope van de Internal Audit en Risicomanagement
is verkleind door de verkoop van Keesing en overige
activiteiten, zoals Amsterdam Fashionweek.
• Ook in 2017 is afstemming geweest tussen TMG en de
Belastingdienst over de beoordeling en het bestaan en de
werking van de interne beheersingsmaatregelen op de
fiscale monitoring die TMG uitvoert.

Geïdentificeerde strategische risico's van 2017 en
2018
Voor 2017 zijn voor de belangrijkste risico's, die gedurende de
workshops Strategisch Risicomanagement zijn geformuleerd,
mitigerende maatregelen benoemd. De voor 2017
geformuleerde risico’s zijn over het algemeen ook voor 2018
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als strategisch belangrijk geclassificeerd. Hierbij kan worden
opgemerkt dat de combinatie met Mediahuis ervoor heeft
gezorgd dat de gedefinieerde strategische risico’s beter
kunnen worden aangepakt. Door de bundeling van krachten,
het uitnutten van de nieuw ontstane schaalgrootte, een verdere
ontwikkeling van professionaliteit door het delen van kennis en
kunde waardoor de innovatieve slagkracht wordt vergroot
kunnen de strategische risico’s beter worden gemanaged.
De onderstaande risico's zijn gekoppeld aan één van de
COSO-risicocategorieën (strategisch, operationeel, financieel
en compliance) en aan de drie strategische doelstellingen
(focus op sterke merken, beste service en kwaliteit voor
klanten en huis op orde). In de toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening is de beschrijving, kwantificering
en beheersing van de benoemde financiële risico's
opgenomen.

Risicomanagement

1. Vernieuwing en executie
Risico
Het niet tijdig (kunnen) zien van kansen en niet in staat zijn deze tijdig winstgevend te kunnen exploiteren.
• Koppeling COSO: strategisch en operationeel
• Koppeling doelstelling: focus op sterke merken, beste service en kwaliteit voor klanten en huis op orde
Beheersmaatregelen 2017 en 2018
In 2017 is TMG overgenomen door Mediahuis. Daarbij is een nieuwe Raad van Bestuur en deels een nieuwe Raad van
Commissarissen aangesteld. De nieuwe Raad van Bestuur heeft de strategie herijkt en samen met het senior management en
werkgroepen het plan TMG 2020 ontwikkeld, met als doel om in 2020 een gezonde EBITDA te realiseren. De plannen zijn gericht
op:
• Keuzes in het portfolio ten behoeve van het verbeteren van de winstgevendheid;
• Optimaliseren van processen;
• Rightsizing van kosten en bezetting aan de hand van benchmarks;
• Realiseren van synergievoordelen met partners.
De koers van TMG voor de komende jaren komt op meerdere terreinen overeen met de in 2016 ingezette TMG 24/7 strategie
maar kent ook verschillende nieuwe aspecten. De kern van het succes van TMG is en blijft uitstekende, onafhankelijke
journalistieke content die sterke merken 24/7 aanbieden aan de consument over alle mediatypen op basis van gesignaleerde
behoeften. Nieuw in de ambitie van TMG is: het marktleiderschap voor alle merken waar de focus op ligt, zowel in print als
digitaal als audiovisueel. Het uitgangspunt voor de van oorsprong printmerken is dat de relatie met de abonnee uitstekend moet
zijn en de prestaties in de abonnee- en advertentiemarkt minimaal marktconform. De groei van de digitale business (inclusief de
nieuwe verdienmodellen) moet ervoor zorgen dat de omzet niet verder daalt.
Nieuwe aspecten zijn ook dat we woord (in print en digitaal) naast beeld (video) blijven koesteren, het hoofdmerk De Telegraaf
weer leidend wordt ten opzichte van zijn sub-merken en De Telegraaf en de regionale merken eigen en gescheiden redacties
houden om de kwaliteit en eigenheid van deze merken te garanderen. Vanaf eind 2017 wordt het hoofdmerk De Telegraaf, weer
leidend ten opzichte van de submerken.
Om de bovengenoemde strategie te realiseren dienen organisatie en onderliggende processen te worden aangehaakt en waar
nodig aangepast. Daaropvolgend is een nieuwe topstructuur ontworpen waarover de Centrale Ondernemingsraad inmiddels
heeft geadviseerd. De focus en inherente executiekracht wordt verhoogd doordat verantwoordelijkheden duidelijk worden
belegd en afgebakend. Procesoptimalisaties worden doorgevoerd door vergelijkbare afdelingen en processen samen te voegen
waardoor naast verhoogde effectiviteit en efficiency ook synergievoordelen worden behaald. Gedurende dit proces wordt continu
gekeken naar de beschikbare interne (binnen de Mediahuis groep) en externe best practices en benchmarks. Hierbij behoort
ook het aangaan van mogelijke partnerships met derden.
Het woord 'kunnen' in de risico-omschrijving heeft ook te maken met de cultuur binnen de organisatie. Bij de realisatie van de
doelstelling is niet alleen de inrichting van de organisatie van belang maar ook de cultuur waarbinnen wordt samengewerkt.
TMG streeft ernaar een omgeving te bieden waarbinnen er vertrouwen en trots is in haar eigen kunnen, waar samenwerking
voorop staat, waar aandacht is voor zowel product als proces, er discipline is op beheersing van inkomsten en uitgaven, en
mensen het verschil maken.
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2. Stabiliteit ICT-omgeving
Risico
Het onvoldoende kunnen borgen van een eenduidige en stabiele ICT-omgeving ten aanzien van continuïteit van de
bedrijfsvoering.
• Koppeling COSO: operationeel
• Koppeling doelstelling: huis op orde
Beheersmaatregelen 2017 en 2018
In 2016 tot en met Q3-2017 zijn alle TMG-werkplekken (inclusief voormalig HMC-werkplekken) vervangen door een Apple
werkplek. De uitzondering vormt het Klant Contact Center (KCC) dat werkt met Windows 8.1, omdat de vervanging vanwege
applicatie legacy niet mogelijk is. Hiermee behoren de Windows XP-werkplekken en de hieruit voortvloeiende risico’s tot de
verleden tijd. Het KCC-deel voor regionale dagbladen is afhankelijk van HUP P3. Het bijbehorende risico zou gemanaged worden
door vervanging van HUP P3 als CRM-systeem. Recentelijk is besloten om HUP P3 in Siebel te integreren.
Eind 2016 is het programma “Hersourcing Hosting infrastructuur en Datacenters” geïntroduceerd met als doel de interne hosting
te outsourcen naar een externe partij en een externe locatie. Het programma “Hersourcing Hosting infrastructuur en
Datacenters” is ongoing. In Q3-2017 zijn de datacenters van HMC in Alkmaar volledig ontmanteld en is een extern “groen”
datacenter in het Amsterdam Sciencepark in gebruik genomen. Hier zijn o.a. de server hardware van CCI Newsgate en HUP
P3 naartoe verhuisd vanuit Alkmaar.
Vanaf Q3-2017 is gestart met de migratie van de Online Hosting infrastructuur vanuit de TMG-datacenters op de Basisweg naar
een IaaS open stack oplossing. Dit migratie project zal in Q2-2018 worden afgerond. Vervolgens zal in Q3-2018 een deel van
het huidige datacenter op de Basisweg verder worden ontmanteld.
Op digitaal gebied heeft voor nagenoeg alle hoofdmerken ontwikkeling en vernieuwing van de app- en web portfolio
plaatsgevonden. Daarnaast wordt de toekomstige architectuur gedefinieerd met als doel de borging van technologiekeuzes. In
2018 wordt gestreefd naar stabielere development teams en samenwerking met businesspartners zodat focus kan worden
gelegd op het optimaliseren van business-waarde.
In 2017 is een begin gemaakt met het realiseren van maximale economies of scale op het gebied van ICT waarbij de
wendbaarheid van TMG gegarandeerd is. In 2018 wordt hier verder aan gewerkt.
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3. Datawetgeving
Risico
Onvoldoende in staat om data te beveiligen en de datakwaliteit te managen binnen de geldende wetgeving.
• Koppeling COSO: compliance
• Koppeling doelstelling: huis op orde
Beheersmaatregelen 2017 en 2018
Om data beveiligd en gestructureerd op te slaan is eind 2016 de implementatie van Box gestart. Hiermee wordt de lokale opslag
van data sterk gereduceerd en heeft TMG de beschikking over onbeperkte veilige opslagcapaciteit, met een audittrail.
Gedurende 2017 is Box verder uitgerold en de standaard geworden voor het opslaan van documenten.
In 2017 is aandacht besteed aan het stellen van eisen aan leveranciers. In verband met de toenemende uitbesteding van ICTdiensten wordt een adequate regievoering over leveranciers steeds belangrijker. Het stellen van beveiligingseisen aan
leveranciers van TMG, wordt gedaan met een self assessment waarin een normenkader is opgenomen. Hiertoe is een
projectgroep opgezet waarin Juridische Zaken, Inkoop en ICT Security zitting hebben. De projectgroep heeft een projectplan
en bijhorende aanpak (o.a. ten behoeve van het proces rondom bewerkersovereenkomsten) opgesteld. Er is geïdentificeerd
welke leveranciers benaderd moeten worden.
In het kader van de voorbereiding op de veranderende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens
zijn meerdere acties ondernomen. Ondermeer is er in mei een privacy-event georganiseerd waarbij aandacht is besteed aan de
vereisten die de AVG 2018 stelt aan bedrijven zoals TMG. Daarnaast is een training gegeven aan de medewerkers van Inkoop
met betrekking tot de specifieke eigenschappen en vereisten die gesteld moeten worden aan een bewerkersovereenkomst.
Ook is een e-learning voor alle medewerkers ontwikkeld.
Op dit onderwerp wordt zoveel mogelijk samengewerkt met Mediahuis om dit aandachtsgebied binnen de Mediahuis groep zo
efficiënt en effectief mogelijk op te pakken.
In 2018 zal mede middels de aangewezen privacy coördinatoren de beschikbare informatie in kaart worden gebracht en worden
geclassificeerd. TMG zal er naar streven tijdig te voldoen aan de eisen zoals omschreven in de nieuwe AVG.

4. Business continuity
Risico
Onvoldoende in staat om bedrijfsvoering tijdig te hervatten nadat deze door onverwachte voorvallen is beïnvloed of zelfs
geïnterrumpeerd.
• Koppeling COSO: operationeel
• Koppeling doelstellingen: huis op orde
Beheersmaatregelen 2017 en 2018
TMG levert producten en diensten aan diverse stakeholders. Om deze producten en diensten ook te kunnen leveren in het geval
van calamiteiten die grote impact hebben op de (fysieke) organisatie – denk aan brand waardoor het pand en ICT-middelen niet
meer functioneel zijn – is het van belang om bedrijfscontinuïteitsmanagement (hierna: BCM) goed ingeregeld te hebben. In 2016
is besloten om de verschillende calamiteitenplannen opnieuw te evalueren en verder te operationaliseren. De doelstelling is om
processen onder abnormale omstandigheden zo “business as usual” mogelijk te laten doorlopen, uiteraard rekening houdend
met de factor mens.
Gedurende 2017 is gewerkt aan de verdere inrichting van BCM. Zo zijn taken en verantwoordelijkheden van de verschillende
crisisteams verder beschreven. Tevens zijn er verschillende Business Impact Analyses uitgevoerd die als input dienen voor de
BCM vereisten. Daarnaast is het eerste scenario geëvalueerd en uitgewerkt.
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Verantwoordelijkheidsverklaring
De Raad van Bestuur van TMG is verantwoordelijk voor de
risicomanagement- en interne controlesystemen. In de
paragrafen Herijkte Strategie en Plan voor de Toekomst,
Organisatie en Risicomanagement van het jaarverslag heeft de
Raad van Bestuur uiteengezet hoe zij het systeem van toezicht
en monitoring hiervoor heeft ingeregeld. Met regelmaat worden
de uitkomsten van het risicomanagement- en interne
controlesysteem als ook de bevindingen van Internal Audit en
de externe accountants besproken binnen de Auditcommissie
in aanwezigheid van Internal Audit en de externe accountant.
De Raad van Commissarissen wordt van die besprekingen op
de hoogte gehouden.
TMG heeft gedurende 2017 verschillende stappen gezet om
de volwassenheid van TMG’s interne beheersing te verhogen,
waaronder de follow-up van de managementletter 2016 en het
verder implementeren van het nieuwe “Controle Raamwerk IT
keycontrols voor informatievoorziening”. Hiertoe is op
gestructureerde wijze een IT-controleraamwerk opgesteld en
is aandacht besteed aan informatiebeveiliging. Naast verdere
implementatie van het IT-controleraamwerk heeft TMG in 2017
aandacht besteed aan het vergroten van de awareness op het
gebied van informatiebeveiliging, privacy en fraude.
Ondanks voorgenoemde verbeteracties zijn ook dit jaar
tekortkomingen in de ICT-omgeving geconstateerd waardoor
er niet volledig gesteund kon worden op de interne
beheersomgeving en gegevensgerichte controles door de
externe accountant noodzakelijk waren. De voorgenoemde
tekortkomingen hadden betrekking op een aantal systemen
waarbij systeemtechnisch afgedwongen functiescheiding
alsmede andere automatische controles ontbreken. Deze
tekortkomingen hebben met name betrekking op verouderde
systemen en zullen worden gemitigeerd zodra deze zijn
vervangen maar ook op systemen waarbij de implementatie
niet goed is verlopen. De doorlooptijd voor het vervangen van
verouderde systemen wordt echter negatief beïnvloed door
organisatorische wijzigingen.
Als gevolg van de tekortkomingen in de interne beheersing
rondom IT-systemen wordt er door TMG vaak gekozen voor
handmatige beheersingsmaatregelen in plaats van
automatische beheersingsmaatregelen, waarbij deze
maatregelen vaak detectief van aard zijn en er relatief weinig
sprake is van preventieve beheersingsmaatregelen. Dit is
onwenselijk aangezien het ten koste gaat van de effectiviteit en
efficiency van de interne beheersing binnen TMG.

46

Kortom, ondanks de toename in kwaliteit van de interne
beheersing is er nog sprake van aantal terugkerende
bevindingen met een relatief hoge prioriteit.
Hoe goed onze interne interne risicobeheersings- en
controlesystemen ook zijn opgezet, ze kunnen nooit absolute
zekerheid bieden dat doelstellingen op het gebied van
strategie, operatie, berichtgeving en naleving van wetten en
regels altijd zullen worden bereikt. We realiseren ons bij het
nemen van beslissingen dat:
• menselijke beoordelingsfouten kunnen optreden;
• er steeds kosten/baten afwegingen worden gemaakt bij het
aanvaarden van risico's en het treffen van
beheersmaatregelen;
• menselijk falen en zelfs simpele fouten of beslissingen grote
gevolgen kunnen hebben.
De Raad van Bestuur verklaart conform Principe 1.4 van de
Corporate Governance Code dat de interne risicobeheersingsen controlesystemen - rekening houdend met hetgeen
hiervoor is beschreven een redelijke mate van zekerheid geven
dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van
materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en
controlesystemen in het verslagjaar - indachtig de hiervoor
gemaakte opmerkingen - naar behoren hebben gewerkt.
Conform artikel 5:25c lid 2c van de Wft verklaart de Raad van
Bestuur dat:
1. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de
passiva, de financiële positie en de winst of het verlies van
de uitgevende instelling en de gezamenlijk in de
consolidatie opgenomen ondernemingen;
2. het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de
toestand op de balansdatum, de gang van zaken
gedurende het boekjaar van de uitgevende instelling en van
de met haar verbonden ondernemingen waarvan de
gegevens in haar jaarrekening zijn opgenomen;
3. dat in het jaarverslag de wezenlijke risico’s waarmee de
uitgevende instelling wordt geconfronteerd, zijn
beschreven.
Amsterdam, 20 april 2018

Raad van Bestuur
Marc Vangeel - CEO
Koos Boot - CFO

Corporate Governance
Telegraaf Media Groep (TMG) is een structuurvennootschap en
heeft een zogenoemde two-tier Board, gevormd door de Raad
van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De Raad van
Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk
voor de corporate governance structuur van de vennootschap.
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de corporate
governance structuur. De Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen onderschrijven de uitgangspunten van de
Nederlandse Corporate Governance Code (de Code). TMG is
per 22 februari 2018 niet meer beursgenoteerd en valt als
zodanig niet meer onder de verplichte toepassing van de
Code. In dit hoofdstuk wordt de situatie gedurende het jaar
2017 omschreven, het jaar waarin TMG nog beursgenoteerd
was.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt benoemd door de Raad van
Commissarissen. De Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AvA) wordt in kennis gesteld van een
voorgenomen benoeming. De Raad van Commissarissen
ontslaat een bestuurder niet dan nadat de AvA over het
voorgenomen ontslag is gehoord en het lid van de Raad van
Bestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de AvA te
verantwoorden.
De Raad van Bestuur is, tenzij anders bepaald in de statuten,
belast met het besturen van de vennootschap, wat onder meer
inhoudt dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de
realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de
strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende
resultatenontwikkelingen. De Raad van Bestuur kan bestaan
uit een of meer leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door
de houders van prioriteitsaandelen.
De leden van de Raad van Bestuur van TMG die op 21 juni
2017 zijn benoemd, werkten op basis van een
opdrachtovereenkomst (overeenkomstig de bepalingen van
de Code), die op het moment van een beëindiging van de
beursnotering van TMG automatisch zou worden omgezet in
een arbeidsovereenkomst. De beursnotering van TMG is
beëindigd op 22 februari 2018, derhalve zijn de
opdrachtsovereenkomsten per die datum automatisch
omgezet in arbeidsovereenkomsten. De leden van de Raad
van Bestuur zijn tevens benoemd tot statutair directeur van
TMG.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van
de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van
de vennootschap. Bovendien staat zij de Raad van Bestuur
met raad terzijde, zowel op verzoek van de Raad van Bestuur
als op eigen initiatief.
De Raad van Commissarissen bestaat uit tenminste drie
natuurlijke personen die op voordracht van de Raad van
Commissarissen worden benoemd door de AvA. De
voordracht gebeurt op basis van een door de Raad van
Commissarissen opgestelde en geopenbaarde profielschets
betreffende omvang en samenstelling. Daarbij wordt rekening
gehouden met de aard van de onderneming, haar activiteiten
en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de
commissarissen. De AvA en de Centrale Ondernemingsraad
kunnen personen aanbevelen om als commissaris te worden
voorgedragen. De Centrale Ondernemingsraad heeft het
zogenoemde versterkte aanbevelingsrecht voor een derde van
het aantal Commissarissen.
Het aantal commissariaten van een lid van de Raad van
Commissarissen is wettelijk beperkt en bedraagt niet meer dan
vijf, waarbij het voorzitterschap van een Raad van
Commissarissen dubbel telt. Het aantal van vijf heeft
betrekking op zogenaamde grote ondernemingen gevestigd in
Nederland. Het lidmaatschap van een Raad van
Commissarissen of een Raad van Bestuur van een
buitenlandse onderneming telt niet mee voor dit aantal.
De Raad van Commissarissen bestaat met ingang van 21 juni
2017 uit drie afhankelijke en twee onafhankelijke
commissarissen.Twee afhankelijke leden van de Raad van
Commissarissen, de heren Ysebaert en Verwilt, zijn lid van de
Raad van Bestuur van Mediahuis. Het derde afhankelijke lid
van de Raad van Commissarissen, de heer Van Puijenbroek,
is vertegenwoordiger van VP Exploitatie en indirect voor meer
dan 10% aandeelhouder in TMG. Het feit dat Mediahuis sinds
21 juni 2017 grootaandeelhouder is van TMG en nu nagenoeg
volledig eigenaar verklaart dat TMG drie afhankelijke
commissarissen heeft.
De twee onafhankelijke leden van de Raad van
Commissarissen, de heer Nooitgedagt en mevrouw
Brummelhuis, zijn onder meer specifiek belast met het toezicht
op de handhaving van de met TMG gemaakte afspraken in het
Merger Protocol.
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Met ingang van 21 juni 2017 bekleden de heer Nooitgedagt en
mevrouw Brummelhuis de posities van onafhankelijk
commissaris in de nieuwe Raad van Commissarissen. Beide
commissarissen hebben ten gevolge van de schorsing van de
voormalige Raad van Bestuur, op grond van de statuten van
TMG, tijdelijk opgetreden als waarnemers van het bestuur.
Vanwege de tijdelijkheid van de situatie en het feit dat deze
situatie gedicteerd werd door de statuten, zijn beide
commissarissen nog steeds onafhankelijk.
Informatie over de samenstelling van de Raad van
Commissarissen met ingang van 21 januari 2017 is
opgenomen het Verslag van de Raad van Commissarissen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar wordt de
jaarlijkse AvA gehouden. De agenda van de AvA zal in ieder
geval het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening, het
reserverings- en dividendbeleid en het voorstel omtrent
bestemming van de winst bevatten. Daarnaast zal worden
gestemd over decharge van de leden van de Raad van Bestuur
en de leden van de Raad van Commissarissen. Houders van
aandelen of certificaten die ten minste een procent (1) of ten
minste een waarde van € 50 miljoen of meer
vertegenwoordigen kunnen verzoeken om een onderwerp op
de agenda te zetten. Dergelijke verzoeken worden ingewilligd,
mits zij schriftelijk en niet later dan op de zestigste dag voor de
vergadering zijn ontvangen door de Raad van Bestuur of de
Raad van Commissarissen en geen zwaarwichtig belang van
TMG zich daartegen verzet. Buitengewone algemene
vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo
dikwijls de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen
dat wenselijk vinden.
Iedere aandeelhouder en certificaathouder kan de AvA
bijwonen en daarin het woord voeren. Iedere stemgerechtigde
aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker van aandelen aan
wie het stemrecht toekomt is bevoegd de AvA bij te wonen,
daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
De belangrijkste bevoegdheden van de AvA zijn:
• benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen
op voordracht van de Raad van Commissarissen;
• aanbeveling van personen aan de Raad van
Commissarissen om als commissaris te worden
voorgedragen;
• vaststelling van de remuneratie van de leden van de Raad
van Commissarissen;
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• opzegging van het vertrouwen in de Raad van
Commissarissen;
• verlenen van decharge aan de leden van de Raad van
Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen;
• vaststelling van de jaarrekening;
• goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur over
een belangrijke verandering in de identiteit of het karakter
van TMG;
• verlenen van bevoegdheid aan de houders van de
prioriteitsaandelen tot uitgifte van aandelen en tot beperking
of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders;
• vaststelling van het beloningsbeleid van de Raad van
Bestuur;
• beschikken over de winst nadat dividend is uitgekeerd op
eventueel uitstaande preferente aandelen, op de
prioriteitsaandelen en nadat een besluit is genomen door de
Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen onder
goedkeuring van de houders van prioriteitsaandelen met
betrekking tot reservering van (een gedeelte) van de winst.

Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk aandelenkapitaal van TMG bestaat uit
gewone aandelen, prioriteitsaandelen en preferente aandelen.
De uitgegeven prioriteitsaandelen werden in 2017 alle
gehouden door de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen
Telegraaf Media Groep N.V.. Voor nadere informatie met
betrekking tot de belangrijkste rechten en bevoegdheden van
deze stichting zie hieronder de paragraaf "Stichting Beheer
Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V.". In februari
2018 zijn deze aandelen overgedragen aan de besloten
vennootschap Gerald BidCo B.V.
TMG heeft in 1984 bij overeenkomst aan de Stichting
Preferente aandelen Telegraaf Media Groep N.V. een calloptie
verstrekt op grond waarvan deze stichting op elk gewenst
moment het recht heeft om preferente aandelen in TMG te
verwerven. In 2017 is deze call optie overeenkomst beëindigd.
Zie hieronder de paragraaf "Stichting Preferente Aandelen
Telegraaf Media Groep N.V." voor een nadere toelichting.
De uitstaande gewone aandelen van TMG zijn voor 61,4% met
medewerking van TMG gecertificeerd. De Stichting
Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.
beheert de in administratie genomen gewone aandelen
waartegen royeerbare certificaten aan toonder zijn uitgegeven
en oefent de rechten uit verbonden aan deze aandelen,
waaronder het stemrecht. Certificaathouders kunnen voor de
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duur van de AvA een stemvolmacht krijgen van het bestuur van
deze Stichting. Certificering is dan ook geen
beschermingsconstructie van TMG. Zie "Overige Gegevens"
voor het jaarverslag van de Stichting Administratiekantoor van
aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Uitgifte van aandelen / Voorkeursrechten
De AvA kan het orgaan dat wordt gevormd door de houders
van de prioriteitsaandelen aanwijzen als bevoegd orgaan tot
het uitgeven van aandelen en het uitsluiten van
voorkeursrechten. De houders van de prioriteitsaandelen zijn
aangewezen als orgaan bevoegd tot het besluiten tot uitgifte
van aandelen met uitsluiting van voorkeursrechten, daaronder
mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van
aandelen. De bevoegdheid is verleend tot 21 oktober 2017 en
betreft alle nog niet uitgegeven gewone aandelen tot maximaal
de helft van het maatschappelijk kapitaal, zoals dit luidt of te
eniger tijd zal luiden. Indien de bevoegdheid tot uitgifte van
aandelen en uitsluiting van voorkeursrechten niet aan de
houders van prioriteitsaandelen is verleend, kan de AvA slechts
op voorstel van de houders van prioriteitsaandelen besluiten
tot uitgifte of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd
orgaan.

Verkrijging van eigen aandelen
Verkrijging van eigen aandelen kan slechts plaatsvinden indien
de AvA de Raad van Bestuur daartoe heeft gemachtigd en met
inachtneming van hetgeen hieromtrent in de statuten is
bepaald. In de AvA van 21 april 2016 is de Raad van Bestuur
gemachtigd om eigen aandelen of certificaten daarvan te
verkrijgen al dan niet ter beurze voor een periode van achttien
maanden. De machtiging is beperkt tot ten hoogste een tiende
deel van het geplaatste aandelenkapitaal op de dag van de
AvA in 2016 voor een prijs die niet lager is dan de nominale
waarde en niet hoger dan 10% boven het gemiddelde van de
slotkoersen, die voor de certificaten van gewone aandelen
worden genoteerd blijkens de Officiële Prijscourant van
Euronext Amsterdam gedurende de vijf opeenvolgende
beursdagen voorafgaande aan de dag der inkoop. Deze
machtiging liep af op 21 november 2017.

Dividend
Jaarlijks wordt door de Raad van Bestuur onder goedkeuring
van de Raad van Commissarissen en de houders van de

prioriteitsaandelen vastgesteld welk gedeelte van de winst
wordt gereserveerd. Uitkering van de winst geschiedt na
vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat een uitkering
– alle wet- en regelgeving in aanmerking nemende – geoorloofd
is. Indien preferente aandelen uitstaan, wordt uit de winst na
reservering, op de preferente aandelen een dividend
uitgekeerd zoals nader bepaald in artikel 33 lid 2 van de
statuten van TMG. Vervolgens wordt aan de houders van
prioriteitsaandeelhouders een dividend uitgekeerd van 5% van
het nominale bedrag van hun aandelen (het nominale bedrag
van een prioriteitsaandeel is EUR 0,25). De daarna
overblijvende winst staat ter beschikking van de AvA. Hieruit
mag geen verdere uitkering plaatsvinden op de
prioriteitsaandelen en de preferente aandelen.
Indien over enig jaar verlies is geleden, wordt over dat jaar geen
dividend uitgekeerd. Ook in volgende jaren kan eerst een
uitkering van dividend plaatshebben nadat het verlies door
winst is goedgemaakt. De AvA kan echter op voorstel van de
houders van de prioriteitsaandelen besluiten een verlies te
delgen ten laste van het vrij uitkeerbare deel van het eigen
vermogen of ook dividend uit te keren ten laste van het
uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
De Raad van Bestuur kan onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen en de houders van de prioriteitsaandelen
besluiten tot een interim-dividend overeenkomstig het
bepaalde in artikel 33 lid 9 van de Statuten van TMG.

Wijziging statuten, juridische fusie of
splitsing
De AvA kan een besluit tot wijziging van de statuten, juridische
fusie of splitsing met gewone meerderheid nemen op voorstel
van de houders van de prioriteitsaandelen.

Stichting Beheer Prioriteitsaandelen
Telegraaf Media Groep N.V.
De Stichting Beheer Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep
N.V. (“Stichting Prioriteit”) was in 2017 de houder van alle
uitstaande prioriteitsaandelen in het kapitaal van TMG. De
Stichting Prioriteit heeft ten doel het verkrijgen en beheren van
de prioriteitsaandelen in TMG en, onder andere daarmede, het
verzekeren van de continuïteit in de leiding van TMG, het weren
van invloeden op die leiding welke de zelfstandigheid van TMG
in strijd met haar belang zouden kunnen aantasten en het
bevorderen van een goed beleid in het belang van TMG. Het
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bestuur van de Stichting Prioriteit werd begin 2017 gevormd
door Guus van Puijenbroek, Arend Vos, Michiel Boersma en
Jan Nooitgedagt. Op 18 mei is Michiel Boersma afgetreden en
Simone Brummelhuis toegetreden tot het bestuur.
De Stichting Prioriteit had in 2017 als houder van alle
uitstaande prioriteitsaandelen verschillende soorten rechten en
bevoegdheden die kunnen worden onderverdeeld in de
categorieën:
1. uitsluitende bevoegdheden;
2. besluiten mogen slechts op hun voorstel worden
genomen;
3. besluiten mogen slechts na hun goedkeuring worden
genomen;
4. besluiten mogen slechts na overleg met hun worden
genomen;
5. rechten tot het doen van niet-bindende voordrachten.
De belangrijkste rechten en bevoegdheden naast degene die
reeds eerder in dit hoofdstuk zijn genoemd bestaan uit:
• slechts op voorstel van de houders van de
prioriteitsaandelen kan de AvA besluiten tot het doen van
uitkeringen aan houders van gewone aandelen ten laste van
niet-wettelijke reserves;
• slechts na goedkeuring van de houders van de
prioriteitsaandelen kan de Raad van bestuur besluiten tot
uitgifte en verkrijgen van aandelen TMG,
kapitaalsvermindering, vervreemden van aandelen /
certificaten in TMG, overdracht (vrijwel) gehele
onderneming; TMG en nemen of vervreemden van een
deelneming in kapitaal TMG van tenminste 1/3 van het
bedrag van de activa volgens de balans van TMG;
• het doen van niet-bindende voordracht voor maximaal twee
bestuursleden van de Stichting Preferente Aandelen
Telegraaf Media Groep N.V.;
• het doen van een niet-bindende voordracht voor twee
bestuursleden van de Stichting Administratiekantoor van
aandelen Telegraaf Media Groep N.V. na overleg met de
Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van TMG.
Op 16 februari 2018 zijn de prioriteitsaandelen door de
Stichting Prioriteit overgedragen aan Gerald BidCo B.V. (100%
dochtervennootschap van Mediahuis N.V.).

Stichting Preferente Aandelen Telegraaf
Media Groep N.V.
De Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V.
(“Stichting Preferente Aandelen TMG”) heeft als doel het
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behartigen van de belangen van TMG en de met haar
verbonden ondernemingen, waarbij onder meer zoveel
mogelijk de invloeden worden geweerd welke de continuïteit,
de zelfstandigheid of de identiteit in gevaar zouden brengen.
Daarnaast heeft zij als doel het weren van invloeden van derden
welke de redactionele onafhankelijkheid, alsmede de
beginselen van waaruit opinievormende uitgaven van
ondernemingen binnen de groep van TMG worden
geredigeerd, zouden kunnen aantasten.
Het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen TMG is
gedurende het verslagjaar drie maal bijeen geweest. Tijdens
deze vergaderingen gaven de voorzitter van de Raad van
Bestuur en de CFO een toelichting op de algemene gang van
zaken, de financiële berichtgeving en de relaties met de
aandeelhouders van TMG. Tot twee maanden voor het einde
van het verslagjaar heeft de Stichting Preferente Aandelen
TMG zich op regelmatige basis over ontwikkelingen bij TMG
laten informeren.
TMG heeft in 1984 aan de Stichting Preferente Aandelen TMG
bij overeenkomst een call optie verleend. In deze
overeenkomst zijn de voorwaarden neergelegd op grond
waarvan deze stichting op elk gewenst moment het recht heeft
om preferente aandelen in TMG te verwerven. In juni 2017 is
in het kader van het openbaar bod van Mediahuis N.V. en VP.
Exploitatie besloten om de call optie te beëindigen per datum
van de gestanddoening van het bod. Hierdoor is per 16 juni
2017, de datum van de gestanddoening van het bod, de call
optie komen te vervallen. Vervolgens is de Stichting Preferente
Aandelen TMG per 1 november 2017 ontbonden.
Het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen TMG
bestond tot de ontbinding uit de volgende leden:
•
•
•
•

Hessel Lindenbergh (voorzitter)
Harry Brijniks (vice-voorzitter)
Jan Pieter Witsen Elias (secretaris)
Carla Sieburgh.

Corporate Governance Code
De Corporate Governance Code was van toepassing
gedurende de periode dat TMG beursgenoteerd was, derhalve
tot 22 februari 2018.
De volgende principes zijn gedurende 2017 om de daarachter
vermelde reden niet volledig toegepast:

Corporate Governance

Principe 2.1.6: Het diversiteitsbeleid van TMG is er in zijn
algemeenheid op gericht dat het medewerkersbestand een
afspiegeling van de samenleving vormt. De Raad van Bestuur
van TMG bestaat sinds 21 juni 2017 uit twee mannelijke
bestuurders en de Raad van Commissarissen bestaat
sindsdien uit vier mannelijke Commissarissen en één
vrouwelijke Commissaris. Deze samenstelling vloeit voort uit
het feit dat TMG een nieuwe eigenaar heeft en de keuze is
gemaakt voor Bestuurders en Commissarissen met de
competenties en ervaring die nodig zijn voor TMG in de huidige
situatie.
Principe 2.1.7: De leden van de Raad van Commissarissen
traden van 5 maart 2017 tot en met 21 juni 2017 op als
waarnemers van het bestuur. Zij kunnen over die periode niet
als onafhankelijke toezichthouders worden beschouwd. Er is
voor deze constructie gekozen in het belang van de voortgang
van de onderneming.
Principe 2.3.5: In de Auditcommissie, de
Remuneratiecommissie en de Selectie- en
Benoemingscommissie is niet meer dan de helft van de leden
onafhankelijk commissaris. De huidige samenstelling van de
Raad van Commissarissen, waarbij 3 commissarissen niet als
onafhankelijk kunnen worden beschouwd, laat niet toe dat bij
handhaving van principe 2.3.5. voldoende leden in de
commissies kunnen worden aangesteld.
Principe 3.4.2: de belangrijkste elementen van de
overeenkomsten met de bestuurders van de Vennootschap
die in juni 2017 zijn benoemd zijn niet op de website van de
Vennootschap geplaatst, er is voor gekozen deze informatie in
het jaarverslag 2017 op te nemen.
Principe 4.3: TMG biedt aandeelhouders geen gelegenheid
tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op
afstand te stemmen. Aandeelhouders dienen in beginsel de
vergadering bij te wonen om aldus met de overige aanwezigen
te kunnen discussiëren en zo hun mening te vormen.

Beëindiging beursnotering en
uitkoopprocedure
Op 22 februari 2018 is de beursnotering van TMG beëindigd.
Mediahuis N.V. zal een uitkoopprocedure starten op grond van
artikel 2:92a van het Burgerlijk Wetboek teneinde alle aandelen
in het kapitaal van TMG te verkrijgen.
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Metro
Metro is hét digitale en printmerk dat gericht is op activatie van millennials. De wereld om je heen, lifestyle,
entertainment en werk & geld zijn de vier contentdomeinen van Metro. Via de app, de hashtags happylines,
treinleven en door middel van de social media accounts, biedt Metro een podium voor OV-reizigers. De wereld
om je heen, lifestyle, entertainment en werk & geld zijn de vier contentdomeinen van Metro. Naast deze domeinen
staat interactie met de lezer binnen het hele platform centraal.

52

Samenstelling van de Raad van Commissarissen
Jan (J.J.) Nooitgedagt (1953), voorzitter
De heer Jan Nooitgedagt (Nederlandse nationaliteit), voorzitter van de Raad van
Commissarissen, was CFO en lid Raad van Bestuur van Aegon N.V. van april 2009 tot mei
2013. Daarvoor heeft hij diverse functies bekleed bij Ernst & Young, onder andere als
Managing Partner voor Nederland en België.
• Eerste benoemingstermijn: 2013-2017
• Tweede benoemingstermijn: 2017-2021
Belangrijkste commissariaten/nevenfuncties: voorzitter Stichting Nyenrode, voorzitter bestuur
VEUO, vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen BNG Bank N.V. en lid van de Raad
van Commissarissen van Robeco Institutional Asset Management (RIAM, tot 1 april 2018), lid
van de Raad van Commissarissen van Rabobank, lid van de Raad van Commissarissen van
Post NL (per 17 april 2018), bestuurslid Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK,
lid van de Commissie Financiële Verslaggeving en Accountancy van de AFM en lid van het
Audit Committee van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
De heer Nooitgedagt is lid van de Auditcommissie, lid van de Remuneratiecommissie en van
de Selectie- en benoemingscommissie.

Gert (G.J.K.) Ysebaert (1963), vice-voorzitter
De heer Gert Ysebaert (Belgische nationaliteit) is sinds 2013 Chief Executive Officer van
Mediahuis. Eerder was hij onder meer uitgever van De Standaard en Het Nieuwsblad bij
Corelio en Directeur Strategische Marketing & Sales van Lannoo Uitgeverij.
De heer Ysebaert is op dit moment ook commissaris bij NRC Media en Media Groep Limburg.
Verder is hij in België bestuurslid van De Vijver Media (SBS, Woestijnvis), Mass Transit Media
(Metro) en Belga. Ook is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Hart voor Handicap.
• Eerste benoemingstermijn: 2017-2021
De heer Ysebaert is voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie en lid van de
Remuneratiecommissie.

Paul (P.J.E.) Verwilt (1968)
De heer Paul Verwilt (Belgische nationaliteit) is sinds 2013 Chief Operating Officer (COO) van
Mediahuis. Eerder was hij onder meer Transition Officer bij Mediahuis en bekleedde hij diverse
functies bij Concentra waaronder de functies COO, Director Classifieds & Directories en CIO.
• Eerste benoemingstermijn: 2017-2021
De heer Verwilt is voorzitter van de Remuneratiecommissie, lid van de Auditcommissie en lid
van de Selectie- en benoemingscommissie.
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Simone (S.G.) Brummelhuis (1965)
Mevrouw Simone Brummelhuis (Nederlandse nationaliteit) is directeur van The Next Women
(Crowd Fund). Eerder had zij diverse functies bij onder andere Europe Astia (Vice President),
IENS (directeur) en advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke.
• Eerste benoemingstermijn: 2014-2018
Belangrijkste commissariaten/nevenfuncties: lid van de Raad van Commissarissen Stern N.V.,
lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Amsterdam, lid van de Raad van
Commisarissen van Royal Schiphol Group (per 17 april 2018), non-executive director Annona
Investment Fund, lid van de Raad van Advies van Lendahand B.V. (tot 2018), Storecove .BV.,
Augeo en ECE Ondernemerscentrum Erasmus Universiteit, Kennispartner Innovatiesessies
Raad van Commissarissen programma Hemingway.
Mevrouw Brummelhuis is voorzitter van de Auditcommissie.

Guus (A.R.) van Puijenbroek (1975), secretaris
De heer Guus van Puijenbroek (Nederlandse nationaliteit) is directeur van VP Exploitatie N.V.,
directeur van Havep Holding B.V. en directeur van Bech N.V.
• Eerste benoemingstermijn: 2012-2016
• Tweede benoemingstermijn: 2016-2020
Belangrijkste commissariaten/nevenfuncties: lid van de Raad van Commissarissen van
Batenburg Techniek N.V., lid van de Raad van Commissarissen van Havep B.V. en lid van de
Raad van Commisarissen van Mediahuis N.V.
De heer Van Puijenbroek is lid van de Auditcommissie.

54

Verslag van de Raad van Commissarissen

Samenstelling

Met de nieuwe samenstelling van de Raad van
Commissarissen voldoet Mediahuis ook aan de afspraak uit
het Merger Protocol dat TMG na de overname door Mediahuis
twee onafhankelijke commissarissen houdt die de belangen
van TMG en al zijn stakeholders monitoren en bewaken. De
heer Nooitgedagt en mevrouw Brummelhuis zijn deze
onafhankelijke commissarissen. Zij zijn ook belast met het
toezicht op de handhaving van de afspraken in ditzelfde
protocol. De Raad van Commissarissen van TMG bestaat
sinds 21 juni 2017 uit vier mannelijke Commissarissen en één
vrouwelijke Commissaris.

In 2017 zijn zowel de Raad van Commissarissen als de Raad
van Bestuur van samenstelling veranderd ten gevolge van het
overnameproces van TMG. De Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 1 juni 2017 heeft ingestemd met de
nieuwe samenstelling. Op 21 juni (de Settlement Date) traden
de heer Boersma en mevrouw Van den Belt af als leden van
de Raad van Commissarissen. De heer Nooitgedagt werd op
diezelfde dag herbenoemd als lid van de Raad van
Commissarissen en benoemd tot nieuwe voorzitter. Mevrouw
Brummelhuis en de heer Van Puijenbroek bleven aan als
commissaris. De heren Ysebaert en Verwilt traden toe als
nieuwe RvC-leden.

Deze samenstelling vloeit voort uit het feit dat TMG een nieuwe
eigenaar heeft, Commissarissen zijn gekozen met de
competenties en ervaring die nodig zijn voor TMG in de huidige
situatie, en de afspraken uit het Merger Protocol moeten
worden gerespecteerd. Op het moment van benoeming
hadden alle commissarissen al ruime kennis van TMG, haar
markten en haar bedrijfsvoering. Alle Commissarissen kenden
reeds de sector en TMG, hetzij dankzij een eerdere
verantwoordelijkheid als Commissaris bij TMG, hetzij vanwege
betrokkenheid bij het overnameproces. Daarnaast vervullen
alle Commissarissen bestuurlijke en/of toezichthoudende
functies in de media/uitgeefsector.

De Raad van Commissarissen van TMG houdt toezicht op het
beleid van de Raad van Bestuur van TMG en op de algemene
gang van zaken binnen het bedrijf. Daarnaast ondersteunt de
Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur met adviezen,
zowel op verzoek van de Raad van Bestuur als op eigen
initiatief. In dit verslag legt de Raad van Commissarissen
verantwoording af over de wijze waarop zij haar taak als interne
toezichthouder heeft ingevuld in het jaar 2017.

De nieuwe Raad van Commissarissen kenmerkt zich door
ervaring en complementariteit. Het nieuwe team is zo
samengesteld dat alle benodigde bestuurlijke competenties en
ervaring aanwezig zijn om TMG te ondersteunen bij haar
ontwikkeling naar een leidend, toekomstbestendig
mediabedrijf. Een bedrijf waar onafhankelijke journalistiek, de
sterke merken en de medewerkers tot hun recht komen. De
leden van de nieuwe Raad van Commissarissen
vertegenwoordigen ervaring op het gebied van general
management, financieel management, operationeel &
verandermanagement, digitale innovatie, juridische expertise
en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen.
Door de bestuurders van Mediahuis, de heren Ysebaert en
Verwilt, wordt ervaring ingebracht op het gebied van het
succesvol maken van uitgeefactiviteiten en journalistieke
merken. De heer Nooitgedagt, mevrouw Brummelhuis en de
heer Van Puijenbroek vertegenwoordigen ervaring met de
TMG-organisatie, haar markten en haar stakeholders. De
nieuwe Raad van Commissarissen is vastbesloten de
gecombineerde en aanvullende ervaring in het team optimaal
aan te wenden voor TMG.

Aandachtspunten van de Raad van
Commissarissen in 2017
Het creëren van een nieuwe toekomst voor TMG:
1 januari tot 21 juni 2017
In het jaar 2017 stond voor de Raad van Commissarissen één
doel centraal: het creëren van nieuwe toekomstmogelijkheden
voor TMG. De veranderlijke omgeving van TMG en de krimp in
de abonnee- en advertentie-inkomsten vormden hiervoor de
aanleiding. Het vraagstuk of TMG de gekozen strategie het
beste als zelfstandig bedrijf succesvol kon uitvoeren of juist in
partnership, kwam al in de loop van 2016 regelmatig op tafel
bij de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Tot
5 maart 2017 ondersteunde de Raad van Commissarissen de
voormalige Raad van Bestuur intensief bij oriëntaties op nieuwe
wegen voor TMG. De Raad van Commissarissen stond de
Raad van Bestuur onder meer bij in het proces van het
onderzoeken van nieuwe strategische opties, waaronder
strategische samenwerkingen met andere marktpartijen. Ook
de mogelijkheid van overnames kwam daarbij op tafel.
5

De belangstelling die Mediahuis en vervolgens ook Talpa
toonde voor TMG, respectievelijk in december 2016 en januari
5

Sedert medio 2017 nam de heer Boersma vanwege gezondheidsredenen niet meer deel aan vergaderingen van de RvC.
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2017, werd door de voormalige Raad van Bestuur en de
voormalige Raad van Commissarissen na de eerste
oriënterende gesprekken gezien als kansen op versterking van
TMG, onder bepaalde voorwaarden. De Raad van
Commissarissen was vanaf de start van het biedingenproces
eind 2016 tot en met de Settlement Date van 21 juni 2017
nauw betrokken bij het zorgen voor de best mogelijke uitkomst
van de strategische heroriëntatie en het biedingenproces
waarbij Mediahuis/VP Exploitatie en Talpa betrokken waren.6

•
•
•
•
•

Na de eerste oriënterende fase in het biedingenproces hield de
Raad van Commissarissen zich ter ondersteuning van de Raad
van Bestuur ook zelf bezig met de onderhandelingen over de
overnameprijs en overnamevoorwaarden. Beide biedende
partijen werden in dit proces gelijkwaardig behandeld. Met
beide partijen werden ook strategische workshops gehouden
om te bepalen in hoeverre ze TMG konden ondersteunen bij
de uitrol van de strategie. Daarnaast schakelde de Raad van
Commissarissen ook eigen financiële en juridische adviseurs
in om hetgeen partijen gedurende het biedingenproces
voorstelden te kunnen beoordelen. Tijdens de
onderhandelingen met Mediahuis en VP Exploitatie, de partijen
die als eersten een bod op TMG hadden gedaan, werd het de
Raad van Commissarissen al snel duidelijk dat deze partijen
dusdanig serieuze interesse hadden in TMG dat zij hun
aandelen niet aan een andere biedende partij wilden verkopen.
Zij bevestigden dit vervolgens ook keer op keer. Als resultaat
van het constructieve onderhandelingsproces met Mediahuis
en VP Exploitatie lag er op 5 maart 2017 een goed finaal bod
op tafel van EUR 6,00 per aandeel TMG. Bovendien was het
Merger Protocol, waarin alle door TMG gevraagde garanties
tot in detail waren uitgewerkt conform de wensen van TMG,
klaar voor ondertekening.
In het Merger Protocol waren o.a. de volgende afspraken
vastgelegd:
• De Nederlandse wet- en regelgeving blijft van toepassing
op TMG;
• Zolang TMG genoteerd is op Euronext wordt de Corporate
Governance Code gerespecteerd;
• De Raad van Commissarissen bevat na de Settlement Date
twee onafhankelijke commissarissen die specifiek toezien
op de beschermingsafspraken voor TMG;
• De verantwoordelijkheden van de COR en redactieraden
worden ook na de overname gerespecteerd;
• Afspraken op het gebied van arbeidsvoorwaarden van
medewerkers die zijn gemaakt met de hen
6

•
•

•
•

vertegenwoordigende organen (ondernemingsraden,
vakorganisaties) worden gerespecteerd;
TMG behoudt zijn corporate identiteit en zijn cultuur en blijft
gehuisvest aan de Basisweg;
De binnen TMG geldende redactionele onafhankelijkheid
blijft intact;
TMG blijft een zelfstandige entiteit binnen Mediahuis;
Op TMG is een ontwikkelscenario van toepassing, hiervoor
worden fondsen vrij gemaakt;
Mediahuis en TMG werken samen aan de ontwikkeling van
een leidend Belgisch-Nederlands mediabedrijf;
TMG wordt prudent gefinancierd;
De uitrol van een 24/7 multimedia strategie wordt
gegarandeerd. Deze is erop gebaseerd dat nieuws- en
entertainment content de consument bereikt via sterke
merken en via alle denkbare kanalen (zoals online, mobiel,
print, video/OTT) en formats (video, tekst, beelden en virtual
reality);
TMG blijft bouwen aan een portfolio met print- en digitale
merken;
Mediahuis spant zich in om de vertrouwde merken van TMG
te continueren, te laten groeien en erin te investeren.

Mediahuis en VP Exploitatie waren op het moment van het
uitbrengen van hun finale bod samen reeds in het bezit van
59% van de aandelen van TMG. Zij gaven op dat moment ook
opnieuw aan dat zij geenszins van plan waren hun aandelen
over te doen aan de andere biedende partij, ook niet wanneer
de prijs per aandeel meer dan EUR 6,00 zou bedragen.
In deze cruciale fase van het biedingenproces bleken de visies
van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen over
de beoordeling van de biedingen van Mediahuis/VP Exploitatie
en van Talpa en over de aanpak van het
onderhandelingsproces niet meer overeen te komen.
De Raad van Bestuur wilde op 5 maart 2017 niet tot
ondertekening met Mediahuis/VP Exploitatie overgaan maar
een vervolg geven aan het onderhandelingsproces en met
Talpa in gesprek blijven als de partij waar haar voorkeur naar
uitging. De Raad van Commissarissen was echter van mening
dat Mediahuis en VP Exploitatie het best denkbare voorstel
hadden gedaan en uitgewerkt. Zij wilde dit voorstel accepteren
en geen enkel risico lopen dat het voorstel van tafel zou gaan.
Zij vond ook dat het tijd was om de rust bij TMG terug te laten
keren, wat haar inziens alleen mogelijk was in de veilige haven
van Mediahuis. Behalve de hoogte van het bod en de

Commissaris Van Puijenbroek die tevens directeur is van VP Exploitatie, heeft in 2016, vanaf het bekend zijn bij TMG van de voorbereiding van het voorgenomen bod, niet deelgenomen aan
de vergaderingen van Commissarissen en zijn commissies. Sinds eind december 2016 nam de heer van Puijenbroek weer deel aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en zijn
commissies, met dien verstande dat hij niet participeerde in beraadslagingen en eventuele besluitvorming over de biedingen op TMG. In de periode waarin de Raad van Commissarissen tijdelijk
de bestuurstaak uitoefende, heeft de heer Van Puijenbroek geen deel uitgemaakt van dit tijdelijke dagelijkse bestuur.
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afspraken in het Merger Protocol trof de Raad van
Commissarissen bij Mediahuis de juiste ervaring,
executiekracht en cultuur om van de uitgeefactiviteiten en de
digitale activiteiten van TMG een succes te maken. Bovendien
zouden Mediahuis en VP Exploitatie hun aandelen niet aan
Talpa verkopen waardoor Talpa nooit een meerderheidsbelang
zou kunnen verwerven. Verder onderhandelen had volgens de
Raad van Commissarissen om die redenen geen zin.
De Raad van Commissarissen zag zich derhalve op 5 maart
2017 genoodzaakt tot ingrijpende maatregelen om verdere
belemmeringen in het biedingenproces te voorkomen. Naar
het oordeel van de Raad van Commissarissen hadden de
leden van de Raad van Bestuur de voortgang van het proces
te weinig bevorderd en zich in de laatste fase van de
onderhandelingen met Mediahuis en VP Exploitatie
onvoldoende constructief en realistisch opgesteld. Hierdoor
was het risico ontstaan dat het Consortium van Mediahuis en
VP Exploitatie eenzijdig een bod zouden uitbrengen zonder de
in het Merger Protocol bedongen bescherming voor TMG en
haar stakeholders. De Raad van Commissarissen achtte de
positie die de Raad van Bestuur innam om die reden
onverantwoord en niet aanvaardbaar. De vertrouwensbreuk
tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur
die hier het gevolg van was leidde die dag tot de schorsing van
de Raad van Bestuur.
Vanaf dat moment traden de leden van de Raad van
Commissarissen vervolgens op als waarnemers van het
bestuur. De heer Nooitgedagt, mevrouw Brummelhuis en
mevrouw Van den Belt verdeelden in die periode de hierbij
behorende werkzaamheden. Hun focus lag daarbij vooral op
de activiteiten in het kader van het openbaar bod op TMG. De
dagelijkse aansturing van TMG belegden zij bij de heer Hans
Bakker die als ad interim (niet statutair) directeur de dagelijkse
operatie aanstuurde.
In de periode dat de leden van de Raad van Commissarissen
optraden als waarnemers van het bestuur, waren zij gemiddeld
drie werkdagen per week bij TMG aanwezig. Tijdens die dagen
hadden zij frequente gesprekken en overleggen met de ad
interim directeur, leden van het senior management, de COR,
de redactieraden en verschillende gespecialiseerde
professionals over zowel strategische als operationele
aangelegenheden en vooral over zaken die samenhingen met
het overnameproces.
Naar aanleiding van deze gesprekken en de gedurende de
biedingenstrijd ontstane inzichten concentreerde de Raad van

Commissarissen zich van 5 maart tot en met 21 juni 2017 op
de volgende taken:
• Zorgdragen voor een goed verloop van de procedures bij
de Ondernemingskamer, naar aanleiding van het
biedingenproces;
• Het begeleiden van het overnameproces;
• Toezicht houden op de operationele gang van zaken in de
onderneming, onder aansturing van de heer Bakker;
• Zo scherp mogelijk zicht krijgen op de stand van zaken van
de bedrijfsvoering;
• Vaststellen van knelpunten en oplossingsrichtingen;
• Zorgen voor een zorgvuldige en goed gedocumenteerde
overdracht van de bedrijfsvoering aan de nieuwe Raad van
Bestuur;
• De voorbereiding van de publicatie van de voorlopige
jaarcijfers 2016 van TMG van 8 maart 2017;
• De voorbereiding van de publicatie van het jaarverslag 2016
op 3 april 2017;
• Het (ad interim) invullen van cruciale vacante senior
managementfuncties (Marketing & Sales, Human
Resources);
• De voorbereiding van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 1 juni 2017.
De heer Bakker stuurde in nauw overleg met de Raad van
Commissarissen de dagelijkse operatie aan. Hij verzorgde met
de leden van het senior management de analyse van de stand
van zaken van de bedrijfsvoering, stelde knelpunten vast en
presenteerde oplossingsrichtingen. Al deze zaken waren
onderwerp van gesprek waren met de Raad van
Commissarissen. De nieuwe Raad van Bestuur ontving later
bij haar benoeming van de Raad van Commissarissen de stand
van zaken van de bedrijfsvoering in de vorm van een
gedetailleerde bestuursoverdracht.
De Raad van Commissarissen zag in de periode van 3 tot en
met 21 juni dat haar inspanningen om een nieuwe toekomst
voor TMG te creëren leidden tot de door haar gewenste
resultaten. Op 21 maart 2017 wees de Ondernemingskamer
het verzoek van Talpa tot het treffen van onmiddellijke
voorzieningen af. Op 18 april maakte de Centrale
Ondernemingsraad van TMG kenbaar het openbaar bod van
Mediahuis en VP Exploitatie te steunen en de op 7 maart
aangekondigde procedure bij de Ondernemingskamer in te
trekken. Op 19 april publiceerden Mediahuis en VP Exploitatie
het Offer Memorandum inzake de overname van TMG en op
1 mei verleende de Autoriteit Consument en Markt
toestemming voor de overname door Mediahuis en VP
Exploitatie.
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Op 23 maart 2017 besloten de leden van de Raad van
Commissarissen optredend als waarnemers van het bestuur,
om het niet rendabele huis-aan-huis portfolio te verkopen aan
BDUmedia. Ook besloten ze om het online videoplatform
VNDG op 1 mei 2017 van start te laten gaan. Op 2 mei
benoemden ze een interim directeur Sales & Marketing en op
9 mei een interim directeur HR. Op 26 mei publiceerde de Raad
van Commissarissen een extra financiële update, over de
eerste vier maanden van het jaar, in aanloop naar de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 1 juni 2017.
De volledige Raad van Commissarissen legde tijdens de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1 juni
verantwoording af over het gevoerde beleid over 2016 en over
de periode tot aan deze Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. De inhoud van de geagendeerde
agendapunten werd positief ontvangen. Tijdens de Algemene
Vegadering van Aandeelhouders werd ook de nieuwe Raad
van Bestuur voorgesteld. De geagendeerde voorstellen
werden aangenomen, waaronder de overname van TMG door
Mediahuis en VP Exploitatie en de benoeming van de nieuwe
leden van de Raad van Commissarissen op de Settlement
Date: 21 juni 2017.
In de periode van 1 januari tot en met 5 maart 2017 kwam de
Raad van Commissarissen drie keer bijeen in regulier geplande
vergaderingen, waarvan twee met en een zonder de Raad van
Bestuur. Daarnaast werd er zeer frequent en in meerdere fasen
van het biedingenproces bijna dagelijks overlegd over dit
proces en de hiermee samenhangende ontwikkelingen en
besluiten.
In de periode van 5 maart tot 21 juni 2017 kwam de Raad van
Commissarissen drie keer bijeen in regulier geplande
vergaderingen over de stand van zaken van de bedrijfsvoering
en het proces van de biedingen. Daarnaast werd hier ook bijna
dagelijks over vergaderd, vanwege het optreden van de Raad
van Commissarissen als waarnemers van het bestuur.

Nieuw bestuur en onderdeel van Mediahuis: 21 juni 31 december 2017
In de weken na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
hadden de leden van de Raad van Commissarissen, die op dat
moment nog optraden als waarnemers van het bestuur,
bijeenkomsten met de heren Vangeel en Boot, de nieuwe Raad
van Bestuur van TMG per 21 juni. Het doel van deze
bijeenkomsten was om beide heren zo goed mogelijk voor te
bereiden op hun nieuwe taken. De kennis en inzichten die de
Raad van Commissarissen had verworven tijdens de periode
van de biedingen en door de tijdelijke bestuurstaak - samen
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met de schriftelijke bestuursoverdracht - zijn met de nieuwe
Raad van Bestuur gedeeld.
De Raad van Bestuur maakte in haar eerste zes weken bij TMG
grondig kennis met medewerkers, afdelingen en disciplines.
Vervolgens begon zij met de analyse van de knelpunten in de
onderneming en het schetsen van de contouren van een
herijkte strategie en inrichtingsprincipes voor de organisatie.
Belangrijke uitgangspunten in de plannen voor de toekomst
van TMG vormden de kracht van de onderneming en de
binnen TMG werkzame professionals.
Tijdens haar vergaderingen met de Raad van Bestuur in deze
periode constateerde de Raad van Commissarissen dat het
plan van aanpak TMG 2020, met inbreng van interne expertise
en in goede samenspraak met de business owners van TMG
werd opgesteld. Ook werden inzichten van de COR, de
Ondernemingsraden en de Redactieraden vewerkt. Hierdoor
ontstond naar de mening van de Raad van Commissarissen
een goed en uitvoerbaar plan dat op 22 november aan alle
stakeholders werd gepresenteerd. De realisatie van de
verkoop van Keesing Media Group (Keesing) op 31 augustus
was in de aanvangsfase van het nieuwe bestuur een
belangrijke stap richting een gefocuste, gezonde
onderneming.
De Raad van Commissarissen zag in de tweede helft van 2017
de eerste resultaten van teamwork in de stappen die richting
een nieuwe toekomst van TMG werden gezet. Een toekomst
waarin het vertrouwen in eigen kunnen, het aanwenden van de
kwaliteiten van de eigen medewerkers en plezier in het werk
doorslaggevend zijn voor het succes van de onderneming.
In de periode van 21 juni tot en met 31 december 2017 kwam
de nieuwe Raad van Commissarissen zeven keer bijeen in
regulier geplande vergaderingen met de nieuwe Raad van
Bestuur.

Vergaderingen van de commissies
Auditcommissie - periode 1 januari tot 21 juni 2017
De Auditcommissie is een vaste en voorbereidende commissie
van de Raad van Commissarissen. De Auditcommissie
bestond tot 21 juni 2017 uit de heer Nooitgedagt (voorzitter),
de heer Van Puijenbroek, mevrouw Van den Belt en mevrouw
Brummelhuis.
Deze Auditcommissie kwam in de periode tot 21 juni in drie
reguliere vergaderingen bijeen. Alleen de eerste vergadering op
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26 januari had plaats in aanwezigheid van de voormalige CFO
de heer Epskamp. Bij de twee daarop volgende vergaderingen
in mei waren alleen de leden van de Raad van Commissarissen
aanwezig, waaronder de Commissarissen die de tijdelijke
bestuurstaken waarnamen. Alle leden van de Auditcommissie
waren bij alle vergaderingen aanwezig. Het
aanwezigheidspercentage bedroeg derhalve 100%.
Onderwerpen van gesprek waren, naast het biedingenproces,
onder meer de jaarcijfers, de financiële update van TMG
richting alle stakeholders over de periode januari tot en met
april 2017, het jaarverslag 2016 en de hiermee
samenhangende communicatie, de voorbereiding van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de ontwikkeling
van de omzet organisatiebreed en van specifieke merken, de
resultaten van innovaties van de merken, de vaststelling van
KPI’s voor de top 20 managers, de resultaten van Telegraaf
VNDG in relatie tot de investeringen, de liquiditeit en
financieringsopties, de verkoop van Keesing, het jaarplan en
de rapportages van Internal Audit, de aanscherping van regels
omtrent tekenbevoegdheden en besparingsmogelijkheden
organisatiebreed.

Auditcommissie - periode 21 juni tot en met
31 december 2017
Sinds 21 juni 2017 bestaat de Auditcommissie uit mevrouw
Brummelhuis (voorzitter), de heer Verwilt, de heer Nooitgedagt
en de heer Van Puijenbroek.
In deze samenstelling kwam de Auditcommisse tussen 21 juni
tot en met eind december twee keer bijeen in aanwezigheid
van de Raad van Bestuur. Alle leden van de Auditcommissie
waren bij deze vergaderingen aanwezig. Het
aanwezigheidspercentage bedroeg derhalve 100%.
Onderwerpen van gesprek waren: de afwikkeling van het Long
Term Incentive Plan, de halfjaarcijfers 2017 en de hiermee
samenhangende communicatie, de ontwikkeling van omzet en
kosten organisatiebreed en van specifieke merken, de verkoop
van Keesing, abonnementsformules, de plannen op het gebied
van data, de Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders in verband met de verkoop van Keesing,
lopende juridische procedures en de hiermee samenhangende
risico’s, de impact van de nieuwe Corporate Governance
Code, het business continuity management van TMG, het
auditplan van de accountant en het jaarplan van Internal Audit,
de status en impact van IFRS 15.

Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie is een vaste en voorbereidende
commissie van de Raad van Commissarissen. De
Remuneratiecommissie bestond tot 21 juni 2017 uit de heer

Nooitgedagt (voorzitter), de heer Boersma, de heer Van
Puijenbroek en mevrouw Brummelhuis.
De Remuneratiecommissie kwam tussen 1 januari en 21 juni
vier keer bijeen. Twee keer (op 1 februari en 18 april) werd de
vergadering van de Remuneratiecommissie gecombineerd
met de vergadering van de Selectie- en
Benoemingscommissie. Met uitzondering van de heer
Boersma waren alle leden van de Remuneratiecommissie
steeds aanwezig. Mevrouw Van den Belt verving de heer
Boersma bij deze vergaderingen. Het
aanwezigheidspercentage bedroeg derhalve 100%.
Tijdens deze vergaderingen werd onder meer stilgestaan bij de
short-term en long-term incentives plans, de prestatiecriteria
en de vervulling daarvan, de herbenoeming van de heer
Nooitgedagt als lid van de Raad van Commissarissen, de
voorwaardelijke benoeming van de nieuwe leden van de Raad
van Commissarissen en de nieuwe leden van de Raad van
Bestuur, de beloning van de nieuwe bestuurders, de
beëindigingsvergoeding van de voormalige bestuurders en de
eenmalige vergoeding aan de leden van de Raad van
Commissarissen die de tijdelijke bestuurstaken binnen TMG
uitoefenden.
Sinds 21 juni 2017 bestaat de Remuneratiecommissie uit de
heer Nooitgedagt (voorzitter), de heer Verwilt, de heer Ysebaert
en mevrouw Brummelhuis. De Remuneratiecommissie kwam
tussen 21 juni en eind december 2017 een keer bijeen.
Tijdens dit overleg werd onder meer verslag gedaan van
vergaderingen met de COR naar aanleiding van het plan van
de toekomst voor TMG en de hiermee samenhangende
organisatie aanpassingen. Ook werd gesproken over de
afwikkeling van beloningsonderdelen van vertrekkende
medewerkers en over het vaststellen van de beloning van
nieuwe medewerkers.

Selectie- en Benoemingscommissie
De Selectie- en Benoemingscommissie is een vaste en
voorbereidende commissie van de Raad van Commissarissen.
De Selectie- en Benoemingscommissie bestond tot 21 juni uit
de heer Boersma (voorzitter, waargenomen door de heer
Nooitgedagt), de heer Van Puijenbroek en mevrouw
Brummelhuis.
De Selectie- en Benoemingscommissie kwam tot 21 juni 2017
twee keer bijeen, in de hierboven genoemde gecombineerde
vergaderingen met de Remuneratie commissie, waarvan
hierboven verslag is gedaan. Het aanwezigheidspercentage
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van deze vergaderingen was 100%, omdat de heer
Nooitgedagt de heer Boersma bij deze vergaderingen verving.
De Selectie- en Benoemingscommissie bestaat sinds 21 juni
2017 uit de heren Ysebaert (voorzitter), Verwilt en Nooitgedagt.
In deze periode kwam de Selectie- en Benoemingscommissie
niet bijeen omdat er geen benoemingen waren.

Zelfevaluaties Raad van Commissarissen
In de samenstelling die per 21 juni 2017 van kracht is, heeft de
Raad van Commissarissen haar functioneren tot en met
31 december 2017 geëvalueerd. Voor dit doel hebben alle
commissarissen individueel een schriftelijke vragenlijst
ingevuld. De gezamenlijke hoofdconclusies zijn: het nieuwe
elan en de nieuw ingebrachte kennis heeft de Raad versterkt
en is nuttig voor TMG. Er is binnen de nieuwe Raad van
Commissarissen ruimte om de eigen kennis in te brengen,
elkaars meningen aan te scherpen en elkaar inhoudelijk uit te
dagen, hetgeen weloverwogen advisering en besluitvorming
ten goede komt. De Raad van Commissarissen en de nieuw
samengestelde commissies hebben ervaren dat ze in de
nieuwe situatie goed kunnen functioneren.

Permanente educatie van de Raad van
Commissarissen
De aandacht van de leden van de Raad van Commissarissen
is zowel in de oude als in de nieuwe samenstelling vanaf 21 juni
2017 bijna onophoudelijk gevestigd geweest op het zorgen
voor een nieuwe toekomst voor TMG en het ontwikkelen van
plannen behorende bij die nieuwe toekomst. In dit kader is een
groot aantal marktverkenningen gedaan en zijn meerdere
scenario-analyses gemaakt. Gedurende deze activiteiten heeft
de Raad van Commissarissen haar kennis van de
ontwikkelingen in het medialandschap en alle hiermee
samenhangende ontwikkelingen in de omgeving
aangescherpt. Ook heeft de Raad van Commissarissen eigen
adviseurs geraadpleegd op financieel en juridisch gebied. Alle
leden van de Raad van Commissarissen hebben daarnaast
gedurende het jaar via diverse organisaties board room
educatie gehad.

Contacten binnen de organisatie
In 2017 hebben de leden van de Raad van Commissarissen
veel contact gehad met professionals van alle afdelingen in de
organisatie. Tot aan 5 maart hebben die contacten met
business leaders, andere senior managers en experts van
TMG plaatsgehad in het kader van de meningsvorming in
relatie tot de biedingenstrijd. Tussen 5 maart en 21 juni hadden
deze contacten plaats in het kader van het tijdelijk optreden als
waarnemers van het bestuur. De RvC-leden zijn in die periode
gemiddeld drie dagen per week bij TMG aanwezig geweest
voor strategisch en operationeel overleg. Na 21 juni 2017
hadden de contacten van de Raad van Commissarissen met
de organisatie plaats in het kader van de ontwikkeling van de
toekomstplannen voor TMG en de mogelijkheden tot
samenwerking binnen de Mediahuis groep.

Dankwoord en aanbieding jaarverslag
Het jaar 2017 was wederom een jaar met uitdagende
marktomstandigheden voor TMG en tegelijkertijd een
historisch jaar vanwege de overname door Mediahuis. In de
nieuwe situatie waarin TMG deel uitmaakt van Mediahuis is de
onafhankelijke journalistiek van TMG geborgd en ligt de focus
op sterke merken, de beste zijn in service en kwaliteit binnen
een organisatie met executiekracht. Op het moment van de
publicatie van dit jaarverslag zijn op deze drie gebieden al grote
stappen gezet, wat ons vertrouwen dat de goede toekomst
voor TMG en haar medewerkers binnen Mediahuis
gerealiseerd wordt.
Wij bedanken hier in de eerste plaats de medewerkers van
TMG voor hun inzet in 2017 die kenmerkend is voor hun kracht
en kwaliteiten.
Daarnaast bedanken we onze abonnees, adverteerders en
andere zakelijke partners die zich met ons verbonden hebben
ten gevolge van hun waardering voor onze merken en hun
vertrouwen in de onderneming.
De heer Boersma, die op 21 juni 2017 om
gezondheidsredenen zijn taken als Commissaris van TMG
heeft neergelegd, bedanken wij voor zijn inspirerend
voorzitterschap sinds zijn aantreden in onze Raad in 2011.
Mevrouw Van den Belt die op 21 juni 2017 bij de overname
door Mediahuis haar taken als Commissaris van TMG heeft
neergelegd, bedanken wij voor haar grote betrokkenheid bij
TMG als Commissaris, haar inzet binnen onze Raad en in het
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bijzonder voor haar inspanningen gedurende het
overnameproces in 2017.
Hierbij bieden wij u aan het jaarverslag, de balans per
31 december en de winst- en verliesrekening over 2017 met
de toelichtingen zoals deze door de Raad van Bestuur zijn
samengesteld. De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord
bevonden door Deloitte Accountants B.V. te Amsterdam, zoals
blijkt uit de in dit jaarverslag opgenomen controleverklaring.
De jaarrekening is door ons besproken in de jaarlijkse
bijeenkomst met de accountant en vervolgens ondertekend
om te voldoen aan onze wettelijke verplichting op grond van
art.2: 101 lid 2 BW.Wij stellen u voor:
1. De jaarrekening over 2017 overeenkomstig de aangeboden
stukken vast te stellen.
2. De Raad van Bestuur te dechargeren voor het gevoerde
beleid in 2017.
3. De Raad van Commissarissen te dechargeren voor het
uitgeoefende toezicht in 2017.
Amsterdam, 20 april 2018
Namens de Raad van Commissarissen,
Jan Nooitgedagt, voorzitter
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Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid en de variabele component lange termijn,
zijn tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in
2014 respectievelijk 2015 vastgesteld. Dit hoofdstuk bevat een
overzicht van de kenmerken van het bezoldigingsbeleid en op
welke wijze dit in het afgelopen boekjaar in de praktijk is
gebracht.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor het senior management van TMG is
gericht op het aantrekken, behoud en motiveren van ervaren
en gekwalificeerde managers en experts, die zich richten op
het bepalen van strategische doelen, het behalen daarvan en
het realiseren van operationele doelstellingen, rekening
houdend met markt- en maatschappelijke ontwikkelingen.

Beloningsbeleid Raad van Bestuur
De AvA stelt een beleid vast op het terrein van bezoldiging van
de leden van de Raad van Bestuur, met inachtneming van
hetgeen in de wet daaromtrent is bepaald. De Raad van
Commissarissen legt een voorstel inzake de bezoldiging in de
vorm van aandelen respectievelijk rechten op aandelen ter
goedkeuring voor aan de AvA. Het beloningsbeleid, zoals
hierna beschreven, was als laatste vastgesteld op de AvA van
april 2014 en de variabele component lange termijn was als
laatste gewijzigd op de AvA 23 april 2015.
De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur bestaat
uit een vast en een variabel element. Jaarlijks beslist de Raad
van Commissarissen over het aanpassen en/of indexeren van
het vaste deel van de bezoldiging. Voor wat betreft het
variabele deel formuleert de Raad van Bestuur jaarlijks
conceptdoelstellingen voor het komende boekjaar en legt deze
ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen. De
doelstellingen zijn mede gericht op de lange termijn
doelstellingen van TMG en de met haar verbonden
ondernemingen en in overeenstemming met het risicoprofiel
van de onderneming. Naast het vaste en variabele element kan
de Raad van Commissarissen besluiten tot toekenning van een
extra bonus waarover in de AvA verantwoording zal worden
afgelegd. Deze extra bonus wordt uitgekeerd in contanten.
Bij het vaststellen van de bezoldiging van de individuele leden
van de Raad van Bestuur neemt de Raad van Commissarissen
binnen het algemene beloningsbeleid diverse factoren in acht
zoals vereiste competenties, bekwaamheden en
verantwoordelijkheden van de bestuurder. Ook de mogelijke
invloed op de beloningsverhoudingen binnen de onderneming
wordt meegenomen
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Naar aanleiding van de benoeming van de nieuwe Raad van
Bestuur op 21 juni 2017 is het beloningsbeleid van TMG niet
aangepast, maar de uitwerking in de bezoldiging van de
nieuwe Raad van Bestuur wel. De bezoldiging bestaat, zoals
voorheen, uit een vaste en een variabele component. Het
Lange Termijn Incentive Plan is niet van toepassing op de
nieuwe Raad van Bestuur. De variabele component lange
termijn die voor de berekening van de toekenning was
gekoppeld aan ' Phantom' Shares is los gelaten. De Phantom
Share was een rekeneenheid die de waarde van het aandeel
TMG reflecteerde.
De nieuwe Raad van Bestuur werkt op het moment van haar
indiensttreding op 21 juni 2017 op basis van een
opdrachtovereenkomst die op het moment van de beëindiging
van de beursnotering op 22 februari 2018 conform de
contractuele afspraken automatisch is omgezet naar een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het salaris van
beide bestuurders bestaat met ingang van 21 juni uit een vaste
en een variabele component. De vast component bedraagt
EUR 360.000 op jaarbasis voor de heer Vangeel en EUR
300.000 voor de heer Boot. Deze bedragen zijn inclusief
vakantietoeslag. De hoogte van de maximale variabele
component bedraagt voor beide bestuurders over 2017
maximaal EUR 50.000 en wordt discretionair toegekend door
de Raad van Commissarissen. Voor 2018 en 2019 bedraagt
de variabele beloning voor beide bestuurders maximaal 30%
van de vaste beloning. De uitkering hiervan zal gekoppeld zijn
aan doelen uit het plan TMG 2020.

Pensioenregeling
Beide bestuurders nemen deel aan de pensioenregeling van
Telegraaf Media Groep N.V.

Beloningen Raad van Bestuur
Zie voor nadere informatie over de beloningen van de Raad van
Bestuur toelichting 10 van de toelichting op de enkelvoudige
jaarrekening.

Beloningen Raad van Commissarissen
De door de AvA in april 2015 goedgekeurde bedragen, zijn in
2017 verhoogd met een percentage van 0,3% (dit percentage
is gebaseerd op het CPI-indexcijfer). Zie voor nadere informatie
over de beloningen van de Raad van Commissarissen
toelichting 10 van de toelichting op de enkelvoudige
jaarrekening.

TMG Jaarrekening 2017

Dumpert
Dumpert is hét videoplatforml van Nederland en biedt mannen en vrouwen van alle leeftijden en uit alle lagen van
de bevolking de meest nieuwswaardige, spraakmakende en memorabele video’s van het moment. Het platform
wordt met video’s en visuals actief door bezoekers gevoed. De video's op Dumpert worden maandelijks 160
miljoen keer bekeken.
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Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Nettoresultaat van de geconsolideerde winst- en verliesrekening
Resultaat nooit via de winst- en verliesrekening
Actuariële resultaten bij toegezegde personeelsregelingen
Winstbelasting
Overig resultaat na belasting
Totaalresultaat, toe te rekenen aan aandeelhouders van Telegraaf
Media Groep N.V.
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28
11

2017

2016

2.914

1.558

314
-88
226

-328
96
-232

3.140

1.326

Geconsolideerd overzicht van de financiële positie
per 31 december
Toelichting

2017

2016

14

61.907
26.859
16.787
19.291
140.000
884
265.728

181.969
26.767
48.143
44.636
719
302.234

870
30.164
26.471
118
57.623

1.175
46
58.256
19.485
15.848
94.810

Totaal activa

323.351

397.044

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

11.588
218.937
230.525

11.588
215.797
227.385

2.398
2.588
218
5.204

4.722
10.190
14.912

400
79.201
8.021
87.622

6.200
131.593
16.113
841
154.747

92.826

169.659

323.351

397.044

Bedragen in duizenden euro's
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële activa
Materiële vaste activa
Investeringen in geassocieerde deelnemingen
Latente belastingvorderingen
Lening aan Mediahuis N.V.
Overige vorderingen
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Belastingvorderingen
Handels- en overige vorderingen
Geldmiddelen
Activa aangehouden voor verkoop
Totaal vlottende activa

Verplichtingen
Uitgestelde personeelsbeloningen
Overige voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
Totaal langlopende verplichtingen
Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen
Handelsschulden en overige verplichtingen
Overige voorzieningen
Belastingschulden
Totaal kortlopende verplichtingen
Totaal verplichtingen
Totaal passiva

15
16
30
17
18

19
12
20
21
22

23

28
29
30

27
31
29
12
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Bedragen in duizenden euro's
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Nettoresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa
Amortisatie immateriële activa
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa
Terugneming bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste
activa
Netto financieringslasten
Resultaat op verkochte vaste activa
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode
Overige resultaten deelnemingen
Winstbelasting
Mutatie voorraden
Mutatie handels- en overige vorderingen
Mutatie handelsschulden en overige verplichtingen
Mutatie uitgesteld personeelsbeloningen en overige voorzieningen

Toelichting

15
14
14
8
8
10 13
5
10 13
10 13
11
13 19

Ontvangen rente
Betaalde rente
Betaalde winstbelastingen
Nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen rente op lening Mediahuis N.V.
Ontvangen dividend
Investeringen in immateriële activa
Investeringen in materiële vaste activa
Verwerving van bedrijfsactiviteit, na aftrek van verworven geldmiddelen
Investering in geassocieerde deelnemingen
Investering in overige financiële vaste activa
Verstrekte lening aan Mediahuis N.V.
Desinvestering van geassocieerde deelnemingen en overige financiële activa
Verkoop van bedrijfsactiviteit, na aftrek van afgestoten geldmiddelen
Desinvesteringen van immateriële activa
Desinvesteringen van materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Betaald dividend
Opname financieringsverplichtingen
Aflossing financieringsverplichtingen
Wijziging belang van derden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nettomutatie geldmiddelen
Geldmiddelen per 1 januari
Geldmiddelen per 31 december
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16
14
15
3
16
17
16
13
14

24
27
27
26

2017

2016

2.914

1.558

7.064
7.474
1.310
479

7.817
7.317
182
2.073

-998
782
-2.128

636
-671

-2.893
-34.676
28.763
8.091
-141
6.905
-32.804
-5.724
-23.673
81
-1.027
-3.303
-27.922

-721
-4.284
514
14.421
684
7.534
2.336
-21.183
3.792
144
-736
-6.051
-2.851

99
1.628
-6.972
-1.689
-858
-246
-140.000
55.387
125.176
198
7.985
40.708

1.163
-7.043
-4.447
58
-1.106
11
-3
27
5.128
-6.212

15.000
-20.800
-5.800

-7.416
5.000
-6.264
-5.700
-14.380

6.986
19.485
26.471

-23.443
42.928
19.485

Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Stand per 1 januari 2016
Nettoresultaat van de winst- en
verliesrekening
Overig resultaat na belasting
Totaalresultaat
Dividend aan aandeelhouders
Verwerving minderheidsbelang
Stand per 31 december 2016
Nettoresultaat van de winst- en
verliesrekening
Overig resultaat na belasting
Totaalresultaat
Stand per 31 december 2017

24
26

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

MinderTotaal
heidseigen
belang vermogen

11.588

-

223.592

235.180

-7.974

227.206

-

-

1.558
-232
1.326

1.558
-232
1.326

-

1.558
-232
1.326

11.588

-

-7.416
-1.705
215.797

-7.416
-1.705
227.385

7.974
-

-7.416
6.269
227.385

-

-

2.914
226
3.140

2.914
226
3.140

-

2.914
226
3.140

11.588

-

218.937

230.525

-

230.525
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
1. Grondslagen voor consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling
Algemene informatie
Telegraaf Media Groep N.V. (de Vennootschap) is gevestigd in Amsterdam, Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 33121350. De Vennootschap houdt zich voornamelijk bezig met het uitgeven van gedrukte media en
de exploitatie van en deelname in digitale media en radio. De aandelen van de Vennootschap waren per 31 december 2017
genoteerd aan NYSE Euronext te Amsterdam. Per die datum werd een meerderheidsbelang van de Vennootschap gehouden door
Mediahuis N.V., gevestigd te Antwerpen, België. Per 22 februari 2018 is de beursnotering beëindigd.
De geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2017 omvat de Vennootschap, haar
dochterondernemingen (samen TMG), entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend en het belang van TMG
in geassocieerde deelnemingen.
Deze jaarrekening is opgesteld door de Raad van Bestuur en gezamenlijk met de Raad van Commissarissen ondertekend op
19 april 2018.

Overeenstemmingsverklaring
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door de International Accounting Standards Board
(IASB) vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde International Financial Reporting Standards (IFRS) en de
interpretaties daarvan door de IFRS Interpretations Committee (IFRIC).

Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Aanpassingen in grondslagen
De hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving zijn consistent toegepast voor de gepresenteerde perioden 2017
en 2016, behoudens het hiernavolgende. Vanaf januari 2017 zijn verschillende wijzigingen in de IFRS-regelgeving van kracht. Het
betreft amendementen op de standaarden. De aard en impact van deze wijzigingen zijn hieronder beschreven:
• IAS 12 Winstbelasting - verduidelijking van hoe "uitgestelde belastingvorderingen gerelateerd aan schuldinstrumenten
gewaardeerd tegen reële waarde" geboekt dienen te worden.
• IAS 7 Kasstroomoverzicht - verduidelijking van IAS 7 met betrekking tot de te verstrekken informatie aan de gebruikers van de
jaarrekening over de financieringsactiviteiten en de liquiditeiten van een onderneming.
• Jaarlijkse verbeteringen van de IFRS-richtlijnen, cyclus 2014-2016. Verduidelijking op de standaard IFRS 12 - belangen in andere
entiteiten.
De wijzigingen hebben vooralsnog geen invloed op de financiële positie en de waarderingsgrondslagen van TMG. Daar waar
noodzakelijk zijn in de toelichting en presentatie aanpassingen doorgevoerd overeenkomstig de wijzigingen van IFRS.

Veranderingen in de presentatie
Bepaalde vergelijkende cijfers zijn aangepast om te voldoen aan de huidige presentatie. Dit betreft de presentatie van
wervingskosten van abonnementen welke tot 2017 deels als kosten tijdelijk personeel werden gepresenteerd en vanaf 2017 als
verkoopkosten (2016: 2.755) en transportkosten voor e-commerce welke voorheen als transport- en distributiekosten werden
gepresenteerd en vanaf 2017 als inkoopwaarde e-commerce (2016: 2.313).

Schattingen en oordeelsvorming door de leiding
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de leiding oordelen vormt, schattingen maakt en veronderstellingen doet die van
invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen
zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden
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beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet
op een eenvoudige andere wijze uit andere bronnen blijkt.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft. Indien
de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als de toekomstige perioden, wordt die schattingswijziging verwerkt in
de periode van herziening en toekomstige perioden. De belangrijkste posten waarop schattingen een invloed van materiële
betekenis kunnen hebben, zijn:
• immateriële activa (gebruiksduur, disconteringsvoet en toetsing bijzondere waardeverminderingen - zie verder toelichting 14)
• materiële vaste activa (gebruiksduur en toetsing bijzondere waardevermindering - zie verder toelichting 15)
• investeringen in geassocieerde deelnemingen (waardering hiervan tegen reële waarde als initiële waardering tegen
verkrijgingsprijs - zie verder toelichting16)
• handelsvorderingen (toetsing bijzondere waardeverminderingen - zie verder toelichting 20)
• personeelsbeloningen (disconteringsvoet en aangroei van verplichtingen - zie verder toelichting 28)
• reorganisatievoorziening (hoogte afvloeiingsbedragen en wijze van afvloeien - zie verder toelichting 29)
• voorziening voor juridische geschillen (kans en omvang bedragen - zie verder toelichting 29)
• voorziening voor verlieslatende contracten (omvang bedragen - zie verder toelichting 29)
• latente belastingvorderingen en -verplichtingen (tarief en looptijd belastinglatentie en realisatie voorwaartse verliescompensatie
-zie verder toelichting 30)
Voor de gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten bij het opstellen van de jaarrekening wordt bij de betreffende post
verwezen naar de toelichting.

Grondslagen voor consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens van de moedermaatschappij TMG en haar dochterondernemingen verwerkt. De
consolidatie geschiedt met toepassing van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de moedermaatschappij.

Dochterondernemingen
Dochterondernemingen zijn die entiteiten waarover de Vennootschap zeggenschap heeft. De Vennootschap heeft zeggenschap
over een entiteit indien zij op basis van haar betrokkenheid bij de entiteit is blootgesteld aan, dan wel recht heeft op, variabele
rendementen en het vermogen heeft die rendementen te beïnvloeden aan de hand van haar zeggenschap (macht) over de entiteit.
De jaarrekeningen van dochterondernemingen zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de datum waarop voor
het eerst sprake is van zeggenschap tot aan het moment waarop de zeggenschap eindigt. Bij de beoordeling of er sprake is van
zeggenschap wordt rekening gehouden met potentiële stemrechten die materieel ("substantive") zijn.
De winst- en verliesrekening en elk onderdeel van het totaalresultaat worden toegekend aan de eigenaren van de
dochteronderneming en het minderheidsbelang.

Gezamenlijke overeenkomsten
Een joint operation is een overeenkomst waarover de Vennootschap gezamenlijk de zeggenschap uitoefent, en waarbij de
Vennootschap rechten ten aanzien van de activa en verplichtingen ten aanzien van de passiva heeft. Voor joint operations waarover
gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, wordt het volgende verantwoord:
• rechten op de activa en verplichtingen ter zake van de passiva;
• bijbehorende rechten op de opbrengsten en verplichtingen ter zake van de bijbehorende lasten.
Joint ventures waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, worden verantwoord op basis van de
vermogensmutatiemethode en worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs. In die kostprijs van de deelneming
zijn de transactiekosten inbegrepen. Na de eerste verwerking bevat de geconsolideerde jaarrekening het aandeel van de
Vennootschap in de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de deelnemingen verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode, tot aan de datum waarop voor het laatst sprake is van invloed van betekenis of gezamenlijke
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zeggenschap. Mutaties in de waarde van de joint venture als gevolg van verwatering worden in de resultatenrekening verantwoord
onder resultaat deelnemingen.

Geassocieerde deelnemingen
Geassocieerde deelnemingen zijn die entiteiten waarin TMG invloed van betekenis heeft op het financiële en operationele beleid,
maar waarover zij geen zeggenschap of geen gezamenlijke zeggenschap heeft. Dochterondernemingen en gezamenlijke afspraken
zijn geen geassocieerde deelnemingen. De geconsolideerde jaarrekening omvat het aandeel van TMG in het totaalresultaat van
geassocieerde deelnemingen volgens de vermogensmutatiemethode, vanaf de datum waarop TMG voor het eerst invloed van
betekenis heeft, tot aan de datum waarop deze eindigt. Mutaties in de waarde van de geassocieerde deelneming als gevolg van
verwatering worden in de resultatenrekening verantwoord onder resultaat deelnemingen.
De goodwill, geïdentificeerd bij acquisitie, is opgenomen in de boekwaarde van de investering minus eventuele cumulatieve
bijzondere waardeverminderingen. In de geconsolideerde jaarrekening is het TMG-aandeel opgenomen in opbrengsten, kosten en
eigen vermogensmutaties van investeringen, na aanpassingen om de waarderingsgrondslagen in lijn te brengen met die van TMG.
Een bijzondere waardevermindering wordt onmiddellijk in het resultaat verantwoord. Wanneer het aandeel van TMG in de verliezen
groter is dan de waarde van het belang in een geassocieerde deelneming, wordt de boekwaarde van de entiteit in het overzicht
van de financiële positie van TMG afgeboekt tot nihil en worden verdere verliezen niet meer in aanmerking genomen, behalve voor
zover TMG een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting is aangegaan of betalingen heeft verricht namens een geassocieerde
deelneming.

Eliminatie van transacties bij consolidatie
Intragroepssaldi en eventuele niet-gerealiseerde winsten en verliezen op transacties binnen TMG of baten en lasten uit dergelijke
transacties worden bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Niet-gerealiseerde winsten uit hoofde van
transacties met geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, worden
geëlimineerd naar rato van het belang dat TMG in de entiteit heeft. Niet-gerealiseerde verliezen worden op dezelfde wijze
geëlimineerd als niet-gerealiseerde winsten, maar slechts voor zover er geen aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering.
Het resultaat van de verworven of afgestoten dochterondernemingen gedurende het boekjaar is opgenomen in de geconsolideerde
winst- en verliesrekening vanaf c.q. tot de datum van aandelenoverdracht. Indien noodzakelijk zijn er aanpassingen doorgevoerd
in de cijfers van de dochterondernemingen, om de waarderingsgrondslagen in overeenstemming te brengen met die van TMG.

Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta
Transacties (gebeurtenissen die in het resultaat worden verantwoord) luidend in vreemde valuta worden in euro’s omgerekend tegen
de geldende wisselkoers per transactiedatum.
De balans bestaat uit monetaire en niet-monetaire activa en verplichtingen. In vreemde valuta luidende monetaire activa en
verplichtingen worden per balansdatum in euro’s omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De bij de omrekening
optredende valutakoersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Niet-monetaire activa en verplichtingen die
in een vreemde valuta luiden en op basis van historische kosten worden gewaardeerd, worden omgerekend tegen de wisselkoers
per transactiedatum. Niet-monetaire activa en verplichtingen in vreemde valuta’s die tegen reële waarde worden opgenomen,
worden in euro’s omgerekend tegen de wisselkoersen die golden op de data waarop de reële waarden werden bepaald.
Activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten
De activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten, met inbegrip van goodwill en bij consolidatie ontstane reële waarde
correcties, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende koers per balansdatum. De opbrengsten en kosten van deze
buitenlandse activiteiten worden in euro’s omgerekend tegen de koers op transactiedatum. Koersverschillen worden direct in een
afzonderlijke component van het eigen vermogen opgenomen. Valutakoerswinsten en -verliezen die voortvloeien uit een monetaire
post die is te ontvangen van of te betalen aan een buitenlandse activiteit waarvan de afhandeling in de voorzienbare toekomst niet
gepland noch waarschijnlijk is, worden beschouwd als onderdeel van een netto-investering in een buitenlandse activiteit en worden
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rechtstreeks verwerkt in de reserve koersverschillen binnen het eigen vermogen. De in de reserve koersverschillen opgenomen
bedragen worden bij afstoting overgeboekt naar de winst- en verliesrekening.

Immateriële activa
Goodwill
Goodwill betreft een bedrag dat voortvloeit uit de overname van dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en
gemeenschappelijke overeenkomsten.
De overnameprijs van een dochteronderneming, gemeenschappelijke overeenkomst of geassocieerde deelneming is gelijk aan het
bedrag dat voor de verwerving van het kapitaalbelang is betaald. Wanneer deze overnameprijs hoger is dan het aandeel in de reële
waarde op verwervingsdatum van de identificeerbare activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen, wordt het meerdere
verantwoord als goodwill. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen. Goodwill wordt toegerekend aan kasstroomgenererende eenheden en wordt niet geamortiseerd. In plaats
daarvan wordt jaarlijks getoetst of er sprake is van een bijzondere waardevermindering (zie grondslag bijzondere
waardeverminderingen). Voor geassocieerde deelnemingen en gemeenschappelijke overeenkomsten wordt de boekwaarde van
de goodwill opgenomen in de boekwaarde van de investering in de geassocieerde deelneming. Bij afstoting van een belang in een
dochteronderneming, gemeenschappelijke overeenkomst of geassocieerde deelneming wordt de hiermee samenhangende
goodwill meegenomen in de bepaling van de boekwinst of het -verlies. Negatieve goodwill die bij een overname ontstaat, wordt
direct als bate in de winst- en verliesrekening opgenomen. Acquisities van minderheidsbelangen worden verwerkt als een transactie
tussen aandeelhouders binnen het eigen vermogen, waardoor op een dergelijke transactie geen goodwill wordt verantwoord.
Overige immateriële activa
Overige immateriële activa betreffen licentierechten, (in eigen beheer ontwikkelde) informatiesystemen voor eigen gebruik en
tijdelijke merk- en uitgavenrechten. De overige door TMG verworven immateriële activa worden gewaardeerd tegen kostprijs,
verminderd met cumulatieve amortisatie en bijzondere waardeverminderingen (zie grondslag bijzondere waardeverminderingen).
Uitgaven voor ontwikkelingsactiviteiten, waarbij de onderzoeksresultaten worden aangewend voor een plan of ontwerp voor de
productie van nieuwe of wezenlijk verbeterde producten en processen, worden geactiveerd indien het product of proces technisch
en commercieel haalbaar is, afzonderlijk identificeerbaar is, de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld en TMG over
voldoende middelen beschikt om de ontwikkeling te voltooien.
De geactiveerde uitgaven omvatten de materiaalkosten, directe arbeidskosten en het direct toerekenbare deel van de indirecte
kosten. Voor het geactiveerde deel wordt een wettelijke reserve gevormd. De overige ontwikkelingskosten worden als last in de
winst- en verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt. De geactiveerde ontwikkelingskosten worden gewaardeerd
tegen kostprijs, verminderd met cumulatieve amortisatie en bijzondere waardeverminderingen.
Uitgaven na eerste opname
Uitgaven na eerste opname voor geactiveerde immateriële activa worden als last in de winst- en verliesrekening verwerkt, tenzij
door de uitgave de toekomstige economische voordelen toenemen die zijn besloten in het specifieke actief waarop zij betrekking
hebben. In dat geval worden de kosten geactiveerd voor zover de economische voordelen hierdoor toenemen.
Amortisatie
De amortisatie geschiedt lineair ten laste van de winst- en verliesrekening op basis van de geschatte gebruiksduur van de
immateriële activa, tenzij deze gebruiksduur onbepaalbaar is. De amortisatie van de overige immateriële activa start zodra de activa
gebruiksklaar zijn.
De geschatte gebruiksduur luidt als volgt:
• merknamen en uitgavenrechten 5 - 20 jaar
• licenties 6 jaar
• software 2 - 5 jaar
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De afschrijvingsmethode en geschatte gebruiksduur worden jaarlijks beoordeeld.

Lease
Leaseovereenkomsten waarbij TMG overwegend alle aan het eigendom verbonden risico’s en voordelen op zich neemt, worden
geclassificeerd als financiële leases. Bij de eerste opname wordt het geleaste actief gewaardeerd op de laagste van de reële waarde
en de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Na eerste opname geschiedt de verwerking in overeenstemming met de
van toepassing zijnde grondslag. Overige leases betreffen operationele leaseovereenkomsten waarvan de geleaste activa niet in
het overzicht van de financiële positie van TMG worden opgenomen.

Materiële vaste activa
Activa in eigendom
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen (zie grondslag bijzondere waardeverminderingen). Vaste activa in uitvoering worden gewaardeerd tegen
kostprijs van nieuwbouw, machines en installaties.
Uitgaven na eerste opname
TMG neemt in de boekwaarde van een materieel vast actief de kostprijs op van de vervanging van een deel van dat actief wanneer
die kosten worden gemaakt, indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen met betrekking tot het actief
aan TMG zullen toekomen en de kostprijs van het actief betrouwbaar kan worden bepaald. Alle andere kosten worden als last in
de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt.
Financieringskosten
De financieringskosten, welke direct toe te rekenen zijn aan een acquisitie of een specifiek zelfontwikkeld actief, worden geactiveerd.
Afschrijving
Afschrijvingen worden ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
gebruiksduur van ieder onderdeel van een materieel vast actief. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
De geschatte gebruiksduur luidt als volgt:
• bedrijfsgebouwen 8 - 25 jaar
• machines en installaties 5 - 10 jaar
• andere vaste bedrijfsmiddelen 3 - 5 jaar
De afschrijvingsmethode, geschatte gebruiksduur en restwaarde worden jaarlijks beoordeeld.

Investeringen in geassocieerde deelnemingen
Bij verkrijging van een geassocieerde deelneming is de initiële waardering tegen verkrijgingsprijs (zijnde reële waarde bij verkrijgen
van aandelenbelang, vermeerderd met direct toerekenbare transactiekosten). Hierna vindt verantwoording plaats volgens de
vermogensmutatiemethode, waarbij de boekwaarde van de deelneming wordt verhoogd of verlaagd met het aandeel in het resultaat
en de mutaties in het eigen vermogen van de deelneming, onder aftrek van het dividend uit de deelneming. Indien sprake is van
niet uit de balans blijkende verplichtingen ter zake geassocieerde deelnemingen, waarvoor TMG aansprakelijk kan worden gesteld,
zijn deze opgenomen in de niet uit de balans blijkende verplichtingen (zie toelichting 33).

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde operationele lease omvat de afgekochte erfpachtcanon van de terreinen op de campus in Amsterdam. Deze wordt
overeenkomstig de looptijd van de desbetreffende erfpachtcontracten lineair afgeschreven. Langlopende vorderingen worden bij
de eerste opname verwerkt tegen kostprijs, verminderd met toerekenbare transactiekosten. Vervolgens worden deze gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een verschil tussen de kostprijs en het aflossingsbedrag op basis van de effectieverentemethode in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen over de looptijd van de vorderingen.
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Voorraden
De voorraden worden opgenomen tegen kostprijs, of netto-opbrengstwaarde indien deze lager is. De netto-opbrengstwaarde is
de geschatte verkoopprijs in het kader van de normale bedrijfsvoering, verminderd met de geschatte kosten van voltooiing en de
verkoopkosten. De waardering van de voorraden is gebaseerd op het ‘eerst in, eerst uit’-beginsel (fifo) en omvat de uitgaven gedaan
bij verwerving van de voorraden en het naar de bestaande locatie en in de bestaande toestand brengen daarvan.

Effecten
Beleggingen in schuldbewijzen en aandelen
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële instrumenten worden geclassificeerd als vlottende activa en gewaardeerd tegen
reële waarde, waarbij de daaruit voortvloeiende winsten of verliezen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
Wanneer TMG de uitdrukkelijke bedoeling heeft om financiële instrumenten tot het einde van de looptijd aan te houden, worden
deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Andere door TMG
aangehouden financiële instrumenten worden geclassificeerd als voor verkoop beschikbaar, en worden gewaardeerd tegen reële
waarde, waarbij de daaruit voortvloeiende winsten of verliezen rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt, behoudens
bijzondere waardeverminderingen en, in geval van monetaire posten zoals schuldbewijzen, valutakoersverschillen. Wanneer deze
beleggingen niet langer in het overzicht van de financiële positie worden opgenomen, wordt de cumulatieve winst of het verlies
rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt en opgenomen in het overzicht van het totaalresultaat.

Financiële instrumenten
TMG maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten om renterisico’s af te dekken en past geen hedge accounting toe.

Handels- en overige vorderingen
Handels- en overige vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgwaardering vindt plaats
tegen geamortiseerde kostprijs minus bijzondere waardeverminderingen.

Geldmiddelen
Geldmiddelen bestaan uit kas- en banksaldi en direct opeisbare deposito’s.

Bijzondere waardeverminderingen
Van de activa van TMG wordt per iedere balansdatum opnieuw bezien of er aanwijzingen zijn voor bijzondere
waardeverminderingen. Indien dergelijke aanwijzingen bestaan, wordt een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde van het
actief (zie aansluitend de grondslagberekening van de realiseerbare waarde).
Voor goodwill, activa met een onbepaalde gebruiksduur en immateriële activa die nog niet gebruiksklaar zijn, wordt per iedere
balansdatum de realiseerbare waarde geschat. Er wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies opgenomen wanneer de
boekwaarde van een actief of de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort, hoger is dan de realiseerbare waarde.
Bijzondere waardeverminderingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. Bijzondere waardeverminderingen,
opgenomen met betrekking tot kasstroomgenererende eenheden, worden eerst in mindering gebracht op de boekwaarde van
eventueel aan de kasstroomgenererende eenheden (of groepen van eenheden) toegerekende goodwill en vervolgens naar rato in
mindering gebracht op de boekwaarde van de overige activa van de eenheid (of groep van eenheden).
Indien een daling van de reële waarde van een voor verkoop beschikbaar financieel actief rechtstreeks in het eigen vermogen is
opgenomen en er objectieve aanwijzingen zijn dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan, wordt het
cumulatieve verlies dat rechtstreeks in het eigen vermogen was verwerkt, opgenomen in de winst- en verliesrekening, ondanks het
feit dat het financiële actief niet van het overzicht van de financiële positie is verwijderd. Het cumulatieve verlies dat in de winst- en
verliesrekening wordt opgenomen, is het verschil tussen verkrijgingsprijs en de huidige reële waarde, verminderd met een eventueel
bijzonder waardeverminderingsverlies op dat financiële actief, dat eerder in de winst- en verliesrekening is opgenomen.
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Berekening van de realiseerbare waarde
De realiseerbare waarde van de beleggingen van TMG in tot einde looptijd aangehouden effecten en tegen geamortiseerde kostprijs
gewaardeerde vorderingen wordt berekend als de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, verdisconteerd
tegen de oorspronkelijke effectieve rente (de effectieve rente berekend bij eerste opname van deze financiële activa). Vorderingen
met een korte resterende looptijd worden niet contant gemaakt. Voor de overige activa en geassocieerde deelnemingen is de
realiseerbare waarde gelijk aan de opbrengstwaarde, of de bedrijfswaarde indien deze hoger is. Bij het bepalen van de
bedrijfswaarde wordt de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen berekend met behulp van een
disconteringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van zowel de actuele markttaxaties van de tijdswaarde van geld als van de
specifieke risico’s met betrekking tot het actief. Voor een actief dat geen kasontvangsten genereert die in hoge mate onafhankelijk
zijn van die van andere activa, wordt de realiseerbare waarde bepaald voor de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort.
Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tot einde looptijd aangehouden effect of tegen geamortiseerde
kostprijs gewaardeerde vordering wordt teruggenomen indien de stijging, na opname van dit verlies, van de realiseerbare waarde
objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan nadat dit bijzondere
waardeverminderingsverlies werd opgenomen.
Met betrekking tot goodwill worden geen bijzondere waardeverminderingen teruggenomen. Voor andere activa wordt een bijzonder
waardeverminderingsverlies teruggenomen als de schattingen zijn veranderd aan de hand waarvan de realiseerbare waarde was
bepaald. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt uitsluitend teruggenomen voor zover de boekwaarde van het actief niet
hoger is dan de boekwaarde, na aftrek van afschrijvingen of amortisatie, die zou zijn bepaald als er geen bijzonder
waardeverminderingsverlies was opgenomen.

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal omvat de op uitgegeven aandelen gestorte, nominale bedragen.
Overige reserves
Betreft de cumulatie van het jaarlijks totaalresultaat dat toekomt aan de aandeelhouders, aanpassingen in minderheidsbelang,
verminderd met uitgekeerd dividend.
Minderheidsbelang
Het minderheidsbelang is dát deel in het resultaat of de activa van dochterondernemingen dat toerekenbaar is aan het
aandelenbelang van derden. Indien er sprake is van zowel een geschreven put- als calloptie op aandelen, dan worden deze
aandelen meegeteld in het economische belang van TMG en niet geclassificeerd als minderheidsbelang. Het resterende belang
wordt dan als verplichting meegenomen, gebaseerd op een zo realistisch mogelijke schatting.
Aanpassingen in minderheidsbelang
Wijzigingen in het belang van TMG in dochterondernemingen, die niet resulteren in het verlies aan zeggenschap, worden verwerkt
als eigenvermogentransactie. Het verschil tussen de boekwaarde van het minderheidsbelang en de transactieprijs wordt als
eigenvermogentransactie tussen aandeelhouders verwerkt.
Inkoop eigen aandelen
Bij inkoop van eigen aandelen, die als eigen vermogen in het overzicht van de financiële positie zijn verwerkt, wordt het bedrag van
de betaalde vergoeding, met inbegrip van rechtstreeks toerekenbare kosten en na aftrek van eventuele fiscale effecten, opgenomen
ten laste van het eigen vermogen. Ingekochte aandelen worden geclassificeerd als reserve eigen aandelen en gepresenteerd als
aftrekpost op het eigen vermogen. Wanneer ingekochte eigen aandelen vervolgens worden verkocht of opnieuw worden
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uitgegeven, wordt het ontvangen bedrag opgenomen ten gunste van het eigen vermogen en wordt het eventuele overschot of
tekort op de transactie overgeheveld naar/van de reserve ingehouden winsten. Ingetrokken aandelen worden tegen nominale
waarde in mindering gebracht op het aandelenkapitaal en het overschot of tekort wordt overgeheveld naar/van de reserve
ingehouden winsten.

Opgenomen rentedragende leningen
Opgenomen rentedragende leningen worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, onder aftrek van de aan de lening
toe te rekenen kosten. Na de eerste opname worden rentedragende leningen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij
een verschil tussen de kostprijs en het aflossingsbedrag op basis van de effectieve-rentemethode in de winst- en verliesrekening
wordt opgenomen over de looptijd van de leningen.

Personeelsbeloningen
Pensioenregelingen
TMG heeft verschillende pensioenregelingen die in eigen beheer door Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 worden uitgevoerd
en gedeeltelijk zijn ondergebracht bij externe partijen, zoals bedrijfstakpensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.
a. Toegezegd-pensioenregelingen
De nettoverplichting van TMG uit hoofde van toegezegd- pensioenregelingen wordt voor iedere regeling afzonderlijk berekend door
een schatting te maken van de pensioenaanspraken die werknemers hebben opgebouwd in ruil voor hun diensten in de
verslagperiode en voorgaande perioden. Deze pensioenaanspraken worden berekend naar contante waarde. Eventuele niet
opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd en de reële waarde van de fondsbeleggingen worden hierop in mindering
gebracht. De disconteringsvoet is het rendement per balansdatum van ondernemingsobligaties met een waardering van de
kredietwaardigheid van minimaal AA waarvan de looptijd de termijn van de verplichtingen van TMG benadert. De berekening wordt
uitgevoerd door een erkende actuaris, volgens de ‘projected unit credit’-methode.
De actuariële winsten en verliezen die ontstaan bij het berekenen van de verplichting van TMG uit hoofde van een pensioenregeling,
het effect van veranderingen in de asset ceiling en de rendementen op de beleggingen (plan assets, excl. interest) worden
onmiddellijk in de financiële positie opgenomen over de verwachte gemiddelde resterende diensttijd van de werknemers die aan
de regeling deelnemen.
Wanneer de berekening resulteert in een positief saldo voor TMG, wordt de opname van het actief beperkt tot een bedrag dat
maximaal gelijk is aan het saldo van eventuele niet-opgenomen actuariële verliezen en pensioenkosten van verstreken diensttijd
en de contante waarde van eventuele toekomstige terugstortingen door het fonds of lagere toekomstige pensioenpremies. Wanneer
de pensioenaanspraken uit hoofde van een regeling worden gewijzigd, wordt het gedeelte van de verbeterde pensioenaanspraken
dat betrekking heeft op de verstreken diensttijd van werknemers lineair als last in de financiële positie opgenomen over de
gemiddelde periode totdat de pensioenaanspraken onvoorwaardelijk worden. Voor zover de aanspraken onmiddellijk
onvoorwaardelijk worden, wordt de last onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. Het uit de inperking of beëindiging
van een toegezegd-pensioenregeling voortvloeiende resultaat wordt verwerkt zodra de inperking of beëindiging plaatsvindt. In de
winst- en verliesrekening worden servicekosten en netto-interestkosten en/of –baten opgenomen. De overige mutaties worden in
de financiële positie verwerkt.
b. Toegezegde-bijdrageregelingen
Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bijdragen worden als last in de winsten verliesrekening opgenomen wanneer de bijdragen zijn verschuldigd.
Pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfondsen en waarvan geen betrouwbare informatie kan worden
verkregen, worden verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling.
c. Jubileumregelingen
TMG kent in haar arbeidsvoorwaarden een jubileumregeling. Op basis van deze regeling ontvangen medewerkers bij het bereiken
van een bepaalde duur van hun dienstverband een bruto-uitkering. Gebaseerd op IAS 19 'Employee Benefits' wordt er een
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voorziening gevormd voor de verplichting die voortvloeide uit hoofde van deze jubileumregeling. De voorziening voor de
jubileumregeling wordt op dezelfde wijze berekend als de voorziening voor toegezegd-pensioenregelingen. Actuariële winsten en
verliezen werden direct verantwoord ten bate dan wel ten laste van de winst-en verliesrekening. Uitkeringen in het kader van de
jubileumregeling gedurende het boekjaar worden ten laste van de voorziening gebracht. De mutatie in de voorziening voor de
jubileumregeling wordt ten laste dan wel ten gunste van de winst-en verliesrekening gebracht.
Op aandelen gebaseerde beloning
De op aandelen gebaseerde beloning verrekend in contanten is een voorwaardelijke bezoldigingscomponent, waarbij de
opschortende voorwaarde bij de toekenning is, dat de betrokkenen na een periode van vier jaar (de prestatieperiode) de vooraf
vastgestelde prestatiecriteria hebben gerealiseerd. Betaling vindt uitsluitend plaats indien de betrokkene na de periode van vier jaar
nog in dienst is. Wanneer de arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd, kan in bepaalde gevallen toekenning pro rata
plaatsvinden. Aan het einde van elk jaar wordt een schatting gemaakt van de na afloop van de vierjarige periode te betalen variabele
beloning. Hiervan wordt gedurende de prestatieperiode jaarlijks een evenredig deel ten laste van het resultaat van het betreffende
jaar verantwoord.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in het overzicht van de financiële positie opgenomen wanneer TMG een in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichting heeft als gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting
een uitstroom van middelen nodig is, die betrouwbaar kan worden geschat. Indien het effect daarvan materieel is, worden de
voorzieningen bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken op basis van een disconteringsvoet vóór
belasting die een afspiegeling is van de actuele markttaxaties van de tijdswaarde van geld en, waar nodig, van de specifieke risico’s
met betrekking tot de verplichting.
Reorganisatievoorziening
Reorganisatievoorzieningen worden opgenomen wanneer TMG en de OR een gedetailleerd en geformaliseerd reorganisatieplan
hebben vastgesteld en een aanvang is gemaakt met de reorganisatie of deze publiekelijk bekend is gemaakt. Daarnaast heeft TMG
niet meer de mogelijkheid om het reorganisatieplan in te trekken. Ontslagvergoedingen worden opgenomen als lasten indien TMG
zich aantoonbaar heeft verplicht tot het beëindigen van het dienstverband van huidige werknemers c.q. functiecategorieën. Voor
zover redelijkerwijs is in te schatten, worden de ontslagvergoedingen die meer dan 12 maanden na balansdatum verschuldigd
worden, verdisconteerd om de contante waarde te bepalen.
Verlieslatende contracten
Een voorziening voor verlieslatende contracten wordt gevormd, indien het waarschijnlijk is dat de onvermijdelijke kosten van het
nakomen van de verplichtingen hoger zijn dan de economische voordelen van het contract.

Handelsschulden en overige verplichtingen
Handelsschulden en overige verplichtingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, daarna tegen geamortiseerde kostprijs.

Bepaling reële waarde
Een aantal grondslagen en de informatieverschaffing van TMG vereisen de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als
niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van
de volgende methoden bepaald.
Immateriële activa
De reële waarde van merk- en uitgavenrechten die als onderdeel van een bedrijfscombinatie zijn verworven, wordt bepaald aan de
hand van de gedisconteerde geschatte royalty’s die door het eigendom van de merk- en uitgavenrechten zijn vermeden. De reële
waarde van andere immateriële activa is gebaseerd op de verwachte contante waarde van de kasstroom uit het gebruik en de
uiteindelijke verkoop van activa.
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Materiële vaste activa
De reële waarde van materiële vaste activa die ten gevolge van een bedrijfscombinatie zijn opgenomen, is gebaseerd op
marktwaarde. De marktwaarde van het vastgoed is de geschatte waarde waarvoor een onroerende zaak op de waarderingsdatum
kan worden verhandeld tussen een koper en een verkoper die ter zake goed geïnformeerd zijn in een transactie op zakelijke,
objectieve grondslag, waarin beide partijen zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld. De marktwaarde van overige materiële
vaste activa en inventaris is gebaseerd op de marktwaarde van soortgelijke activa .
Handels- en overige vorderingen
De reële waarde van handels- en overige vorderingen wordt tegen contante waarde van toekomstige kasstromen geschat, die op
hun beurt worden gedisconteerd tegen marktrente per verslagdatum.
Activa en passiva aangehouden voor verkoop
De reële waarde van activa en passiva aangehouden voor verkoop is bepaald op basis van de verwachte toekomstige kasstromen,
contant gemaakt tegen een disconteringsvoet en een marktanalyse en/of taxatie van een bemiddelaar op basis waarvan een
verwachte opbrengstwaarde is vastgesteld.
Nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de reële waarde wordt vermeld bij de toelichting op het betreffende
actief of de verplichting.

Opbrengsten
De opbrengsten zijn exclusief omzetbelasting en na aftrek van eventuele kortingen. Opbrengsten uit verkopen worden in de winsten verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen.
Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen naar rato van de in het boekjaar
geleverde prestaties. Er worden geen opbrengsten opgenomen indien er belangrijke onzekerheden bestaan ter zake van het innen
van de overeengekomen vergoeding, de hiermee verband houdende kosten of eventuele retouren en tevens wanneer er sprake is
van aanhoudende managementbetrokkenheid bij de goederen.
Bartertransacties
Indien advertentieruimte wordt omgewisseld of geruild voor advertentieruimte die gelijksoortig is met betrekking tot aard en reële
waarde en voor dezelfde doelgroep, wordt deze ruil niet beschouwd als een transactie die een opbrengst genereert. Indien hieraan
niet wordt voldaan, wordt de ruil beschouwd als een transactie die een opbrengst genereert. De omvang van de opbrengst wordt
bepaald op de reële waarde van de ontvangen zaken of diensten, vermeerderd of verminderd met eventuele ontvangen of betaalde
liquide middelen of activa die op zeer korte termijn liquide te maken zijn.
Indien de reële waarde van ontvangen zaken of diensten niet betrouwbaar kan worden bepaald, wordt de opbrengst bepaald op
de reële waarde van de geruilde zaken of diensten, vermeerderd of verminderd met eventuele betaalde of ontvangen liquide
middelen of activa die op zeer korte termijn liquide te maken zijn.
Subsidies
Subsidies worden initieel in het overzicht van de financiële positie opgenomen als vooruitontvangen bedragen en worden als
opbrengst verantwoord zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat TMG zal voldoen aan de daaraan
verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door TMG gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de
winst- en verliesrekening opgenomen in dezelfde periode waarin deze kosten worden gemaakt.

Lasten
Leasebetalingen
Leasebetalingen uit hoofde van operationele leasing worden lineair over de leaseperiode in de winst- en verliesrekening opgenomen.
Vergoedingen die zijn ontvangen als stimulering voor het sluiten van leaseovereenkomsten worden in de winst- en verliesrekening
verwerkt als integraal deel van de totale leasekosten.
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De minimale leasebetalingen uit hoofde van financiële lease worden deels als financieringskosten opgenomen en deels als aflossing
van de uitstaande verplichting. De financieringskosten worden zodanig aan iedere periode van de totale leasetermijn toegerekend
dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet over het resterende saldo van de verplichting. Voorwaardelijke
leasebetalingen worden verwerkt door herziening van de minimale leasebetalingen over de resterende leasetermijn, zodra de
aanpassing van een leaseovereenkomst wordt bevestigd.
Financiële baten en lasten
Het resultaat geassocieerde deelnemingen omvat het aandeel van TMG in het totaalresultaat van de geassocieerde deelneming
over de periode waarin TMG invloed van betekenis heeft. Bij de bepaling van het resultaat uit geassocieerde deelnemingen worden
de grondslagen van de financiële verslaggeving van geassocieerde deelnemingen waar nodig aangepast aan de grondslagen van
TMG.
De waardeveranderingen van financiële instrumenten met een waardeverandering door de winst- en verliesrekening worden onder
de financiële baten en lasten verantwoord.
Financiële baten en lasten omvatten de rentelasten op opgenomen gelden berekend met behulp van de effectieve-rentemethode,
rentebaten op belegde middelen, dividendopbrengsten en valutakoerswinsten en -verliezen.
Rentebaten en rentelasten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen volgens de effectieve-rentemethode.
Dividendopbrengsten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen op het moment dat dividend gedeclareerd wordt.
Valutakoerswinsten en -verliezen worden gerapporteerd op gesaldeerde basis. Financieringskosten die niet direct toerekenbaar
zijn aan een acquisitie worden in de winst- en verliesrekening opgenomen volgens de effectieve-rentemethode.

Belasting naar de winst
De belasting naar de winst of het verlies over het boekjaar omvat de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare
winstbelasting en latente belastingen. De winstbelasting wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover
deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het
eigen vermogen wordt verwerkt.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst
over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op balansdatum en correcties op de over
voorgaande jaren verschuldigde belasting.
De voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt gevormd op basis van de balansmethode, waarbij een voorziening wordt
getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving
en de fiscale boekwaarde van die posten.
Voor de volgende tijdelijke verschillen wordt geen voorziening getroffen: fiscaal niet-aftrekbare goodwill, de eerste opname van
activa of verplichtingen die noch de commerciële noch de fiscale winst beïnvloeden, en verschillen die verband houden met
investeringen in dochterondernemingen, voor zover zij in de voorzienbare toekomst waarschijnlijk niet zullen worden afgewikkeld.
Het bedrag van de voorziening voor latente belastingverplichtingen is gebaseerd op de wijze waarop de boekwaarde van de activa
en verplichtingen naar verwachting zal worden gerealiseerd of afgewikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de belastingtarieven
die zijn vastgesteld op balansdatum, dan wel waartoe reeds op balansdatum besloten is. De latente belastingverplichting is
opgenomen tegen nominale waarde. Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk
is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van de actiefpost kunnen worden
aangewend. Het bedrag van de latente belastingvorderingen wordt verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het
daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Latente belastingvorderingen voor compensabele verliezen
worden uitsluitend geactiveerd voor zover het waarschijnlijk is dat verrekening kan plaatsvinden met in de komende jaren te behalen
winsten.

80

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien er wettelijk recht is om de verschuldigde c.q.
verrekenbare belasting te verrekenen, de winstbelasting wordt geheven door dezelfde belastingdienst en TMG de intentie heeft om
de bedragen met elkaar te salderen.

Gesegmenteerde informatie
Een bedrijfssegment is een duidelijk te onderscheiden onderdeel van TMG dat goederen levert of diensten verleent, of dat die
goederen levert of diensten verleent met andere onderdelen binnen TMG. Alle resultaten en prestaties van de bedrijfssegmenten
worden periodiek door de Raad van Bestuur beoordeeld, om besluiten te kunnen nemen over de inzet van middelen. De
segmentatie sluit één op één aan op de interne managementinformatie.

Activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten
Onder activa aangehouden voor verkoop worden de activa gerubriceerd die betrekking hebben op een te verkopen activiteit, indien
deze activiteit beschikbaar is voor onmiddellijke verkoop en verkoop zeer waarschijnlijk is. De met deze activa samenhangende
passiva zijn gerubriceerd onder de post passiva aangehouden voor verkoop. Vanaf het moment van opname onder deze rubriek
vindt er geen afschrijving meer plaats van vaste activa. Waardering van voor verkoop aangehouden activa en passiva geschiedt
tegen boekwaarde of lagere reële waarde, onder aftrek van kosten van verkoop. Voor de waardebepaling is, indien noodzakelijk,
gebruikgemaakt van externe taxaties. Eventuele bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van het resultaat gebracht.
Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een onderdeel van de activiteiten van TMG dat een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of
een afzonderlijk belangrijk geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt, of is een dochteronderneming die uitsluitend is
overgenomen met de bedoeling te worden doorverkocht.
Classificatie als beëindigde bedrijfsactiviteit geschiedt bij afstoting of, indien dit eerder is, wanneer de bedrijfsactiviteit voldoet aan
de criteria voor classificatie als aangehouden voor verkoop. Een groep af te stoten activa die wordt opgeheven kan hier ook aan
voldoen.

Kasstroomoverzicht
Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen
de operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. In de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten wordt het resultaat voor belastingen
gecorrigeerd voor de posten in de winst- en verliesrekening en mutaties in balansposten, die geen effect hebben op de kasstroom
in het verslagjaar.

Nog niet-toegepaste IFRS-standaarden en interpretaties
Een aantal nieuwe wijzigingen op standaarden en interpretaties is nog niet van kracht en is derhalve niet toegepast op deze
geconsolideerde jaarrekening. TMG heeft ervoor gekozen de nieuwe standaarden IFRS 9 Financiële instrumenten, IFRS 15
Opbrengsten uit contracten met klanten en IFRS 16 Leases niet eerder toe te passen. De invloed van deze standaarden op de
jaarrekening van TMG wordt hieronder nader uiteengezet:
IFRS 9 Financiële Instrumenten
De impact van IFRS 9 op de jaarrekening van TMG is naar verwachting zeer beperkt. Dit komt hoofdzakelijk doordat TMG nagenoeg
alleen kortlopende vorderingen en schulden heeft (op een langlopende vordering op de aandeelhouder na), geen complexe
financiële instrumenten bezit, geen bankfinanciering meer heeft en geen hedge accounting toepast.
IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten
TMG is in 2016 een project gestart om met behulp van externe verslaggevingsspecialisten de impact van IFRS 15 voor TMG te
bepalen. De impact op de diverse opbrengstcategorieën, zowel financieel als op de systemen, is op hoofdlijnen bepaald en wordt
de komende maanden in detail verder uitgewerkt. De grootste impact van IFRS 15 wordt verwacht bij de volgende
opbrengststromen:
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Abonnee-inkomsten:
• TMG maakt voor het werven van abonnees gebruik van derden en betaalt hen hier een vergoeding voor. Onder IFRS 15 zullen
de wervingskosten voor het werven van abonnementen langer dan 1 jaar worden geactiveerd en afgeschreven over de duur
van het abonnement. Dit zal resulteren in het gespreid verantwoorden van de wervingskosten over de duur van het abonnement.
TMG zal de afschrijving van de geactiveerde wervingskosten als onderdeel van de verkoopkosten verwerken. De financiële
impact op het 2017 resultaat is beperkt.
Losse verkoop:
• TMG maakt voor de distributie van haar (print-)producten gebruik van diverse distributiekanalen, distributeurs en verkooppunten.
De afspraken met de distributeurs en de verkooppunten kunnen op onderdelen zoals recht van retour, prijsstelling, invloed TMG
op verkooppunten, etc. verschillen. De wijzigingen inzake de beoordeling van de agent/principaal-classificatie onder IFRS15
leiden ertoe dat in sommige gevallen de distributeur of het verkooppunt als agent van TMG wordt gezien terwijl deze onder IAS
18 als principaal werden behandeld. Dit zal leiden tot een verhoging van de opbrengsten uit losse verkoop enerzijds en een
verhoging van de verkoopkosten anderzijds (2017: circa EUR 11 miljoen). Het effect op het nettoresultaat is nihil.
Advertentie-opbrengsten print en digitaal:
• Barterovereenkomsten: TMG sluit op regelmatige basis gelijksoortige barterovereenkomsten (advertentieruimte voor
advertentieruimte) met derden. Onder de huidige omzetrichtlijn worden hiervoor geen opbrengsten en kosten geboekt. Onder
IFRS 15 zal dit enerzijds leiden tot hogere advertentie-opbrengsten (2017: circa EUR 1 miljoen), anderzijds tot hogere kosten.
Het effect op het nettoresultaat is nihil.
• Overkoepelende contracten: Bij overkoepelende contracten sluit TMG contracten af met (grote) adverteerders waarbij zij
adverteren via verschillende merken en over verschillende kanalen (print, online display, online video, etc.). TMG zal hierbij de
contractuele opbrengst dienen toe te rekenen aan de verschillende prestatieverplichtingen, waarbij de prestaties naar
verwachting op verschillende tijdstippen geleverd worden. In 2017 is de omvang van dit type contracten nog beperkt, maar
naar verwachting zal dit de komende jaren toenemen.
E-commerce opbrengsten:
• TMG genereert opbrengst met de online verkoop van producten van derden (zogenaamde e-commerce opbrengsten). De
wijzigingen inzake de beoordeling van de agent/principaal-classificatie onder IFRS15 leiden ertoe dat bij een aantal transacties
TMG als agent handelt waarbij onder IAS18 TMG als principaal werd aangemerkt. Dit zal leiden tot een verlaging van de ecommerce opbrengsten enerzijds en een verlaging van inkoopkosten uit e-commerce activiteiten anderzijds (2017: circa EUR
14 miljoen verlaging). Het effect op het netto-resultaat is nihil.
TMG zal de overgangnaar IFRS 15 retrospectief verwerken waarbij de cijfers van de vergelijkende periode worden gepresenteerd
op basis van de nieuwe standaard. Hierbij zal TMG gebruikmaken van de praktische toepassingen die IFRS 15 biedt voor de
implementatie.
IFRS 16 Leases
De impact van IFRS 16 is onderzocht en zal leiden tot de opname van een aantal leasecontracten op de balans. Dit geldt
hoofdzakelijk voor (een zeer beperkt aantal) geleaste gebouwen (TMG heeft de meerderheid van haar gebouwen in eigendom),
lease-auto’s en geleaste printers. IFRS 16 zal naar verwachting een beperkte invloed hebben op de cijfers van TMG.
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2. Gesegmenteerde informatie
Bedragen in duizenden euro's
Voortgezette bedrijfsactiviteiten
Opbrengsten transacties derden
Intercompany transacties
Som der bedrijfsopbrengsten
Resultaat van het segment vóór afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen
Totaal afschrijvingen, amortisatie en (terugnemingen) bijzondere waardeverminderingsverliezen
Bedrijfsresultaat
Resultaat deelnemingen
Financiële baten
Financiële lasten
Winstbelasting
Nettoresultaat
Nettoresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting
Nettoresultaat
Activa van het segment
Investeringen in geassocieerde deelnemingen
Totaal activa per 31 december
Verplichtingen van het segment
Totaal verplichtingen 31 december
Investeringen van het segment
Totaal investeringen
Reorganisatiekosten
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa
(Terugneming-) Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa
Overige materiële niet-geldelijke posten
Gemiddeld aantal fte

Bedrijfssegmenten
Ingaande 2017 is de structuur van de segmenten aangepast. De segmenten TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie
zijn samengevoegd tot één segment TMG Media. Keesing Media Group is vanaf juni 2017 aangehouden voor verkoop en niet meer
als een segment gepresenteerd. Vergelijkende cijfers 2016 zijn aangepast.
TMG is opgebouwd uit de volgende hoofdbedrijfssegmenten:
TMG Media: het uitgeven van landelijke en regionale dagbladen, tijdschriften, printgerelateerde internetactiviteiten en
videoproducties.
TMG Digital: business unit waarin sinds 1 januari 2016 alle primair online platforms en (e-commerce) activiteiten zijn gebundeld.
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TMG Media
2017

2016

TMG Digital
2017

2016

Facilitair Bedrijf
2017
2016

Hoofdkantoor & overig
2017
2016

Totaal
2017

2016

264.982
264.982

295.018
295.018

29.760
29.760

34.988
34.988

16.787
61.291
78.078

17.367
66.006
83.373

265
-61.291
-61.026

764
-66.006
-65.242

311.794
311.794

348.137
348.137

74.013
409
73.604

72.623
2.407
70.216

375
575
-200

2.870
778
2.092

-30.863
5.815
-36.678

-36.877
6.207
-43.084

-53.256
6.286
-59.542

-50.866
3.445
-54.311

-9.731
13.085
-22.816

-12.250
12.837
-25.087

39
-18.456
55.187

12
-12
-9.666
60.550

-97
12
54
-231

55
10
651
2.808

8
-1
9.168
-27.503

-8
13.085
-30.007

9.551
146
-880
-13.996
-64.721

643
-743
2.891
-51.520

9.454
205
-881
-23.230
-37.268

698
22
-763
6.961
-18.169

55.187

60.550

-231

2.808

-27.503

-30.007

40.182
-24.539

19.727
-31.793

40.182
2.914

19.727
1.558

39.242
39.242

44.519
44.519

12.961
224
13.185

12.100
374
12.474

45.377
45.377

51.953
51.953

208.984
16.563
225.547

240.329
47.769
288.098

306.564
16.787
323.351

348.901
48.143
397.044

70.741
70.741

72.464
72.464

3.381
3.381

1.511
1.511

-600
-600

-2.965
-2.965

19.304
19.304

98.649
98.649

92.826
92.826

169.659
169.659

875
875

296
296

871
871

260
260

499
499

2.832
2.832

5.392
5.392

6.728
6.728

7.637
7.637

10.116
10.116

-333
-682
-1.015

10.220
141
1.347
11.708

90
140
6
236

323
323

1.028
157
1.185

-154
726
572

2.401
1.170
3.571

2.046
2.046

3.186
1.310
-519
3.977

12.435
141
2.073
14.649

760

939

124

127

254

283

173

168

1.311

1.517

Facilitair Bedrijf: omvat onder meer het drukken en verspreiden van kranten, het leveren van kantoorruimte en bijbehorende
faciliteiten, voornamelijk voor het segment TMG Media.
Hoofdkantoor & overig: hieronder vallen, naast de eliminatie van intercompany transacties, de stafafdelingen: Raad van Bestuur,
Corporate Communication, Corporate Finance, Internal Audit & Risicomanagement, HRM, ICT en Legal.
Gesegmenteerde informatie wordt verstrekt over de bedrijfssegmenten en de geografische segmenten van TMG. De segmentatie
is gebaseerd op de organisatorische aansturing binnen TMG en de aard van de (uitgeef)activiteiten. Maandelijks worden de
resultaten gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en deze vormen mede de basis voor besluitvorming omtrent de resultaten van
de activiteiten en de inzet van resources binnen de segmenten. De ondersteunende activiteiten, waaronder drukken en distribueren,
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worden op groepsniveau beoordeeld en worden niet toegerekend aan de bedrijfssegmenten. Alleen variabele kosten worden
doorbelast aan de bedrijfssegmenten, vaste kosten niet.
De resultaten, activa en verplichtingen van een segment omvatten posten die rechtstreeks, dan wel op basis van redelijkheid, aan
het segment kunnen worden toegerekend. De investeringsuitgaven van een segment betreffen het totaal van de in de verslagperiode
gemaakte kosten voor de verwerving van activa van het segment, die naar verwachting langer dan één verslagperiode in gebruik
zullen zijn.
De daling van de opbrengsten van het segment TMG Media wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere advertentie-inkomsten
print en een daling van de abonnee-inkomsten. Ondanks de daling van de opbrengsten is dankzij doorgevoerde kostenbesparingen
het bedrijfsresultaat toegenomen. De omzetdaling bij TMG Digital wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere inkomsten uit ecommerce (GroupDeal) en door de verkoop van Bohil. De opbrengsten uit transacties met derden bij het Facilitair Bedrijf zijn gedaald
vanwege lagere bezorgvolumes en het stoppen met drukwerk voor derden begin 2016. Door kostenbesparingen is het
bedrijfsresultaat echter verbeterd. De daling van het bedrijfsresultaat bij het Hoofdkantoor wordt voornamelijk veroorzaakt door
hoge eenmalige kosten inzake het overnametraject en de procedures bij de Ondernemingskamer.

Geografische segmenten
Bij de presentatie van informatie op basis van geografische segmenten wordt voor de opbrengsten van het segment uitgegaan
van de geografische locatie van de afnemers. Voor de vaste activa van de segmenten wordt uitgegaan van de geografische locatie
van de vaste activa.
De verdeling in opbrengsten en vaste activa naar geografisch gebied:
Bedragen in duizenden euro's
Nederland
Overige landen
Totaal

Nederland
Overige landen
Totaal

Opbrengsten

2017
Vaste activa

306.777
5.017
311.794

246.437
246.437

Opbrengsten

2016
Vaste activa

341.802
6.335
348.137

213.580
44.018
257.598

3. Overname van ondernemingen
In 2017 hebben er geen overnames plaatsgevonden.
In 2016 heeft TMG Media de activiteiten van International FashionWeek B.V. (IFW) geacquireerd (100%-belang).
De initiële koopsom van IFW bedroeg 500 en de goodwill is bepaald op 910. De koopsom wordt voldaan in termijnen. Met twee
oud- aandeelhouders zijn managementovereenkomsten afgesloten, waarin onder andere een aanblijfbonus is afgesproken. De
bonussen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening over de periode dat zij werkzaam zijn voor IFW en zijn derhalve geen
onderdeel van de initiële koopsom.
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In 2017 zijn de activiteiten van IFW weer afgestoten, omdat deze onvoldoende bijdroegen aan het resultaat van TMG. De in 2016
betaalde goodwill is daarbij ten laste van het verkoopresultaat gebracht.

4. Opbrengsten
2017

2016

169.329

175.666

Losse verkoop print
Overig (o.a. E-commerce)
B2C- transacties

22.542
19.489
42.031

24.430
22.711
47.141

Print advertenties
Digitale advertenties
B2B - advertenties

47.272
26.475
73.747

70.714
28.871
99.585

16.689
7.870
309.666

17.238
7.838
347.468

Bedragen in duizenden euro's
B2C - abonnementen

Distributie en vervaardiging
Overige opbrengsten
Totaal

In de omzet van 309.666 (2016: 347.468 ) zijn ruiltransacties begrepen ter grootte van 1.895 (2016: 2.657). De daling in de
opbrengsten wordt onder andere veroorzaakt door lagere abonnee-inkomsten en lagere advertentie omzet.
De abonnee-inkomsten (B2C - abonnementen) betreffen inkomsten voor het verstrekken van content (zowel print als digitaal) aan
consumenten op abonneebasis en abonnee-inkomsten van Relatieplanet.
B2C - transacties bestaan uit losse verkoop print en overige transacties met consumenten, voornamelijk e-commerce transacties.
De e-commerce inkomsten betreffen het kopen en verkopen van producten en diensten via internet, hoofdzakelijk door GroupDeal.
B2B - advertenties betreffen de opbrengsten uit print-advertenties en uit digitale advertenties, zowel display als video. De daling
van de inkomsten uit print advertenties wordt deels veroorzaakt door de verkoop van de weekbladen in juni 2017.
De inkomsten uit distributie en vervaardiging hebben hoofdzakelijk betrekking op distributie-inkomsten voor de distributie van
kranten voor derden.
Overige opbrengsten betreffen onder andere opbrengsten uit videoproducties voor derden, opbrengsten uit evenementen (onder
andere Amsterdam FashionWeek) en opbrengsten uit de iPad-actie van De Telegraaf.

5. Overige bedrijfsopbrengsten
Bedragen in duizenden euro's

2017

2016

Boekwinst verkoop vaste activa
Totaal

2.128
2.128

669
669
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De boekwinst vaste activa betreft in 2017 het resultaat op de verkoop van enkele panden van Facilitair Bedrijf en TMG Media,
waaronder de voormalige drukkerij en kantoren in Alkmaar. In 2016 betreft het resultaat eveneens de verkoop van enkele
regiopanden van TMG Media.

6. Grond- en hulpstoffen
Bedragen in duizenden euro's
Papier en inkt
Hulpstoffen
Totaal

2017

2016

15.993
705
16.698

20.052
680
20.732

De daling in kosten voor papier en inkt is hoofdzakelijk het gevolg van lagere volumes als gevolg van een daling in oplage en het
stoppen van commercieel drukwerk voor derden.

7. Personeelskosten
Bedragen in duizenden euro's
Lonen en salarissen
Verplichte sociale zekerheidsbijdragen
Kosten samenhangend met pensioenregelingen
Overige personeelskosten
Reorganisatiekosten
Totaal

Toelichting

28

29

2017

2016

81.112
11.788
8.588
19.591
121.079
3.186
124.265

92.202
12.690
9.786
24.844
139.522
12.435
151.957

Het gemiddeld aantal personeelsleden (fte) bedraagt 1.311 (2016: 1.517), waarvan 2 (2016: 2) in het buitenland. De post lonen en
salarissen is afgenomen door afvloeiing van personeel in het kader van het kostenbesparingsprogramma. Hierdoor daalden ook
de verplichte sociale-verzekeringsbijdragen en kosten samenhangend met pensioenregelingen.
De overige personeelskosten zijn afgenomen hoofdzakelijk door een daling van de kosten van tijdelijk personeel, als gevolg van
minder projecten en meer invulling van projecten door eigen personeel.
In de overige personeelskosten is een bate opgenomen van 129 (2016: 508 last) als gevolg van een vrijval inzake het phantom
share plan. Meer informatie over dit plan is te vinden in de toelichting beloning van bestuurders en commissarissen. In 2016 zijn,
naast de voormalige Raad van Bestuur, ook een aantal managers toegetreden tot dit plan. Het totaal aantal uitstaande phantom
shares bedraagt 350.588 per 31 december 2017 (31 december 2016: 546.679) en de verplichting 455 (31 december 2016: 584).
De daling van het aantal uitstaande phantom shares wordt veroorzaakt door het vertrek van een aantal deelnemers aan het plan
in 2017.
De reorganisatielasten omvatten zowel collectieve ontslagrondes als individuele afvloeiingsregelingen. De reorganisatielasten in
2017 hebben hoofdzakelijk betrekking op fte-reducties bij het Hoofdkantoor als gevolg van vereenvoudiging van de structuur,
diverse reorganisaties bij het Facilitair Bedrijf waaronder bij de afdeling operations als gevolg van verkoop weekbladen en diverse
individuele regelingen waaronder de afvloeiingskosten van de voormalige Raad van Bestuur. In 2017 is tevens een vrijval verwerkt
van € 2,1 miljoen inzake de eind 2016 gevormde voorziening voor de regionale redactie als gevolg van gewijzigde plannen.
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8. Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen
Bedragen in duizenden euro's
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa
Terugneming bijzondere waardevermindering materiële vaste activa
Amortisatie
Bijzondere waardeverminderingen immateriële activa
Totaal

Toelichting

2017

2016

15

6.369
479
-998
5.925
1.310
13.085

6.573
2.073
4.050
141
12.837

15 22
22
14
14

De bijzondere waardeverminderingen op materiële vaste activa in 2017 betreffen voor een bedrag van 473 de verdere afwaardering
van de drukpersen in Alkmaar naar nihil. Het vast actief in Alkmaar is in 2017 verkocht. In 2016 had de bijzondere
waardevermindering op materiële vaste activa betrekking op een afwaardering van panden en drukpersen die zijn aangehouden
voor verkoop naar de verwachte lagere opbrengstwaarde, verminderd met verkoopkosten. De lagere opbrengstwaarde was
gebaseerd op ontvangen biedingen in 2016.
De terugneming bijzondere waardevermindering materiële vaste activa betreft panden en grond aangehouden voor verkoop welke
eerder waren afgeboekt op basis van indicatieve biedingen. In 2017 zijn hogere biedingen binnengekomen op basis waarvan de
bijzondere waardevermindering weer is teruggenomen.
De bijzondere waardeverminderingen op immateriële activa hebben hoofdzakelijk betrekking op investeringen in apps en websites
welke zijn afgeboekt als gevolg van wijzigingen in de merkenstrategie. In 2016 had de bijzondere waardevermindering betrekking
op een afboeking van het merk Dichtbij als gevolg van het staken van de activiteiten.

9. Overige bedrijfskosten
Bedragen in duizenden euro's
Transport- en distributiekosten
Uitbesteed werk en technische productiekosten
Verkoopkosten
Redactiekosten
Inkoopwaarde E-commerce
Aankoopkosten videoproducties
Bijzondere waardevermindering op handelsvorderingen
Automatiseringskosten
Huisvestingskosten
Overige bedrijfskosten
Totaal

2017

2016

55.220
19.113
17.643
14.460
14.345
4.196
-66
17.441
6.069
32.141
180.562

61.806
21.079
19.556
16.191
15.957
614
19.065
7.126
26.304
187.698

De transport- en distributiekosten daalden in 2017 door een lagere gemiddelde oplage van dagblad De Telegraaf, Metro en de
regionale dagbladen en door de verkoop van de weekbladen.
De kosten van uitbesteed werk en technische productiekosten daalden in 2017 door het inbesteden van uitbesteed drukwerk.
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De aankoopkosten videoproducties betreffen de aankoop van externe content voor het in 2017 gelanceerde videoplatform VNDG.
De toename van de overige bedrijfskosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kosten voor financieel en juridisch adviseurs
inzake de openbare biedingen en de procedures bij de Ondernemingskamer. Daarnaast omvatten de overige bedrijfskosten in
2017 een boekverlies op de verkoop van de weekbladen aan BDUmedia van 613, een boekverlies op de verkoop van Fashion
Week aan Danie Bles van 1.003 en een boekwinst op de verkoop van Bohil Media aan Arimpex van 62.

10. Financiële baten en lasten
Toelichting

2017

2016

16

2.083
7.371
9.454

705
-7
698

Financiële baten

205

22

Financiële lasten

-881

-763

8.778

-43

Bedragen in duizenden euro's
Resultaat deelnemingen
Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Overig resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen

Totaal

16

Het aandeel in het resultaat van deelnemingen heeft hoofdzakelijk betrekking op het aandeel van TMG in het resultaat van Talpa
Radio Holding B.V. (voorheen Radio Newco B.V.) over 2017 tot aan moment van verkoop van 2.072 en het aandeel in het resultaat
van Puzzle Holding B.V. over het vierde kwartaal van 2017 van 108.
Overig resultaat deelnemingen omvat een boekwinst op de verkoop van het 23%-belang in Talpa Radio Holding B.V. van 7.506.
In december 2017 is dit belang verkocht aan Talpa Holding N.V. voor 55.000 in contanten. Daarnaast is hierin begrepen een
boekverlies op de verkoop van Classic FM aan Challenge Records van 27 en nagekomen kosten inzake de verkoop van Sky Radio
Group in 2016 van 108.
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11. Winstbelasting
2017

2016

4.551
10

5.916
-304

28.590
571
-4.871
28.851

-683
-625
-3.886
418

23.230
14
23.244

-6.961
6
-6.955

13

5.533
74
5.607
28.851

5.776
-102
1.699
7.373
418

Toelichting

2017

2016

-14.038
56
-13.982

-25.130
24
-25.106

Nominaal belastingtarief Nederland

25,0%

25,0%

Winstbelasting op basis van het Nederlandse tarief
Effect van buitenlandse belastingtarieven
Niet-belaste bate
Niet-aftrekbare kosten
Resultaat deelnemingen vrijgesteld van winstbelasting
Niet gewaardeerde compensabele verliezen
Afwaardering van de fiscaal compensabele verliezen
Correctie van voorgaande jaren
Winstbelasting op voortgezette activiteiten

-3.496
-5
-125
56
-2.357
28.590
581
23.244

-6.277
-250
66
365
4
-863
-6.955

Bedragen in duizenden euro´s

Toelichting

Verschuldigde winstbelasting
Verslagjaar
Correctie van voorgaande jaren
Latente belastingen
Afwaardering van de fiscaal compensabele verliezen
Correctie van voorgaande jaren
Tariefsaanpassing buitenland
Ontstaan en afwikkeling van tijdelijke verschillen
Totale winstbelasting

30
30
30
30

Hiervan:
Winstbelasting opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening
Winstbelasting over overig resultaat
Winstbelasting op voortgezette activiteiten
Winstbelasting op beëindigde activiteiten
Winstbelasting over overig resultaat beëindigde activiteiten
Winstbelasting op boekwinst beëindigde activiteiten
Winstbelasting op beëindigde activiteiten
Totale winstbelasting

Resultaat vóór belastingen
Overig resultaat
Resultaat voor de berekening van de winstbelasting

13

De correctie van voorgaande jaren in 2017 betreft verschillen tussen de aangiften tot en met 2016 en de berekening van de belasting
in de betreffende jaarrekeningen.
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De in 2016 verantwoorde correctie betreft voornamelijk liquidatieverliezen van de deelnemingen in Cyprus, nog niet verwerkt in de
jaarrekening 2015.
Aansluiting met het effectieve belastingtarief
Het effectieve belastingpercentage op het resultaat uit de totale activiteiten bedroeg in 2017 -166,2% (2016: 27,7%). De relatie
tussen het belastingtarief in Nederland en het effectieve belastingpercentage op het resultaat uit totale activiteiten is als volgt:

In procenten

2017

2016

Nominaal belastingtarief Nederland

25,0

25,0

17,4
-204,5
-4,1
-166,2

-0,7
3,4
27,7

Belastingeffecten van:
Onbelaste resultaten en niet-aftrekbare kosten
Afwaardering van de fiscaal compensabele verliezen
Correcties van voorgaande jaren
Effectieve belastingdruk

12. Belastingvorderingen en -verplichtingen
De belastingposities ultimo 2016 hadden betrekking op de dochterondernemingen van Keesing in het buitenland. Na verkoop van
Keesing zijn de kortlopende belastingposities nihil.

13. Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Juni 2017 heeft TMG besloten Keesing Media Group te verkopen waardoor vanaf dat moment Keesing Media Group is
gepresenteerd als beëindigde bedrijfsactiviteit. Op 28 september 2017 is de verkoop geëffectueerd en zijn de aandelen van Keesing
Media Group overgedragen aan Puzzle Holding B.V. Een deel van de verkoopopbrengst is geherinvesteerd in een belang in Puzzle
Holding B.V. Dit betreft een 30%-belang in het gewone aandelenkapitaal en 33,33% in het preferente aandelenkapitaal.
Op 15 januari 2016 hebben TMG en Talpa besloten tot verregaande samenwerking, waarbij onder andere de radioactiviteiten (Sky
Radio Group) zijn samengevoegd. Sky Radio Group is vanaf dat moment gepresenteerd als beëindigde bedrijfsactiviteit. Per
30 september 2016 heeft TMG Sky Radio Group verkocht aan Talpa Radio Holding B.V. (voorheen Radio Newco B.V.) en hiervoor
een 22,85%-belang gekregen in Talpa Radio Holding B.V. Per 15 december 2017 is het belang, aangegroeid tot 23%, verkocht
aan Talpa Holding B.V.
Zie voor meer informatie de toelichting op de investeringen in geassocieerde deelnemingen (noot 16) en de toelichting op de
financiële baten en lasten (noot 10).

92

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

2017

2016

Som der bedrijfsopbrengsten

56.351

92.794

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Reorganisatiekosten
Amortisatie
Bijzondere waardeverminderingsverliezen immateriële activa
Afschrijving
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

9.907
2.188
864
1.625
156
1.549
695
21.661
38.645

17.243
3.754
1.393
3.193
770
3.267
41
1.243
39.099
70.003

Bedrijfsresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

17.706

22.791

Resultaat deelnemingen
Financiële baten en lasten
Winstbelasting
Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting

810
-106
5.533
12.877

16
104
5.776
17.135

27.305

4.291

40.182

1.699
19.727

Gemiddeld aantal personeelsleden (fte)

260

337

Gewoon en verwaterd resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten per aandeel
(EUR)

0,87

0,43

15.276
-1.487
13.789

11.762
-1.443
-4.286
6.033

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Resultaten beëindigde bedrijfsactiviteiten

Boekwinst op verkoop van beëindigde bedrijfsactiviteiten
Vennootschapsbelasting over de boekwinst op verkoop van beëindigde
bedrijfsactiviteiten
Nettoresultaat

Kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten
Nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
Nettokasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

28

11

Vanaf het besluit tot verkoop van Keesing Media Group medio 2017 en in 2016 van Sky Radio Group zijn de activa en passiva
gerubriceerd onder activa en passiva aangehouden voor verkoop (zie toelichting 22) en zijn de afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa gestaakt. Bovenstaande tabel toont voor 2017 de resultaten van Keesing Media Group voor de periode
1 januari t/m 28 september. 2016 bestaat uit de resultaten van Sky Radio Group voor de periode 1 januari t/m 30 september en
van Keesing Media Group voor de periode 1 januari t/m 31 december.
De boekwinst op de verkoop van Keesing Media Group is inclusief verkoopkosten en is vrijgesteld van winstbelasting.
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De boekwinst op de verkoop van Sky Radio Group in 2016 omvat de transactiekosten en de reële waarde van de rechten en
verplichtingen (318) die achterblijven bij TMG, zoals overeengekomen bij de verkoop, waaronder de afwikkeling van het dispuut
inzake de waardering van de FM-licentie "Radio Veronica". De winstbelasting van 1.699 op de boekwinst betreft de belastinglast
inzake de correctie van de waardering van de Radio Veronica-licentie.
De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten in 2016 heeft hoofdzakelijk betrekking op de betaalde licentie voor Sky Radio.
Onderstaand overzicht toont de opbouw van de boekwinst op de verkoop van Keesing Media Group en de kasstroom uit deze
transactie in 2017. De boekwinst en kasstroom in 2016 betreffen de verkoop van Sky Radio Group.
Bedragen in duizenden euro's
Immateriële activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
Belastingvorderingen
Handelsvoorraden
Handels- en overige vorderingen
Liquide middelen
Saldo van activa
Reorganisatievoorziening
Overige voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
Rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen
Belastingschulden
Handelsschulden en overige verplichtingen
Saldo van verplichtingen
Saldo van activa en verplichtingen
Opbrengst van de verkoop beëindigde bedrijfsactiviteiten in geldmiddelen
Waarde verworven belang in Puzzle Holding B.V.
Waarde verworven belang in Radio Newco B.V.
Verkoopkosten
Boekwinst op verkoop van beëindigde bedrijfsactiviteiten
Uitstroom van kasmiddelen
Verkoopkosten
Afgestoten geldmiddelen
Uitstroom van kasmiddelen
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2017

2016

14

117.055
4.703
2.245
2.131
446
21.297
5.406
153.283
-4
-1.786
-11.048
-2.053
-18.608
-33.499
119.784
130.985
17.280
28.481
-1.176
27.305

55.890
1.957
715
4.755
3
63.320
-8.878
-7.215
-4.811
-20.904
42.416
46.707
4.291
4.291

-351
-5.406
-5.757

-3
-3

15
30

30
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14. Immateriële activa
Merk- en
uitgavenrechten

Licenties

Goodwill

Aanschafwaarde
Cumulatieve amortisatie
Bijzondere waardeverminderingsverliezen
Boekwaarde per 1 januari 2016

113.622
54.228
1.998
57.396

46.111
33.206
12.905

252.065
4.471
90.738
156.856

53.939
44.002
2.003
7.934

2.341
2.341

468.078
135.907
94.739
237.432

Investeringen
Desinvesteringen
Aangehouden voor verkoop
Reclassificatie
Verworven via bedrijfscombinaties
Amortisatie
Bijzondere waardeverminderingsverliezen
In gebruik genomen activa in uitvoering
Totaal van de mutaties

-29.264
37
-2.871
-141
-32.239

-12.905
-12.905

-13.665
910
-41
-12.796

1.164
-14
-56
-37
-4.446
6.290
2.901

5.879
-13
-6.290
-424

7.043
-27
-55.890
910
-7.317
-182
-55.463

70.899
43.603
2.139
25.157

-

154.402
4.471
5.871
144.060

50.665
37.827
2.003
10.835

1.917
1.917

277.883
85.901
10.013
181.969

13

-23.673

-

-91.160

1.798
-95
-2.222

5.174
-103
-

6.972
-198
-117.055

8 13

-1.439

-

-997
-

-6.035

-

-997
-7.474

-25.112

-

-92.157

-1.310
5.102
-2.762

-5.102
-31

-1.310
-120.062

19.750
19.705

-

62.205
4.471

43.193
31.807

1.886
-

127.034
55.983

45

-

5.831
51.903

3.313
8.073

1.886

9.144
61.907

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

13

8 13
8 13

Aanschafwaarde
Cumulatieve amortisatie
Bijzondere waardeverminderingsverliezen
Boekwaarde per 1 januari 2017
Investeringen
Desinvesteringen
Aangehouden voor verkoop
Afgestoten n.a.v. verkoop
groepsmaatschappijen
Amortisatie
Bijzondere
waardeverminderingsverliezen
In gebruik genomen activa in uitvoering
Totaal van de mutaties
Aanschafwaarde
Cumulatieve amortisatie
Bijzondere
waardeverminderingsverliezen
Boekwaarde per 31 december 2017

8

Activa in
Software uitvoering

Totaal

Met ingang van 2017 is de structuur van de kasstroomgenererende eenheden aangepast. Landelijke Media en Holland Media
Combinatie zijn samengevoegd tot één kasstroomgenererende eenheid (TMG Media) en worden als zodanig aangestuurd. De
vergelijkende cijfers 2016 zijn aangepast.
De goodwill is ontstaan bij acquisitie van deelnemingen, waarvan de belangrijkste onderdelen betrekking hebben op titels van het
segment TMG Media (29.712). Daarnaast heeft 12.000 betrekking op synergie-effecten bij het Facilitair Bedrijf ontstaan bij de
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acquisitie van de drukkerij van De Limburger. De levensduur van goodwill wordt oneindig verondersteld en derhalve niet
geamortiseerd, maar jaarlijks getoetst op een bijzondere waardevermindering.
De aanschafwaarde en cumulatieve amortisatie van immateriële activa zijn in 2017 gedaald door de reclassificatie naar
aangehouden voor verkoop van de activiteiten Keesing Media Group medio 2017. De boekwaarde van de immateriële activa
bedroeg op dat moment 117.055. Na reclassificatie heeft geen afschrijving meer plaatsgevonden op het vast actief.
De afboeking van goodwill n.a.v. verkoop van groepsmaatschappijen van 997 hangt samen met de verkoop van Fashion Week en
Bohil (zie noot 9).
In het boekjaar is voor een bedrag van 1.310 afgewaardeerd, voornamelijk op software applicaties ontwikkeld voor diverse websites
en apps van TMG Media.
Investeringen hebben betrekking op nieuwe applicaties voor de website van TMG Media. Hiervan is voor een bedrag van 1.444
ontwikkeld in eigen beheer. Op balansdatum waren nog deelprojecten in uitvoering. Deze worden in 2018 in gebruik genomen.
Toetsing op bijzondere waardevermindering
Voor de toets op bijzondere waardevermindering worden immateriële activa toegerekend aan de segmenten, het niveau binnen
TMG waarop goodwill wordt bewaakt uit hoofde van interne organisatie.
De totale boekwaarde van immateriële activa toegerekend aan de groepen van kasstroomgenererende eenheden per 31 december
2017 en 2016 is als volgt:
Immateriële activa
Bedragen in duizenden euro's
TMG Media
TMG Digital
Facilitair bedrijf
Keesing Media Group
Hoofdkantoor
Totaal

2017

2016

29.712
11.146
12.000
9.049
61.907

31.128
10.856
12.000
118.594
9.391
181.969

2017

2016

29.712
10.174
12.000
17
51.903

30.621
10.262
12.000
91.160
17
144.060

Goodwill
Bedragen in duizenden euro's
TMG Media
TMG Digital
Facilitair bedrijf
Keesing Media Group
Hoofdkantoor
Totaal

De realiseerbare waarde van de kasstroom genererende eenhedenis gebaseerd op de berekeningen van de bedrijfswaarde. De
kasstroomgenererende eenheden zijn bepaald op basis van onderscheid dat TMG maakt in haar operationele segmenten. Bij deze
berekeningen is door het management uitgegaan van kasstroomprognoses op basis van bedrijfsresultaten, de begroting 2018 en
de langetermijnplannen tot en met 2020. Dit is consistent met voorgaande jaren. De kasstromen zijn gebaseerd op EBITDA,
rekening houdend met verwachte investeringen en mutatie van nettowerkkapitaal. Daarnaast wordt rekening gehouden met de
kasstromen na 2020, welke worden geëxtrapoleerd naar economische levensduur zonder rekening te houden met een
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groeipercentage (groeivoet 0%, 2016 idem). Omdat het Facilitair Bedrijf en het Hoofdkantoor geheel ondersteunend zijn aan de
overige segmenten, zijn de activa en de toekomstige kasstromen van het Facilitair Bedrijf en het Hoofdkantoor aan de overige
segmenten toegerekend.
De geprognosticeerde kasstromen zijn contant gemaakt tegen een disconteringsvoet voor belasting (WACC) van 10,4% (2016:
9,5%). Bij het bepalen van de disconteringsvoet en groeivoet is rekening gehouden met het rentepercentage en het risicoprofiel
voor TMG als geheel. De veronderstellingen zijn toegepast op alle kasstroomgenererende eenheden binnen TMG. De waarden die
bij de belangrijke veronderstellingen worden gehanteerd zijn beoordeeld door TMG op toekomstige ontwikkelingen in de
mediasector en zijn gebaseerd op historische gegevens uit zowel externe als interne bronnen (historische data). Een verandering
in veronderstellingen en schattingen kan gevolgen hebben voor de realiseerbare waarde van een actief en de verwachte
economische levensduur met een effect op de winst- en verliesrekening.
Een 1% hogere WACC heeft geen effect op een bijzondere waardevermindering voor alle segmenten. De realiseerbare waarde van
de segmenten is gelijk aan de boekwaarde bij de volgende WACC: TMG Media 37% (2016: n.v.t.) en TMG Digital 14% (2016:
56%). Daarnaast is de realiseerbare waarde gelijk aan de boekwaarde bij de volgende negatieve groeivoet voor kasstromen ná
2018: TMG Landelijke Media -64% (2016: n.v.t.) en TMG Digital -4% (2016: > -100%).
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15. Materiële vaste activa
Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari 2016

Bedrijfsgebouwen Machines en
Andere vaste Activa in
en -terreinen
installaties bedrijfsmiddelen uitvoering

Totaal

165.408
137.783
2.047
25.578

196.927
166.340
11.279
19.308

38.698
31.840
2.880
3.978

862
862

401.895
335.963
16.206
49.726

148
432
-15.836
-3.128

23
-5
-432
-474
-2.994

1.478
2
-47
-1.157
-1.694

2.798
-

4.447
2
-52
-17.467
-7.816

-2.073
670
-19.787

1.987
-1.895

383
-1.035

-3.040
-242

-2.073
-22.959

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari 2017

72.541
62.630
4.120
5.791

132.339
103.647
11.279
17.413

18.256
12.433
2.880
2.943

620
620

223.756
178.710
18.279
26.767

Investeringen
Desinvesteringen
Aangehouden voor verkoop
Terugneming aangehouden voor
verkoop
Afgestoten n.a.v. verkoop
groepsmaatschappijen
Afschrijvingen
Bijzondere
waardeverminderingsverliezen
In gebruik genomen activa in
uitvoering
Totaal van de mutaties

13

17
-72
-3.081

99
-145
-29

1.173
-125
-1.593

400
-

1.689
-342
-4.703

22

10.525

-

-

-

10.525

8 13

-2.561

-3.082

-7
-1.421

-

-7
-7.064

8

-

-

-6

-

-6

4.828

730
-2.427

158
-1.821

-888
-488

92

125.644
113.815
1.210
10.619

132.576
111.346
6.244
14.986

9.841
8.713
6
1.122

132
132

268.193
233.874
7.460
26.859

Investeringen
Verworven via bedrijfscombinaties
Desinvesteringen
Reclassificaties
Aangehouden voor verkoop
Afschrijvingen
Bijzondere
waardeverminderingsverliezen
In gebruik genomen activa in uitvoering
Totaal van de mutaties

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december 2017

3

8 13
8

In de materiële vaste activa zijn verantwoord: gebouwen in eigendom, machines en installaties van de drukkerij en andere vaste
bedrijfsmiddelen. De bedrijfsgebouwen en terreinen betreffen hoofdzakelijk de locatie aan de Basisweg in Amsterdam.
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Terugneming aangehouden voor verkoop
Eind 2016 is besloten de kantoorpanden en bijbehorende parkeerruimten in Amsterdam aan te houden voor verkoop, samen met
enkele regiopanden en onroerende zaken van HMC (in totaal 15.510). Op dat moment heeft ook een waardering plaatsgevonden
van de verwachte opbrengstwaarde, verminderd met verkoopkosten. Dit heeft ertoe geleid dat voor enkele panden een bijzondere
waardevermindering heeft plaatsgevonden (2.073). Dit besluit is, voor wat betreft de kantoorpanden in Amsterdam en bijbehorende
parkeerruimten, in de eerste helft van 2017 herroepen, mede in het licht van de voorgenomen verkoop van Keesing Media Group.
Als gevolg hiervan zijn betreffende onroerende zaken gereclassificeerd naar activa in gebruik voor een waarde van 10.525 en wordt
er weer op afgeschreven (inclusief een inhaalafschrijving van 775 over de eerste vijf maanden van 2017).

Reclassificatie naar aangehouden voor verkoop en bijzondere waardeverminderingsverliezen
De boekwaarde van de materiële vaste activa van Keesing Media Group bedroeg op het moment van het besluit tot de
voorgenomen verkoop in juni 2017 4.703. Hierna heeft geen afschrijving meer plaatsgevonden op het vast actief.
Het totaal van de ten laste van het resultaat gebrachte bijzondere waardeverminderingen over 2017 bedroeg 479. Hiervan heeft
473 betrekking op persen in Alkmaar (verwerkt bij de activa aangehouden voor verkoop).
In 2016 had de bijzondere waardevermindering van 2.073 betrekking op enkele panden.

16. Investeringen in geassocieerde deelnemingen
In procenten
Kapitaalbelang per 31 december
Puzzle Holding B.V.
Latlong B.V.
Autowereld B.V.
Dutch Creative Industry Fund B.V.
Talpa Radio Holding B.V.
Eye to Eye Puzzles Ltd

Bedragen in duizenden euro's
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Herwaardering door stapsgewijze
overname
Aandeel in het resultaat
Ontvangen dividend
Aangehouden voor verkoop
Boekwaarde per 31 december

Vestigingsplaats

2017

2016

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Hilversum
Londen

30,0%
20,4%
35,0%
28,6%
0,0%
0,0%

0,0%
20,4%
35,0%
28,6%
22,0%
39,3%

Eye to Eye
Overige
Puzzles Ltd deelnemingen
772
374

Totaal 2017
48.143

Puzzle
Holding B.V.
-

Talpa Radio
B.V.
46.997

16.455
-

-47.494

858
-387

-

17.313
-47.881

108
16.563

2.072
-1.575
-

758
52
-2.053
-

-97
-53
224

758
2.135
-1.628
-2.053
16.787
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Bedragen in duizenden euro's
Boekwaarde per 1 januari

Puzzle Holding
B.V.
-

Talpa Radio
B.V.
-

Investeringen
Earn-out
Aandeel in het resultaat
Ontvangen dividend
Boekwaarde per 31 december

-

45.509
1.946
642
-1.100
46.997

Bedragen in duizenden euro's
Boekwaarde per 31 december
Puzzle Holding B.V.
Latlong B.V.
Autowereld B.V.
Talpa Radio Holding B.V.
Radio Newco B.V. earn-out
Eye to Eye Puzzles Ltd
Totaal

Eye to Eye Overige
Puzzles Ltd deelnemingen
24
756
16
772

Totaal 2016
24

350
63
-63
374

46.615
1.946
721
-1.163
48.143

2017

2016

16.563
192
32
16.787

350
24
45.051
1.946
772
48.143

De investering in Puzzle Holding B.V. bestaat uit een 30%-belang in de gewone aandelen en een 33,33%-belang in het cumulatief
preferente aandelenkapitaal. Deze belangen werden op 28 september 2017 verworven voor 17.280, als onderdeel van de verkoop
van Keesing Media Group aan deze vennootschap. Het aandeel van TMG (825) in de door Puzzle Holding B.V. betaalde
aankoopkosten bij de acquisitie van Keesing Media Group, is direct in mindering van de deelneming Puzzle Holding B.V. en ten
laste van de boekwinst verkoop uit beëindigde bedrijfsactiviteiten gebracht. Op de cumulatief preferente aandelen zit een
voorwaardelijke cumulatieve vergoeding van 10%.
Het 39,3% belang in Eye to Eye Puzzles Ltd werd gehouden door Keesing Media Group en is met de verkoop meegegaan.
Het belang in Talpa Radio Holding B.V. (voorheen Radio Newco B.V.) is in december 2017 verkocht aan Talpa Holding B.V. voor
55.000.
Het aandeel in het resultaat heeft hoofdzakelijk betrekking op het aandeel in het resultaat van Talpa Radio Holding B.V. tot aan
moment van verkoop.
Geassocieerde deelnemingen in een verliessituatie zijn afgewaardeerd tot nihil. Alle resultaten van geassocieerde deelnemingen
zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening.
Onderstaande tabel toont de samengevatte financiële informatie van Puzzle Holding B.V. per 31 december 2017 en voor de periode
28 september 2017 tot en met 31 december 2017.

100

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

2017

Bedragen in duizenden euro's

27.160
167.294
-22.700
-120.439
51.315

Vlottende activa
Vaste activa
Kortlopende verplichtingen
Langlopende verplichtingen
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders

32.289

Som der bedrijfsopbrengsten

532
-52
480

Netto resultaat
Overige resultaat na belasting
Netto resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders

17. Lening aan Mediahuis N.V.
In het laatste kwartaal van 2017 is een lening van 140.000 verstrekt aan Mediahuis N.V. De lening is vastgelegd in een revolving
loan agreement, waarbij de lening op maandbasis kan worden doorgerold. De te vorderen rente over de lening is gebaseerd op
driemaands EURIBOR (minimaal 0%) met een opslag van 0,6% en wordt maandelijks aan TMG vergoed. Omdat aflossing van de
lening niet binnen 12 maanden wordt verwacht, is de lening als langlopende vordering gepresenteerd. Indien Mediahuis niet aan
de gemaakte afspraken kan voldoen heeft TMG het recht bepaalde zekerheden op te eisen. Zie voor een nadere toelichting ook
noot 32 Financieel Risicobeheer.

18. Overige vorderingen
Bedragen in duizenden euro's
Vooruitbetaalde operationele lease
Langlopende vorderingen
Totaal

2017

2016

638
246
884

528
191
719

Vooruitbetaalde operationele lease betreft vooruitbetaalde erfpacht op de ondergrond van de panden in Amsterdam. Als gevolg
van het door het management ingetrokken besluit tot verkoop van de Amsterdamse bedrijfspanden nam deze post, door
reclassificatie van activa aangehouden voor verkoop naar activa in gebruik, toe.

19. Voorraden
Bedragen in duizenden euro's
Grondstoffen
Hulpstoffen
Overige voorraden
Totaal

2017

2016

770
100
870

521
210
444
1.175
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Door de verkoop van Keesing Media Group daalden de overige vooraden, voornamelijk puzzelboekjes, tot nihil.

20. Handels- en overige vorderingen
Bedragen in duizenden euro's
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal

2017

2016

17.568
2.526
10.070
30.164

42.093
980
15.183
58.256

De daling van de post Handels- en overige vorderingen houdt, naast de deconsolidatie van Keesing Media Group (21.297), direct
verband met de gedaalde omzet in het boekjaar.
Handelsvorderingen worden gepresenteerd onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. In verband met dubieuze
debiteuren is in het verslagjaar per saldo een bedrag van 66 teruggenomen (2016: 588 verlies). Zie tevens de toelichting Financieel
risicobeheer.
Reële waarde
Voor vorderingen die binnen één jaar vervallen wordt de nominale waarde geacht een afspiegeling te zijn van de reële waarde.
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21. Geldmiddelen
Bedragen in duizenden euro's
Banken
Totaal

2017

2016

26.471
26.471

19.485
19.485

De liquiditeiten staan ter vrije beschikking, met uitzondering van de afgegeven bankgaranties zoals nader toegelicht bij toelichting
35. De reële waarde wordt geacht gelijk te zijn aan de nominale waarde.

22. Activa en passiva aangehouden voor verkoop
Bedragen in duizenden euro's
Activa per 1 januari
Activa van het segment Keesing Media Group
Activa van het segment Sky Radio Group
Panden Facilitair Bedrijf en Holland Media Combinatie
Erfpacht van de panden Facilitair Bedrijf en Holland Media Combinatie
Terugneming panden Facilitair Bedrijf naar activa in gebruik
Terugneming erfpacht van de panden Facilitair Bedrijf naar activa in gebruik
Bijzondere waardevermindering persen Facilitair Bedrijf, aangehouden voor
verkoop
Terugneming afwaardering panden Facilitair Bedrijf
Boekwaarde van verkoop panden buiten gebruik
Verkoop van het segment Keesing Media Group
Verkoop van het segment Sky Radio Group
Stand per 31 december
Passiva per 1 januari
Passiva van het segment Keesing Media Group
Passiva van het segment Sky Radio Group
Verkoop van het segment Keesing Media Group
Verkoop van het segment Sky Radio Group
Verplichting per 31 december

2017

2016

15.848
153.283
-10.525
-215

62
63.320
15.510
276
-

-473
998
-5.515
-153.283
118

-63.320
15.848

33.499
-33.499
-

20.904
-20.904
-

De post Activa aangehouden voor verkoop bedraagt ultimo 2017 118 (2016:15.848) en betreft nog een tweetal regiopanden van
TMG Media. Het in 2016 genomen besluit tot verkoop van deze panden is eind 2017 nog steeds van kracht. In 2017 werden
diverse (regio-)panden in Noord-Holland verkocht. De bedrijfspanden in Amsterdam werden, als gevolg van het besluit tot intrekken
van de verkoopplannen, gereclassificeerd naar activa in gebruik.
De ontvangen opbrengst van de verkochte panden buiten gebruik is in het kasstroomoverzocht verantwoord onder
"Desinvesteringen van materiële vaste activa".
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23. Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Per 31 december 2017 bestond het maatschappelijk aandelenkapitaal uit 99.999.040 gewone aandelen, 100.000.000 preferente
aandelen en 960 prioriteitsaandelen, welke als volgt waren geplaatst:

Aantal aandelen
Aantal uitstaande aandelen per 31 december:
Gewone aandelen
Preferente aandelen
Prioriteitsaandelen

Maatschappelijk
aandelenkapitaal

2017/2016
Geplaatst
aandelenkapitaal

99.999.040
100.000.000
960

46.350.000
960

Alle aandelen zijn volgestort en hebben een nominale waarde van € 0,25. Er zijn geen preferente aandelen uitgegeven.
De houders van prioriteitsaandelen ontvangen een dividend van 5% van het nominale bedrag van de aandelen. De resterende winst
staat ter beschikking van de aandeelhoudersvergadering.
De houders van gewone aandelen en prioriteitsaandelen zijn gerechtigd tot het uitbrengen van één stem per aandeel tijdens de
vergadering. Iedere aandeelhouder van TMG heeft toegang tot de aandeelhoudersvergadering en het recht om zijn/haar stem uit
te brengen. Een overzicht van de wettelijke en statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst en de andere statutaire
rechten verbonden aan de gewone aandelen, prioriteitsaandelen en preferente aandelen is opgenomen onder de overige gegevens.
Het recht tot uitgifte van preferente aandelen van TMG was door Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep
N.V. verleend aan Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. In het kader van het openbare bod van Mediahuis N.V.
en VP Exploitatie N.V. is in september 2017 besloten de verleende calloptie op preferente aandelen, in beheer bij Stichting Preferente
Aandelen Telegraaf Media Groep N.V., te beëindigen. Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. is daarna
ontbonden.

Reserve eigen aandelen
Ultimo 2017 en 2016 bezat TMG geen ingekochte gewone aandelen.

24. Dividend
In het verslagjaar heeft TMG geen dividend uitgekeerd. In 2016 werd € 0,16 per (certificaat van) aandeel uitgekeerd; in totaal 7.416.
De winst ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2017 bedraagt 2.914.
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25. Winst per aandeel
Gewone winst per aandeel
Bij de berekening van de gewone winst per aandeel per 31 december 2017 is uitgegaan van het aan houders van gewone aandelen
toe te rekenen nettoresultaat van 2.914 (2016: 1.558) en een gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen dat gedurende 2017
heeft uitgestaan van 46.350.000 (2016: 46.350.000), als volgt berekend:

2017

2016

2.914
46.350.000
0,06

1.558
46.350.000
0,03

2017

2016

Stand per 1 januari

-

-7.974

Mutatie door aankoop belang derden
Stand per 31 december

-

7.974
-

Bedragen in duizenden euro's
Winst per aandeel
Nettoresultaat toerekenbaar aan houders van gewone aandelen Telegraaf Media Groep N.V.
Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen
Gewone winst per aandeel (EUR)

Verwaterde winst per aandeel
Er heeft in 2017 en 2016 geen verwatering van aandelen plaatsgevonden.

26. Minderheidsbelang
Het verloop in het minderheidsbelang is als volgt:

Bedragen in duizenden euro's

Begin 2016 is het belang van 10% dat V-Ventures B.V. hield in Sienna Holding B.V. door TMG aangekocht. De transactie betrof de
aankoop van de gewone en cumulatief preferente aandelen van Sienna Holding B.V. De cumulatief preferente aandelen
kwalificeerden onder IFRS als een langlopende schuld. Met de aankoop was een bedrag gemoeid van 5.700.

27. Rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen
Deze toelichting bevat informatie over de contractuele bepalingen van de rentedragende leningen en overige
financieringsverplichtingen van TMG. Voor meer informatie over het door TMG gelopen renterisico en valutarisico wordt verwezen
naar toelichting 32.

Bedragen in duizenden euro's
Overige financiering
Totaal

Totaal

Kortlopend
deel

2017
Langlopend
deel

400
400

400
400

-
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Bedragen in duizenden euro's

Totaal

Kortlopend
deel

Rentedragende leningen
Overige financiering
Totaal

5.000
1.200
6.200

5.000
1.200
6.200

Bedragen in duizenden euro's

Overige financiering
Nog te betalen overnamebedragen
Totaal

-

Jaar van Boekwaarde Boekwaarde
2017
aflossing
2016

Nominale rente

Nominale
waarde

EUR 3-mnd Euribor + 1,50%

5.000

-

-

5.000
5.000

-

-

400
400

1.200
1.200

Valuta

Rentedragende leningen
Bancaire financiering -doorlopende
kredietfaciliteit
Totaal

2016
Langlopend
deel

EUR

-

Voorwaarden en aflossingsschema
Voor alle leningen geldt dat de effectieve rente gelijk is aan de nominale rente.

Rentedragende leningen
Begin 2017 is de in juli 2015 bij een consortium van twee banken afgesloten revolverende kredietfaciliteit van 70 miljoen op een
aantal onderdelen aangepast, met name om de toen beoogde sale and lease back van het vastgoed mogelijk te maken. De
aanpassingen betroffen hoofdzakelijk het verlengen van de faciliteit met 20 maanden tot 10 maart 2020, het terugbrengen van het
maximaal te trekken bedrag tot 50 miljoen en het stellen van een aantal zekerheden zoals verpanding van vorderingen, IP-rechten,
aandelen Keesing Media Group B.V. en een positieve hypotheekverklaring voor een deel van het onroerend goed. Na de verkoop
van Keesing Media Group zijn de faciliteiten volledig afgelost en beëindigd.
Ultimo 2016 werd nog voor een bedrag van 5.000 gebruikgemaakt van deze faciliteit.

Overige financiering
Onder de nog te betalen overnamebedragen is een verplichting opgenomen inzake de acquisitie van Metro.

28. Uitgestelde personeelsbeloningen
Toegezegde-bijdrageregeling
De pensioenregelingen zijn voor een belangrijk deel van het personeel van de bedrijven van TMG ondergebracht bij StichtingTelegraafpensioenfonds 1959. De pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Per januari 2017
is een nieuwe regeling in werking getreden. Hiertoe is met Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 voor de duur van vijf jaar een
nieuwe uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Het betreft een CDC-regeling, waarbij het pensioengevend salaris is gemaximeerd.
Voor het salaris boven deze grens, tot het wettelijk toegestane maximum, geldt een individuele DC-regeling die is ondergebracht
bij een externe verzekeraar. De werkgever heeft geen andere verplichting dan het voldoen van de premies.

Brutoverplichting uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen
TMG kent een aantal door haar toegezegde personeelsregelingen op grond waarvan een deel van de (ex-) werknemers in Nederland
recht heeft op een (aanvullende) uitkering. De regelingen worden hierna toegelicht.
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Toegezegd-pensioenregelingen
Aanvullingen op pensioenen (garantieregeling)
Tot 1 januari 2016 was er aan een bepaalde groep werknemers een garantie toegezegd op een minimumpercentage aan pensioen
van het laatst verdiende salaris. Deze eindloonregeling is ultimo 2015 beëindigd. De eindloonrechten, volledig gefinancierd door
de werkgever, zijn per die datum toegekend aan de betrokken werknemers. Ter affinanciering van de regeling heeft TMG in 2016
nog een bedrag van 350 betaald aan het pensioenfonds.
Keesing Media Group heeft aan enkele van zijn (ex-)werknemers een indexatieregeling toegezegd. De indexatieregeling heeft
betrekking op de jaarlijkse verhoging van de opgebouwde aanspraken met 50% van de prijsinflatie en wordt gefinancierd door de
werkgever. De regeling is ondergebracht bij een externe verzekeraar. Daarnaast zijn er voor de werknemers van Keesing Media
Group in Frankrijk regelingen die voorzien in een uitkering bij pensionering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal
dienstjaren. De mutaties in de voorzieningen van deze regelingen zijn verwerkt tot het moment van verkoop van Keesing Media
Group eind september 2017.
Tegemoetkoming in de ziektekosten van gepensioneerden
Een beperkte groep gepensioneerden ontving in 2016 nog een tegemoetkoming op hun ziektekostenpremies. Per 1 juli 2015 is
aan deze groep medegedeeld dat de regeling, vanaf 1 januari 2006 al niet meer open voor nieuw gepensioneerden, versneld zou
worden afgebouwd. In 2016 was de tegemoetkoming nog 50% van die van 2015; per 31 december 2016 is de regeling beëindigd.
Overige toegezegde personeelsregelingen
Dit betreft aanvullingen arbeidsongeschiktheids- en jubileumregelingen. Bij de bepaling van de voorziening van jubileumregelingen
is rekening gehouden met de eind 2017 en 2016 aangekondigde reorganisaties bij de verschillende business units van TMG en is
een bate van 138 (resultaat op jubileumregelingen) in de personeelskosten verantwoord. In 2016 zorgden de aangekondigde
reorganisaties nog voor een vrijval uit de verplichtingen van 226.
TMG heeft de pensioenregeling voor haar grafische werknemers (met name drukkerijen) ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds PGB (Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven). Het gaat om een collectieve middelloonregeling voor
werknemers in dienst bij meerdere werkgevers die administratief wordt verwerkt alsof het een toegezegde-bijdrageregeling betreft.
Er bestaat reglementair voor de aangesloten ondernemingen geen verplichting om eventuele tekorten aan te zuiveren. Ook bestaat
er geen aanspraak op eventuele opgebouwde buffers. Om die reden is de pensioenregeling in de jaarrekening verwerkt als
toegezegde-bijdrageregeling. De dekkingsgraad (FTU) van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven lag eind 2017 met 108,9% onder
het door de wet gestelde minimum (circa 121%). Pensioenfonds PGB heeft een herstelplan. Dit herstelplan geldt vanaf 1 januari
2015 en wordt jaarlijks geactualiseerd; voor het laatst per 1 januari 2017. Er zijn enkele maatregelen in dit plan genoemd. Een van
de maatregelen om de financiële positie van het fonds te verbeteren is het niet of niet volledig geven van toeslagen. Het is niet uit
te sluiten dat in de toekomst pensioenuitkeringen en/of opgebouwde pensioenaanspraken worden verlaagd. De laatste maatregel
kan alleen worden ingezet als er geen andere mogelijkheden meer zijn.

Risico's
De voorzieningen zijn actuarieel bepaald. Een stijging van toegepaste rekenrentes zal leiden tot een toename van de verplichtingen,
welke, voor de toegezegde pensioenregelingen, deels wordt opgevangen door een toename van het rendement op beleggingen.
Een stijging van de levensverwachting alsmede salarisstijgingen zullen tot een toename van de verplichtingen leiden. Gelet op de
omvang van de verplichtingen worden de risico's voor TMG als zeer beperkt ingeschat.
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Voornaamste actuariële veronderstellingen per balansdatum
2017

2016

0,65% - 1,30%
4,1 - 11,1
2,00%
1,00%
1,80%
1,00%
AG 2016

0,65% - 1,85%
5,1 - 21,1
2,00%
1,00%
1,80%
0,9% - 1%
AG 2016

In gewogen gemiddelden
Disconteringsvoet/ rendement op fondsbeleggingen
Duration
Toekomstige salarisstijgingen
Indexatie actieven
Inflatiecorrectie
Indexatie niet-actieven/ gepensioneerden
Gehanteerde sterftetafels

Het geprognosticeerde rendement is het gewogen gemiddeld verwacht rendement. Het verwachte rendement bedraagt, afhankelijk
van de looptijd per regeling, tussen de 0,65% en 1,30% (2016:0,65%-1,85%).
Ontwikkeling van de opgenomen nettoverplichting uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen
Bedragen in duizenden euro's
Verplichting per 1 januari
Kosten van de toegezegde personeelsbeloningen opgenomen in de winst- en verliesrekening
Kosten van de toegezegde personeelsbeloningen nooit via de winst- en verliesrekening
Bijdragen en premies aan de regeling
Deconsolidatie
Opgenomen verplichting uit hoofde van toegezegde personeelsbeloningen
Waarvan:
Toegezegd pensioenregeling
Overige personeelsregelingen
Verplichting per 31 december

2017

2016

4.722
-48
-314
-176
-1.786
2.398

5.183
341
328
-1.130
4.722

106
2.292
2.398

1.885
2.837
4.722

Specificatie van de verplichtingen uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen
Bedragen in duizenden euro's

2017

2016

Contante waarde niet gefinancierde verplichtingen
Contante waarde van gefinancierde verplichtingen
Contante waarde verplichtingen

2.292
106
2.398

2.837
9.966
12.803

Reële waarde van fondsbeleggingen
Opgenomen verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

2.398

-8.081
4.722
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Verloop van de contante waarde van de verplichting uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen
2017

2016

Per 1 januari

12.803

12.693

Servicekosten
Nagekomen servicekosten
Resultaat op jubileumverplichtingen
Interest over de verplichtingen
Actuariële resultaten
Uitkeringen
Deconsolidatie
Per 31 december

207
-310
122
-712
-204
-9.508
2.398

226
-226
245
243
573
-951
12.803

Bedragen in duizenden euro's

2017

2016

Per 1 januari

8.081

7.510

176
74
-398
-7
-204
-7.722
-

1.130
161
245
-14
-951
8.081

2017

2016

-

8.081
8.081

Bedragen in duizenden euro's

Verloop van de reële waarde van de fondsbeleggingen

Premies
Interest over de fondsbeleggingen
Actuariële resultaten
Bijkomende kosten
Uitkeringen
Deconsolidatie
Per 31 december
Samenstelling van de fondsbeleggingen
Bedragen in duizenden euro's
Beleggingen bij verzekeringsmaatschappijen
Per 31 december
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In de winst- en verliesrekening opgenomen resultaat
Bedragen in duizenden euro's

2017

2016

Servicekosten
Nagekomen servicekosten
Resultaat op jubileumverplichtingen
Bijkomende kosten
Resultaat uit toegezegde personeelsregelingen

207
-310
7
-96

226
-226
245
14
259

-119
23
-96
8.587
841
9.332
48
9.380

216
43
259
9.786
1.350
11.395
82
11.477

Kosten overige personeelsregelingen
Kosten van toegezegd-pensioenregeling - beëindigde activiteiten
Resultaat uit toegezegd personeelsregelingen
Bijdrage aan toegezegd-bijdrageregelingen - voortgezette activiteiten
Bijdrage aan toegezegd-bijdrageregelingen - beëindigde activiteiten
Kosten samenhangend met personeelsregelingen1
Interest
Totaal
1 Opgenomen onder pensioenlasten 9.451 (2016: 11.179) en overige personeelskosten - 119 (2016: 216).

TMG verwacht dat de totale te betalen bijdrage voor personeelsregelingen in 2018 8.285 (2017: 10.009) bedraagt, voor zover
redelijkerwijs in te schatten.
Er zijn geen specifieke risico's met betrekking tot het pensioenfonds. De risico's voortkomend uit de toegezegde
personeelsregelingen hebben betrekking op de (markt-)ontwikkelingen van rente, inflatie, sterfteverwachtingen en beleggingen.
Actuariële resultaten nooit via de winst- en verliesrekening
Bedragen in duizenden euro's

2017

2016

Effect van wijzigingen in economische aannames van de verplichtingen
Effect van wijziging sterftetabellen
Effect van ervaringsaanpassingen van de verplichtingen
Rendement op beleggingen (exclusief interestbaten)
Totaal

508
204
-398
314

-901
-38
66
545
-328

Gevoeligheidsanalyses
In onderstaande tabellen zijn gevoeligheidsanalyses opgenomen voor verschillende aannames. Daarbij is het interval van 0,25%
gehanteerd. De analyse laat de onderlinge afhankelijkheid van de aannames buiten beschouwing.
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min 0,25%

gehanteerd

plus 0,25%

Disconteringsvoet
Pensioenverplichtingen jaarultimo
Servicekosten

0,40% - 1,05%
2.452
162

0,65% - 1,30%
2.398
157

0,90% - 1,55%
2.346
152

Looninflatie
Pensioenverplichtingen jaarultimo
Servicekosten

1,75%
2.348
152

2,00%
2.398
157

2,25%
2.449
162

Prijsinflatie
Pensioenverplichtingen jaarultimo
Servicekosten

1,55%
2.398
157

1,80%
2.398
157

2,05%
2.398
157

Indexatie actieven
Pensioenverplichtingen jaarultimo
Servicekosten

0,75%
2.398
157

1,00%
2.398
157

1,25%
2.398
157

Indexatie gepensioneerden
Pensioenverplichtingen jaarultimo
Servicekosten

0,75%
2.392
157

1,00%
2.398
157

1,25%
2.404
157

2017

2016

Reorganisatievoorziening
Verlieslatende contracten
Geschillen

6.040
2.300
2.269
10.609

13.607
84
2.422
16.113

Langlopend gedeelte
Kortlopend gedeelte
Boekwaarde per 31 december

2.588
8.021
10.609

16.113
16.113

Bedragen in duizenden euro's

29. Overige voorzieningen
Bedragen in duizenden euro's
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Reorganisatievoorziening
2017

2016

Stand per 1 januari

13.607

30.479

Gedurende het boekjaar getroffen voorzieningen
Vrijval
Reclassificatie naar beëindigde bedrijfsactiviteiten
Opgenomen in de winst- en verliesrekening

6.614
-3.272
-156
3.186

14.403
-1.198
-770
12.435

152
-10.905
6.040

770
-30.077
13.607

Bedragen in duizenden euro's

Reclassificatie naar aangehouden voor verkoop
Gedurende het boekjaar gebruikte voorzieningen
Stand per 31 december

Toelichting

13
7
13

In 2017 is de reorganisatievoorziening van 2016 grotendeels uitbetaald. Gedurende 2017 is een reorganisatievoorziening
opgenomen als gevolg van de aangekondigde reorganisatie bij TMG Media, Facilitair Bedrijf en stafafdelingen. Met deze
reorganisatie is een fte-reductie gemoeid van circa 80.
De vrijval in 2017 heeft hoofdzakelijk betrekking op de eind 2016 gevormde voorziening inzake een reductie bij de regionale redactie.
Als gevolg van gewijzigde plannen is een deel van deze voorziening vrijgevallen.
De reorganisatieplannen zijn op verschillende wijzen met de TMG-medewerkers gecommuniceerd, waardoor een gerechtvaardigde
verwachting is gewekt bij de medewerkers dat de reorganisatie wordt uitgevoerd. De reorganisatievoorziening betreft de
verplichtingen ter zake van arbeidsbemiddeling en afvloeiing bij deze afdelingen. Een verandering in veronderstellingen en
schattingen kan gevolgen hebben voor de werkelijke kosten van de reorganisatie, waaronder invulling binnen de functies, keuze
van afvloeiing (afkoop of bemiddeling), sociaal plan, tijdstip en duur van de aanvulling op WW of een eventueel lager salaris bij een
nieuwe werkgever. Het kortlopende gedeelte bedraagt 4.433 (2016: 13.607), hiervan heeft 1.991 (31 december 2016: 2.655)
betrekking op per 31 december 2017 getekende vaststellingsovereenkomsten, waarbij de hoogte van de uitkering afhankelijk kan
zijn van toekomstige schattingselementen, zoals duur van de aanvulling op de WW of aanvulling bij een eventueel lager salaris.
Verlieslatende contracten
2017

2016

84

766

Gedurende het boekjaar getroffen voorzieningen
Vrijval
Opgenomen in de winst- en verliesrekening

2.289
2.289

-100
-100

Gedurende het boekjaar gebruikte voorzieningen
Stand per 31 december

-73
2.300

-582
84

Bedragen in duizenden euro's
Stand per 1 januari

De voorziening verlieslatende contracten heeft onder andere betrekking op IT-contracten. Deze contracten lopen in 2018 en 2019
af.
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Geschillen
Bedragen in duizenden euro's

2017

2016

Stand per 1 januari

2.422

5.180

Gedurende het boekjaar getroffen voorzieningen
Vrijval
Opgenomen in de winst- en verliesrekening

708
-517
191

47
-2.750
-2.703

Gedurende het boekjaar gebruikte voorzieningen
Stand per 31 december

-344
2.269

-55
2.422

De voorziening geschillen betreft aanspraken gedaan door derden op TMG. De geschillen zijn voortgekomen uit de normale
bedrijfsuitoefening van TMG. Een nadere toelichting kan, vanwege mogelijk nadelige effecten voor de onderneming, niet worden
gegeven.

30. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
De in het overzicht van de financiële positie opgenomen latente belastingvorderingen en -verplichtingen zijn ultimo boekjaar als
volgt toe te rekenen:

Bedragen in duizenden euro's

Activa

Verplichtingen

2017
Saldo

Immateriële activa
Materiële vaste activa
Personeelsbeloningen
Voorzieningen
Voorwaartse verliescompensatie
Overige posten
Netto belastingvordering/verplichting (-)

641
4.043
207
14.400
19.291

-212
-6
-218

641
4.043
207
-212
14.400
-6
19.073

Bedragen in duizenden euro's

Activa

Verplichtingen

2016
Saldo

3.376
736
102
40.422
44.636

-10.183
-7
-10.190

-10.183
3.376
736
102
40.422
-7
34.446

Immateriële activa
Materiële vaste activa
Personeelsbeloningen
Voorzieningen
Voorwaartse verliescompensatie
Overige posten
Netto belastingvordering/verplichting (-)

Voorwaartse verliescompensatie
De daling van het saldo wordt veroorzaakt door een afwaardering (28.590) van fiscale verliezen tot en met 2016, door
deconsolidaties (1.360) en correcties (571) naar aanleiding van aangiften met daartegenover een toename (4.519) door de verliezen
van de Nederlandse fiscale eenheid over 2017.
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Vanwege een historie van operationele verliezen van de voortgezette activiteiten (wat een zwaarwegend element is in de geldende
IFRS regelgeving), de verkoop van Keesing Media Group, het niet doorgaan van de sale and lease back, conservatievere prognoses
inzake de video-strategie en de verder gedaalde advertentie- en abonnementenopbrengsten, is besloten een groot deel van de
compensabele verliezen niet meer te waarderen.
Bij de waardering van de voorwaartse verliescompensatie per 31 december 2017 is sprake van een grote mate van
schattingsonzekerheid. Deze schattingsonzekerheid kan een invloed van materiële betekenis hebben. Per 31 december 2017 is
de waardering van 14.400 gebaseerd op verwachte fiscale resultaten de komende jaren waarvoor de meerjaren business plannen
voor de periode 2018 - 2020 als basis hebben gediend. Hierbij zijn er een aantal afslagen genomen op de meerjaren business
plannen en zijn tot 5 jaar vooruit de fiscale winsten meegenomen. Daarnaast heeft TMG een significante stille reserve in het vastgoed,
wat mede is gebleken uit ontvangen biedingen inzake de (geannuleerde) sale and lease back van het vastgoed aan de Basisweg.
Omdat er op dit moment geen intenties zijn voor verkoop van dit vastgoed, is dit niet meegewogen in het bepalen van de te
waarderen fiscale verliezen. Management heeft vertrouwen dat het gewaardeerde bedrag gerealiseerd zal worden de komende
jaren. Indien de gewaardeerde verliezen niet worden gecompenseerd met ficale winsten in de toekomst zullen deze verdampen in
de periode 2024 tot en met 2026.

Niet in het overzicht van de financiële positie opgenomen latente belastingvorderingen
Naast de afwaardering van de voorwaartse verliescompensatie (28.590) van de fiscale eenheid TMG is sprake van
voorvoegingsverliezen van enkele dochterondernemingen waarvoor geen latente belastingvorderingen in het overzicht van de
financiële positie zijn opgenomen, omdat ook hier de verwachting is dat deze op korte termijn niet gerealiseerd zullen worden. Het
uitnutten van deze latente belastingvordering is namelijk afhankelijk van toekomstige fiscale winsten. De niet-opgenomen latente
belastingvordering bedroeg in totaal 32.097 (2016: 4.935). Van deze niet gewaardeerde vordering vervalt in 2018 357, in de jaren
2019 tot en met 2021 vervalt 13.561 en het restant vervalt uiterlijk in de vier jaren daarna.
Mutaties in tijdelijke verschillen gedurende het boekjaar

Bedragen in duizenden
euro's

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Personeelsbeloningen
Voorzieningen
Voorwaartse
verliescompensatie
Overige posten
Netto
belastingvordering/
verplichting (-)
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Stand
1 januari 2017

Opgenomen in winst- en
verliesrekening
Correcties
van
Tijdelijke voorgaande
verschillen
jaren

Afwaardering
fiscaal
Stand
(De-) compensabel 31 december
Consolidatie
e verliezen
2017

-10.183
3.376
736
102

184
259
-91
-

-

10.640
408
-438
-314

-

641
4.043
207
-212

40.422
-7

4.519
-

-572
1

-1.379
-

-28.590
-

14.400
-6

34.446

4.871

-571

8.917

-28.590

19.073
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Bedragen in duizenden
euro's

Stand 1 januari
2016

Opgenomen in winst- en
verliesrekening
Tijdelijke
verschillen

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Personeelsbeloningen
Voorzieningen
Voorwaartse
verliescompensatie
Overige posten
Netto belastingvordering/
verplichting (-)

(De-)
Consolidatie

Overige
mutaties

Stand
31 december
2016

Correcties van
voorgaande
jaren

-18.023
2.655
363
7.539

-1.347
752
373
-7.174

-211
-187
-212

8.788
90
-

610
66
-51

-10.183
3.376
736
102

27.840
-

11.282
-

1.300
-7

-

-

40.422
-7

20.374

3.886

683

8.878

625

34.446

2017

2016

30.672
1.427
13.863
8.539
9.450
15.250
79.201

35.884
8.977
23.595
13.992
11.221
37.924
131.593

31. Handelsschulden en overige verplichtingen
Bedragen in duizenden euro's
Vooruitontvangen abonnementsgelden
Overige vooruitontvangen bedragen
Handelsschulden aan leveranciers
Te betalen personeelsbeloningen (vakantiedagen/-toeslagen)
Overige belastingen en sociale premies
Overige verplichtingen en overlopende passiva
Totaal

De afname van de post Vooruitontvangen abonnementsgelden betreft een combinatie van het effect van dalende abonneeinkomsten bij de kranten en een timing-effect van incasso van abonnementsgelden.
De daling van de overige posten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verkoop van Keesing Media Group en de weekbladen.
De overige verplichtingen en overlopende passiva betreffen (schattingen voor) redactiekosten, bezorgkosten, overige
exploitatiekosten, retouren en te betalen provisies. Het saldo per 31 december 2016 bevat daarnaast een schuld inzake de
vergoeding die aan de Staat voldaan moet worden voor de vergunning van het geclausuleerde frequentiekavel A2 ('Radio Veronica')
van 14.720 (inclusief wettelijke rente), die begin 2017 is voldaan. TMG is in beroep gegaan tegen deze door de Minister nieuw
vastgestelde waarde en de rentebeschikking.
De reële waarde van de verplichtingen wijkt niet af van de hier opgenomen nominale waarde.

32. Financieel risicobeheer
In het kader van de normale bedrijfsvoering onderkent TMG het markt-, krediet-, valuta- en renterisico. De huidige economische
ontwikkelingen versterken de druk op de oplage- en advertentie-inkomsten, waarvan TMG voor een belangrijk deel van haar
producten afhankelijk is. Om de schommelingen in deze inkomsten te kunnen opvangen worden op structurele basis efficiency-
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en optimalisatieverbeteringen doorgevoerd, hoofdzakelijk met als doel de kosten te drukken. Als onderdeel hiervan is eind november
2017 bekendgemaakt dat er de komende jaren ongeveer 150 banen zullen verdwijnen. Dit komt bovenop de reducties die de
afgelopen jaren al zijn doorgevoerd, onder andere bij de sales- en marketingorganisatie begin 2017 en bij de drukkerijen begin
2016. Bij deze laatste reorganisatie is de capaciteit bij de drukkerijen sterk verminderd door het aantal drukpersen terug te brengen
van 10 naar 4. Hierdoor kan beter ingespeeld worden op een daling in de oplagen. Tevens kan de ontwikkeling van de papierprijs
invloed hebben op het bedrijfsresultaat.
De Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de inrichting van en het toezicht op het risicobeheerkader van TMG.
De Raad van Bestuur beoordeelt jaarlijks zowel op centraal als decentraal niveau de strategische risico’s en beoordeelt per kwartaal
de ontwikkeling en bewaking van de maatregelen.
Het interne beheersingsbeleid is erop gericht om de risico’s, waarmee TMG wordt geconfronteerd, in kaart te brengen en te
analyseren, passende controles te bepalen en risico’s te bewaken. Beleid en systemen voor risicobeheer worden regelmatig
geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de marktomstandigheden en activiteiten van TMG. TMG wil met behulp van
beheersnormen en procedures een gedisciplineerde cultuur ontwikkelen, waarin alle werknemers hun taken en verplichtingen
begrijpen. Door Group Internal Audit worden evaluaties van controles en procedures uitgevoerd, waarvan de bevindingen worden
gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en de Auditcommissie.

Marktrisico
Marktrisico betreft het risico dat de beschikbaarheid van financieringsmiddelen voor Corporates als TMG beperkt wordt door
ontwikkelingen die buiten de directe invloedssfeer liggen van het bedrijf zelf. In een omgeving waarin bedrijven sterk afhankelijk zijn
van de beschikbaarheid van bancaire financiering, is het van belang om in voldoende mate toegang te houden tot alternatieve
financieringsbronnen.
Door de verkoop van Keesing Media Group en het 23%-belang in Talpa Radio Holing B.V. is TMG niet meer afhankelijk van bancaire
financiering.

Kredietrisico’s
Kredietrisico’s ontstaan voor TMG indien grote klanten niet (tijdig) aan hun betalingsverplichtingen voldoen. De gehanteerde
(branchebrede) betalingsvoorwaarden, de relatief beperkte afhankelijkheid van individuele klanten, en het historische
betalingsgedrag van onze klanten maken toepassing van financiële instrumenten ter beperking van dit risico niet noodzakelijk. De
oplage-inkomsten van de kranten worden grotendeels vooruit ontvangen. Het kredietrisico concentreert zich voornamelijk in
Nederland.
Per 31 december 2017 heeft TMG een groot deel van de gelden uit de verkoop van Keesing Media Group en het belang in Talpa
Radio Holding B.V. uitgeleend aan Mediahuis N.V. , waardoor een vordering van 140.000 per 31 december 2017 uitstaat. TMG
beoordeelt periodiek de inbaarheid van deze lening waarbij onder andere de beschikbare financieringsruimte, de leverage van
Mediahuis en de cashflowprognose worden bekeken. Op basis van deze analyse acht TMG het kredietrisico minimaal en is geen
voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen
Klanten worden geacht binnen vooraf bepaalde limieten te betalen. Bij overschrijding van de limiet wordt de levering van diensten
stopgezet. De klanten betreffen voornamelijk mediabureaus, bedrijven en abonnees. De ouderdomsopbouw van de
handelsvorderingen op de verslagdatum was als volgt:

Bedragen in duizenden euro's

Totaal

nog niet
vervallen

Stand per 31 december 2017
Stand per 31 december 2016

18.450
44.868

12.455
33.174
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tussen 30
en 60 dgn

tussen 60
en 90 dgn

4.150
4.380

850
2.396

tussen 90 en tussen 180 en
180 dgn
360 dgn
231
2.701

110
769

meer dan
360 dgn
654
1.448

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Door TMG wordt een waardecorrectie voor oninbaarheid gevormd voor het risico van bijzondere waardeverminderingen voor
geschatte verliezen uit hoofde van handelsvorderingen. De waardecorrectie voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van de
achterstand van betalingen en gestelde limieten. Mutaties in de waardecorrectie voor oninbaarheid met betrekking tot
handelsvorderingen gedurende het jaar waren als volgt:

Bedragen in duizenden euro's
Stand per 1 januari
Dotatie
Opname
Stand per 31 december

2017

2016

2.775
-66
-1.827
882

3.624
588
-1.437
2.775

Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico is het risico dat TMG niet op het vereiste moment aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Het
uitgangspunt van het liquiditeitsrisicobeheer is dat te allen tijde voldoende liquiditeiten en/of kredietfaciliteiten beschikbaar zijn om
te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige financiële verplichtingen. Door de verkoop van Keesing Media Group en het
23%-belang in Talpa Radio Holing B.V. heeft TMG de beschikking over voldoende liquide middelen. De geldmiddelen uit de verkoop
zijn voor een groot deel uitgeleend aan Mediahuis en TMG beoordeelt periodiek hierbij of Mediahuis in staat is om (een deel van)
de geldmiddelen terug te betalen indien TMG deze middelen nodig heeft. Mediahuis beschikt hiervoor onder andere over een
rekening- courantfaciliteit waaronder zij direct gelden kunnen trekken en gebruiken om de door TMG verstrekte lening deels af te
lossen.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat koersfluctuaties van invloed zijn op de winstgevendheid van transacties. Na de verkoop van Keesing
Media Group zijn de valutarisico’s voor TMG nog minimaal. Hoofdzakelijk betreft dit druk- en distributiecontracten in landen buiten
het eurogebied voor de losse verkoop van De Telegraaf. Gezien de relatief zeer geringe omvang van deze opbrengsten en kosten
ten opzichte van de totale opbrengsten en kosten van TMG is de gevoeligheid voor vreemde valuta voor TMG derhalve zeer beperkt
en zijn er dan ook geen dekkingsmaatregelen getroffen.

Renterisico
Het voor TMG meest relevante renterisico is het risico dat TMG’s cost of capital nadelig beïnvloed zou kunnen worden door
wijzigingen in de rentevoet op de financiële markten. Gezien de beperkte omvang van de schuldpositie is TMG nauwelijks gevoelig
voor rentefluctuaties en hebben deze geen significante invloed op de financiële positie van TMG.

Overige marktprijsrisico's
Van de grondstoffen die op de wereldmarkt worden verhandeld neemt TMG alleen papier in die mate af dat fluctuaties in de prijs
daarvan het bedrijfsresultaat materieel kunnen beïnvloeden. TMG kiest ervoor het risico van fluctuerende papierprijzen niet te
hedgen, omdat de grote papierfabrikanten een dusdanige positie innemen op de termijnmarkt, dat deze onvoldoende liquide is
om hedging van voor TMG significante volumes attractief te maken.

Reële waarde van financiële verplichtingen
De reële waarde van de financiële verplichtingen is te verdelen in niveaus van de volgende reële-waardehiërarchie:
• Genoteerde prijs in een actieve markt voor gelijke bezittingen en verplichtingen (niveau 1);
• Gegevens anders dan een genoteerde prijs binnen niveau 1, dat zijn observeerbare bezittingen en verplichtingen, zowel direct
(de prijs) als indirect (afgeleide prijs) (niveau 2);
• Gegevens over een bezitting of verplichting die niet zijn gebaseerd op observeerbare marktgegevens (onobserveerbare
gegevens) (niveau 3).
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De boekwaarde van financiële instrumenten komt nagenoeg overeen met de reële waarde. De rentedragende leningen en overige
langlopende financieringsverplichtingen en de handelsschulden en overige verplichtingen vallen qua waarderingsmethode onder
niveau 3 (eigen waarderingsmethodiek), zowel in 2016 als in 2017. Er hebben geen verschuivingen plaatsgevonden tussen deze
niveaus.
Overzicht looptijd financiële verplichtingen
Bedragen in duizenden euro's
2017
Rentedragende leningen en overige
langlopende financieringsverplichtingen
Handelsschulden en overige verplichtingen
Totaal

Totaal

6 maanden
of minder

7 - 12
maanden 1 - 2 jaar 2 - 5 jaar

Meer dan
5 jaar

400
79.201
79.601

400
75.062
75.462

4.139
4.139

-

-

-

2016
Rentedragende leningen en overige
langlopende financieringsverplichtingen
Handelsschulden en overige verplichtingen
Totaal

6.200
131.593
137.793

5.600
127.632
133.232

600
3.961
4.561

-

-

-

Van de rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen per 31 december 2016 heeft 5.000 betrekking op de
bankenfaciliteit. TMG heeft per 31 december 2017 geen rentedragende schulden.

Kapitaalbeheer
De Raad van Bestuur van TMG heeft het beleid om een sterke vermogenspositie te bewaken, waarmee het vertrouwen van
beleggers, crediteuren en de markten wordt behouden en toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten is zeker gesteld.
Een belangrijk kerncijfer daarbij is het rendement op het eigen vermogen, dat wordt gedefinieerd als het nettoresultaat gedeeld
door het eigen vermogen, exclusief minderheidsbelangen. De Raad van Bestuur bewaakt tevens het niveau van het aan gewone
aandeelhouders uit te keren dividend.

33. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Verplichtingen uit hoofde van langlopende contracten vervallen als volgt:
Operationele leaseverplichtingen
Bedragen in duizenden euro's
< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar
Totaal

2017

2016

13.006
4.556
119
17.681

14.550
12.074
141
26.765

De operationele leaseovereenkomsten bestaan uit meerjarige verplichtingen ter zake van huur bedrijfsgebouwen, leaseauto’s, ICTdiensten en overige dienstverlening. De daling in 2017 van de verplichtingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de afloop van
het OV-distributiecontract met de NS (-1.600) bij TMG Media per 1 mei 2018 en een daling bij het Facilitair Bedrijf ( huren
distributiepanden, leaseauto's en onderhoudscontracten). In het boekjaar 2017 werd uit hoofde van operationele leasing een last
van 6.992 in de winst- en verliesrekening opgenomen (2016: 7.147).
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Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen
TMG heeft geen contracten afgesloten met grondstoffenleveranciers en leveranciers van hulpmaterialen (2016: 4.285).

Juridische geschillen
Een aantal groepsmaatschappijen van TMG is, als aangeklaagde, betrokken bij rechtszaken. Deze zaken betreffen met name
arbeidsverhoudingen, geschillen en rectificaties van publicaties. TMG ziet de uitkomst hiervan met vertrouwen tegemoet en heeft
derhalve geen voorziening hiervoor opgenomen. Voor zaken waarvoor wel een voorziening is opgenomen wordt verwezen naar
toelichting 29.

34. Investeringsverplichtingen
In 2016 en 2017 is TMG geen significante overeenkomsten aangegaan voor de ontwikkeling van software of andere investeringen,
anders dan gemeld bij toelichting 33.

35. Voorwaardelijke verplichtingen
Ultimo 2017 is ter waarde van 663 (2016: 859) aan bankgaranties afgegeven ter dekking van aangegane huurverplichtingen.

36. Verbonden partijen
Identiteit van verbonden partijen
TMG maakt onderdeel uit van Mediahuis N.V. en heeft, naast haar eigen dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen (zie
onderdeel 16 van de toelichting) en relaties met andere deelnemingen binnen Mediahuis. Voorts is er een relatie met StichtingTelegraafpensioenfonds 1959. Een lijst van deelnemingen is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
De volgende aandeel- of certificaathouders hebben per 31 december 2017, volgens het register van de AFM, een belang groter
dan 20% in het kapitaal van TMG:
• Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.
• Mediahuis N.V.
Mediahuis N.V. houdt haar aandelen via Stichting Administratiekantoor van Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. en haar 100%
dochter Gerald Bidco B.V. Begin 2018 loopt dit gehele aandelenbezit via Gerald BidCo B.V.

Transacties met Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
Voor een specificatie van de bezoldiging van het management verwijzen wij naar onderdeel 10 van de toelichting op de
Vennootschappelijke jaarrekening. De toelichting op verbonden partijen heeft geheel betrekking op het hoogste management (key
management) van TMG, te weten de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De totale beloning is opgenomen onder
personeelskosten (zie onderdeel 7 van de toelichting op geconsolideerde jaarrekening).

Overige transacties met verbonden partijen
Overige transacties met verbonden partijen hebben betrekking op geassocieerde deelnemingen en andere partijen binnen de
consolidatiekring van Mediahuis N.V. Daarnaast hebben de overige transacties betrekking op transacties met Talpa Holding N.V.
(en groepsmaatschappijen), dat tot 15 december 2017 een deelneming had in TMG.
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Transactiewaarde

2017
Uitstaande
saldo

Transactiewaarde

2016
Uitstaande
saldo

3.290
113
-

12
-

164

95

125
-

25
-

261
11

-2
11

Uitbesteed werk
Talpa Global B.V. en Talpa Fictie B.V.

1.816

139

-

-

Doorbelaste kosten van
Mediahuis N.V.

1.185

109

-

-

55.000

-

-

-

140.000
-

140.000
75

-

85
68
387
88

Bedragen in duizenden euro's
Verkoop van goederen en diensten
Mediahuis N.V. en groepsmaatschappijen
Puzzle Holding B.V.
Eye to Eye Puzzles Ltd.
Doorbelaste kosten aan
Mediahuis N.V.
Radio Newco B.V.
Eye to Eye Puzzles Ltd.

Verkoop deelneming
23%-belang in Talpa Radio B.V. aan Talpa Holding N.V.
Verstrekte leningen
Mediahuis N.V.
Media Librium B.V.
Latlong B.V.
Eye to Eye Puzzles Ltd.
Dutch Creative Industry Fund B.V.

Voor de verstrekte leningen is een voorziening gevormd van 75 (2016:156). In 2017 heeft TMG 7.520 (2016: 9.709 ) premie
afgedragen aan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. Inclusief werknemersbijdrage bedroeg de premie 11.279 (2016: 14.563).
Alle uitstaande saldi met deze verbonden partijen worden op zakelijke, objectieve basis geprijsd en in contanten afgewikkeld binnen
zes maanden na verslagdatum. Voor geen enkel saldo is zekerheid gesteld.

37. Gebeurtenissen na balansdatum
Voor een toelichting op de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar toelichting 8 bij de vennootschappelijke
jaarrekening.

120

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening
2017

2016

-

-

41.083
-1.561
39.522
-9.916
29.606

10.063
-1.730
8.333
-9.944
-1.611

Resultaat vóór belastingen

29.606

-1.611

Winstbelasting
Nettoresultaat

26.692
2.914

-3.169
1.558

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Bedrijfsresultaat
Netto resultaten groepsmaatschappijen
Resultaat op verkoop groepsmaatschappijen
Resultaat groepsmaatschappijen
Financiële lasten
Financiële baten en lasten

3

2
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Vennootschappelijk overzicht van de financiële positie
per 31 december voor resultaatbestemming
Toelichting

2017

2016

3

330.159
91.609
13.785
435.553

288.850
100.655
39.661
429.166

435.553

429.166

444
37
481

2.461
37
2.498

Totaal activa

436.034

431.664

EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal
Wettelijke reserves
Overige reserves
Onverdeeld resultaat
Totaal eigen vermogen

4

11.588
9.031
206.992
2.914
230.525

11.588
1.243
212.996
1.558
227.385

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN
Groepsmaatschappijen
Totaal langlopende verplichtingen

5

176.678
176.678

177.824
177.824

6

28.736
95
28.831

26.382
73
26.455

Totaal verplichtingen

205.509

204.279

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

436.034

431.664

Bedragen in duizenden euro's
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappijen
Leningen aan groepsmaatschappijen
Latente belastingvorderingen
Totaal financiële vaste activa
Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vlottende activa
Groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Geldmiddelen
Totaal vlottende activa

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN
Groepsmaatschappijen
Overige verplichtingen
Totaal kortlopende verplichtingen
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1. Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld conform de bepalingen van titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Telegraaf
Media Groep N.V. maakt voor de bepaling van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van
haar vennootschappelijke jaarrekening gebruik van de optie die wordt geboden in artikel 2:362 lid 8 BW. Dit houdt in dat de
grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling (hierna ‘waarderingsgrondslagen’) van de
vennootschappelijke jaarrekening van Telegraaf Media Groep N.V. gelijk zijn aan die voor de geconsolideerde IFRS-jaarrekening.
Hierbij worden groepsmaatschappijen opgenomen voor de nettovermogenswaarde op basis van de in de geconsolideerde
jaarrekening vermelde IFRS-grondslagen. Deze geconsolideerde IFRS-jaarrekening is opgesteld volgens de door de International
Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Unie aanvaarde standaarden en de interpretaties van IFRIC.
Verwezen wordt naar pagina 70 tot pagina 84 voor een beschrijving van deze waarderingsgrondslagen. Het aandeel in het resultaat
van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Telegraaf Media Groep N.V. in de resultaten van deze
deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen Telegraaf Media Groep N.V. en haar
deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet-gerealiseerd
kunnen worden beschouwd. Voor zover niet anders vermeld, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening.
Ingevolge een wetswijziging is het voor organisaties van openbaar belang niet langer toegestaan een verkorte winst- en
verliesrekening te presenteren in de enkelvoudige jaarrekening (zoals voorheen toegestaan op grond van artikel 2:402 lid 2 BW).
Gezien de beperkte activiteiten binnen Telegraaf Media Groep N.V. is de impact van deze aanpassing beperkt. Bovendien is TMG
per 21 februari 2018 niet langer een organisatie van openbaar belang.
Telegraaf Media Groep N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 33121350.

2. Financiële lasten
Betreft 5,5% rente over de intercompany lening o/g van TMG Investeringen B.V.

3. Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weergegeven:
Deelneming in
Leningen aan
groepsgroepsmaatschappijen maatschappijen
Bedragen in duizenden euro's
Boekwaarde per 1 januari 2017
Aandeel in netto resultaten
Aandeel in actuariële resultaten
Belastingvordering over fiscaal verlies 2017
Afwaardering van belastingvorderingen over fiscale
verliezen tot en met 2016
Overige mutaties tijdelijke fiscale verschillen
Aflossing leningen
Overig
Boekwaarde per 31 december 2017

288.850
41.083
226
-

330.159

Latente
belastingvorderingen

Totaal

100.655
-

39.661
3.907

429.166
41.083
226
3.907

-9.046
91.609

-28.590
-1.193
13.785

-28.590
-1.193
-9.046
435.553
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Bedragen in duizenden euro's
Boekwaarde per 1 januari 2016
Aandeel in netto resultaten
Aandeel in actuariële resultaten
Effect van verwerving minderheidsbelang
Belastingvordering over fiscaal verlies 2016
Overige mutaties tijdelijke verschillen
Aflossing leningen
Boekwaarde per 31 december 2016

Deelneming in
Leningen aan
groepsgroepsmaatschappijen maatschappijen
280.724
10.063
-232
-1.705
288.850

117.773
-17.118
100.655

Latente
belastingvorderingen

Totaal

27.696
11.282
683
39.661

426.193
10.063
-232
-1.705
11.282
683
-17.118
429.166

De latente belastingvordering heeft hoofdzakelijk betrekking op de gecumuleerde verliezen van de fiscale eenheid
vennootschapsbelasting TMG, zie toelichting 30 van de geconsolideerde jaarrekening.
Een overzicht van de gegevens vereist op grond van art. 379 van BW2 is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
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4. Eigen vermogen
Het vennootschappelijk eigen vermogen is gelijk aan het geconsolideerd eigen vermogen, toe te rekenen aan de aandeelhouders
van Telegraaf Media Groep N.V. (zie pagina 69).
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Geplaatst
aandelen
Bedragen in duizenden euro's
kapitaal
Stand per 1 januari 2017
Uit winstverdeling
Nettoresultaat van de winst- en
verliesrekening
Overig resultaat na belasting
Totaal gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten
verslagperiode
Mutatie resultaten deelnemingen, niet
uitkeerbaar
Stand per 31 december 2017

Wettelijke
reserve

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal

11.588

1.243

212.996

1.558

227.385

-

-

1.558

-1.558

-

-

-

226

2.914
-

2.914
226

-

-

226

2.914

3.140

11.588

7.788
9.031

-7.788
206.992

2.914

230.525

De wettelijke reserve deelnemingen wordt aangehouden voor de niet-uitkeerbare winst van deelnemingen. De mutatie in 2017
betreft de activering van intern ontwikkelde activa bij dochterondernemingen minus een vrijval naar de overige reserves door de
afschrijving op diezelfde activa in 2017. De reservering vindt plaats op basis van art. 2:365 BW.

5. Langlopende verplichtingen
Bedragen in duizenden euro's
Groepsmaatschappijen
Totaal

2017

2016

176.678
176.678

177.824
177.824

De langlopende schuld groepsmaatschappij is een rentedragende lening o/g, aangegaan met TMG Investeringen B.V.
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6. Kortlopende verplichtingen
Bedragen in duizenden euro's
Groepsmaatschappijen
Overige verplichtingen
Totaal

2017

2016

28.736
95
28.831

26.382
73
26.455

De verplichtingen aan groepsmaatschappijen betreffen onderlinge verplichtingen binnen de groep als gevolg van afgesloten
transacties.

7. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties
De Vennootschap heeft zich op grond van artikel 403, lid 1, sub f van Boek 2 BW aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen
voortvloeiende schulden van Nederlandse groepsmaatschappijen waarin voor geheel 2017 een belang van 95% of meer werd
gehouden. Een lijst van groepsmaatschappijen is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en wordt op verzoek door de
onderneming verstrekt.

Fiscale eenheid
TMG vormt met nagenoeg al haar 100%-dochterondernemingen in Nederland, zowel voor de vennootschapsbelasting als de
omzetbelasting, een fiscale eenheid. Binnen de fiscale eenheid zijn de groepsmaatschappijen ten opzichte van de fiscus over en
weer hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingverplichtingen.
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8. Gebeurtenissen na balansdatum
Op 18 januari 2018 heeft TMG een verzoek ingediend bij Euronext Amsterdam N.V. (“Euronext”) om de noteringsovereenkomst
tussen TMG en Euronext - en daarmee de beursnotering van de certificaten van aandelen - te beëindigen. Euronext heeft dit verzoek
goedgekeurd. Als gevolg hiervan is TMG per 22 februari 2018 niet meer genoteerd aan de beurs.
Op 29 januari 2018 heeft de Stichting Prioriteit de prioriteitsaandelen overgedragen aan Mediahuis NV. Mediahuis heeft verklaard
de rechten onder deze aandelen niet te zullen uitoefenen.
Op 13 april 2018 is TMG toegetreden tot de groepsfinanciering van Mediahuis. Deze financiering betreft een meerjarige
kredietfaciliteit bij een consortium van banken van maximaal EUR 230 miljoen. Hierdoor is TMG hoofdelijk aansprakelijk voor deze
verplichtingen uit de financieringsovereenkomst.

9. Resultaatbestemming
De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de
nettowinst over het boekjaar 2017 ten bedrage van 2.914 ten gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is nog niet
in de jaarrekening verwerkt.

10. Beloning van bestuurders en commissarissen
Beloning
De variabele kortetermijnbeloning van de in juni 2017 aangetreden Raad van Bestuur bedraagt maximaal 30% van het basissalaris
en wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Commissarissen op basis van vooraf vastgestelde kwantitatieve en kwalitatieve
criteria en doelstellingen. Onderdeel hiervan is het beoordelen van het functioneren van de Bestuurder door de Raad van
Commissarissen. Omdat de Raad van Bestuur is aangetreden gedurende 2017 zijn geen specifieke doelstellingen vastgesteld maar
is alleen een mogelijke discretionaire bonus afgesproken. Over 2017 is door de Raad van Commissarissen in dit kader een bonus
toegekend van € 50.000 per bestuurder.
De tot 5 maart 2017 in functie zijnde Raad van Bestuur, de heren Van der Snoek en Epskamp, nam deel aan een phantom share
plan, als onderdeel van de langetermijnbezoldiging. Onder dit plan zijn leden van de Raad van Bestuur gerechtigd tot het krijgen
van een op contanten afgerekende beloning en is deze beloning gelijk aan het aantal onvoorwaardelijk toegekende phantom shares
aan het eind van de prestatieperiode (31 december 2018) vermenigvuldigd met de gemiddelde koers van het aandeel TMG over
het laatste kwartaal van de planperiode (vierde kwartaal 2019). Deze op contanten afgerekende phantom shares zijn afhankelijk
van het vervullen van de functie gedurende de prestatieperiode alsmede van het voldoen aan een viertal prestatiecriteria. Deze
prestatiecriteria betreffen de ontwikkeling van de koers van het aandeel TMG ten opzichte van een peergroup (weging 30%), te
behalen omzet in 2018 (weging 15%), te behalen EBITDA-marge in 2018 (weging 25%) en een tweetal ESG-criteria, namelijk
reductie van CO2 en de implementatie van een intern Talent Management Programma (weging 30%). Vanwege de beëindiging van
de dienstverbanden met de heer Van der Snoek en de heer Epskamp is ook hun deelname aan het phantom share plan komen te
vervallen. Per 31 december 2016 was hiervoor nog een verplichting opgenomen van 145.
Onderstaande tabellen tonen de totale beloningen voor de bestuurders en commissarissen. De tabel is op accrual basis, inclusief
secundaire arbeidsvoorwaarden, opgenomen.
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2017

Bedragen in euro's
Bestuurders
M.J.G.G. Vangeel, CEO1
C.G. Boot, CFO2
Ex-bestuurders
G-J.E. van der Snoek3
L.N.J. Epskamp3
Tijdelijke bestuurders4
J.J. Nooitgedagt
mevr. S.G. Brummelhuis
mevr. A.G. van den Belt
1
2
3
4

Phantom
shares

Beëindigingsregeling

Overige
korte
termijn
beloninge
n

Totaal

Vaste
beloning

Variabele
beloning

Uitgestelde
beloning

150.000
158.705

50.000
50.000

5.069
6.436

-

-

15.709
8.030

220.778
223.171

87.054
72.545

-

10.243
11.069

-

565.351
499.503

70.365
54.826

733.013
637.943

-

-

-

-

-

78.480
78.480
78.480

78.480
78.480
78.480

In functie per 21 juni 2017. Beloning per 1 augustus 2017 ingegaan.
In functie per 21 juni 2017.
Uit functie ontheven per 5 maart 2017.
Tijdelijk belast met het bestuur in de periode 5 maart – 21 juni 2017 overeenkomst artikel 21, lid 3 van de statuten.

In de beëindigingsregeling van de heer Van der Snoek en de heer Epskamp is begrepen het salaris over de periode 5 maart 2017
tot 1 december 2017 van respectievelijk 331.634 en 276.361. De overige kortetermijnbeloningen voor de heer Van der Snoek en
de heer Epskamp bevatten een compensatie voor maximering van de pensioenbijdrage.
2016

Bedragen in euro's

Vaste
beloning

Variabele
beloning

Uitgestelde
beloning

Phantom
shares1

Bestuurders
G-J.E. van der Snoek
L.N.J. Epskamp

456.750
380.625

114.188
95.156

14.937
14.937

37.288
31.074

Overige
Beëinkorte
digingstermijn
regeling beloningen

-

89.268
70.929

1 De deelname aan het phantom share plan is in 2017 komen te vervallen waardoor dit uiteindelijk niet tot een uitkering in contanten heeft geleid.
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Beloning commissarissen
2017
Periodieke
beloningen

2016
Periodieke
beloningen

Commissarissen
J.J. Nooitgedagt, voorzitter
G.J.K. Ysebaert, vice-voorzitter1
A.R. van Puijenbroek, secretaris
mevr. S.G. Brummelhuis
P.J.E. Verwilt1

52.412
26.906
44.331
-

48.263
46.231
46.231
-

Ex-commissarissen
M.A.M. Boersma2
mevr. A.G. van den Belt2

19.051
22.242

51.819
41.150

Bedragen in euro's

1 Benoemd per 1 juni 2017.
2 Per 1 juni 2017 afgetreden.

Aan commissarissen is geen uitgestelde beloning toegekend. De heren Ysebaert en Verwilt ontvangen geen beloning van de
vennootschap.
Ingaande 2015 worden de beloningen van de Raad van Commissarissen geïndexeerd op basis van het CPI-indexcijfer.
Aandelenbezit per 31 december 2017
De bestuurders en commissarissen bezitten per 31 december 2017, evenals ultimo 2016, onmiddellijk, geen aandelen in Telegraaf
Media Groep N.V.

11. Honoraria externe accountant
De specificatie van de honoraria van de externe accountant Deloitte Accountants B.V. overeenkomstig art. 382a BW2 luidt als
volgt:

Bedragen in duizenden euro's
Onderzoek van de jaarrekening
Andere controle opdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten
Totaal

2017

2016

749
66
815

679
62
741

De externe accountant heeft geen honorarium ontvangen uit hoofde van fiscale werkzaamheden en/of andere nietcontrolediensten.
Amsterdam, 31 maart 2017

Raad van Bestuur
Marc Vangeel, CEO
Koos Boot, CFO
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De Raad van Commissarissen
Jan Nooitgedagt, voorzitter
Gert Ysebaert, vice-voorzitter
Guus van Puijenbroek, secretaris
Simone Brummelhuis
Paul Verwilt
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Telegraaf Media Groep N.V. (“TMG” of “ de vennootschap”) te Amsterdam gecontroleerd. De
jaarrekening omvat de geconsolideerde en de vennootschappelijke jaarrekening.
Naar ons oordeel:
• Geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Telegraaf Media Groep N.V. op 31 december 2017 en van het resultaat en de kasstromen over 2017 in
overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met
Titel 9 Boek 2 BW.
• Geeft de in dit jaarverslag opgenomen vennootschappelijke jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Telegraaf Media Groep N.V. op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW.
De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
1. Het geconsolideerd overzicht van de financiële positie per 31 december 2017.
2. De volgende overzichten over 2017: de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van het
totaalresultaat, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht.
3. De toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.
De vennootschappelijke jaarrekening bestaat uit:
1. Het vennootschappelijk overzicht van de financiële positie per 31 december 2017.
2. De vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2017.
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 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 Telegraaf Media Groep N.V. zoals vereist in de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor
de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, 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.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op
€ 1.500.000. De materialiteit is gebaseerd op circa 0,5% van de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten.
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Vorig jaar hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.600.000. De materialiteit was gebaseerd op
circa 7,5% van het geconsolideerde resultaat voor belastingen, exclusief interest, afschrijvingen, amortisatie en bijzondere
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa en gecorrigeerd voor reorganisatiekosten.
Het geconsolideerde resultaat voor belastingen, exclusief interest, afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen
op immateriële en materiële vaste activa en gecorrigeerd voor reorganisatiekosten is voor dit jaar geen geschikte benchmark omdat
deze zou leiden tot grote fluctuaties van jaar tot jaar in de materialiteit.
Wij hebben deze algemeen geaccepteerde benchmark toegepast op basis van onze analyse van de gemeenschappelijke
informatiebehoeften van gebruikers van de jaarrekening. Op basis daarvan zijn wij van mening dat de geconsolideerde
bedrijfsopbrengsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten het belangrijkste kengetal is voor de financiële prestaties van de
vennootschap
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening
om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen
boven € 75.000 (2016: € 80.000) rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant
zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole
Telegraaf Media Groep N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is opgenomen
in de geconsolideerde jaarrekening van Telegraaf Media Groep N.V..
De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen in Nederland. De activiteiten van Telegraaf Media
Groep N.V. bevinden zich voornamelijk in Nederland. Alleen Keesing Media Group (meegeconsolideerd tot 28 september 2017)
heeft ook activiteiten in het buitenland (voornamelijk in Frankrijk en België). De groepscontrole heeft zich derhalve voornamelijk
gericht op de significante bedrijfsonderdelen in Nederland alsmede die in Frankrijk en België. Bij de bedrijfsonderdelen in Nederland
en België hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd, gericht vanuit de consolidatie op alle posten die individueel significant
zijn of significante risico’s met zich meebrengen. Wij hebben gebruik gemaakt van andere accountants bij de controle van het
onderdeel Keesing France S.A.S. en de deelneming in Puzzle Holding B.V. Bij andere onderdelen hebben wij specifieke
controlewerkzaamheden uitgevoerd.
Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau,
hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een
oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.

De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens
onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd,
maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole
als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke
oordelen over deze kernpunten.
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Beschrijving van het kernpunt

Wijze waarop door ons is gecontroleerd

Waardering latente belastingvorderingen

Wij hebben in de controle aandacht besteed aan de realiseerbaarheid van de
Wij verwijzen naar de jaarrekening paragraaf 1 (grondslagen voor waardering en
latente belastingvorderingen.
resultaatbepaling) en paragraaf 30 (toelichting latente belastingvorderingen en verplichtingen).
Onze controleaanpak heeft onder andere bestaan uit het verkrijgen van inzicht in
het proces en de relevante interne beheersmaatregelen rondom de
De latente belastingvorderingen uit hoofde van verliescompensatie bedragen
realiseerbaarheid van de latente belastingvorderingen.
ultimo 2017 € 14,4 miljoen (2016: € 40,4 miljoen).

De waardering van deze latente belastingvorderingen met betrekking tot
compensabele verliezen in Nederland is gebaseerd op de verrekening met
verwachte toekomstige fiscale winsten voor de komende 5 jaren. Dit is als
kernpunt in de controle aangemerkt vanwege de mate van schattingsonzekerheid over de toekomstige fiscale winsten binnen de maximale
compensatieperiode en het significante bedrag aan compensabele verliezen.

Wij hebben de aannames beoordeeld die ten grondslag liggen aan de geschatte
toekomstige compensabele fiscale winsten. Deze aannames hebben wij getoetst
op redelijkheid en op consistentie met de budgetten en meerjaren-prognoses,
zoals gehanteerd voor de goodwill impairment analyse en strategische plannen
voor komende jaren. Wij hebben ook onze belastingdeskundigen erbij betrokken
om te verifiëren dat de compensatieperiodes consistent zijn met de van
toepassing zijnde fiscale wet- en regelgeving. Voorts hebben wij de toelichting in
de jaarrekening gecontroleerd.

Waardering van goodwill en overige immateriële activa

De controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, bestaan onder andere uit
Wij verwijzen naar de jaarrekening paragraaf 1 (grondslagen voor waardering en
het verkrijgen van inzicht in het proces en de relevante interne
resultaatbepaling) en paragraaf 14 (toelichting immateriële activa).
beheersmaatregelen rondom de impairmenttest.
Op 31 december 2017 bedragen de immateriële activa inclusief goodwill in de
jaarrekening € 61,9 miljoen (2016: € 182,0 miljoen). De vennootschap is, op basis
van EU-IFRS, verplicht om jaarlijks het bedrag van de goodwill als onderdeel van
de immateriële activa te onderzoeken op bijzondere waardeverminderingen
(impairment).

Wij hebben de aannames beoordeeld die ten grondslag liggen aan de inschatting
van de toekomstige kasstromen op redelijkheid en consistentie met interne
budgetten en langetermijnplannen zoals goedgekeurd door de raad van bestuur
en raad van commissarissen.

De verwachtingen van de raad van bestuur ten aanzien van de ontwikkelingen in
De beoordeling of sprake is van een bijzondere waardevermindering van de
de omzet, kosten en uiteindelijk EBITDA-marge hebben wij vergeleken met de
goodwill en overige immateriële activa wordt beschouwd als een kernpunt in de
resultaten van vergelijkbare ondernemingen en ontwikkelingen in de markt.
controle, omdat het inschattingsproces van de toekomstige kasstromen en de
bepaling van de disconteringsvoet complex en subjectief zijn en gebaseerd op
Wij hebben de herziening van de samenstelling van de kasstroomgenererende
veronderstellingen met betrekking tot markt- en economische ontwikkelingen.
eenheden in 2017 beoordeeld in samenhang met de wijziging van de
bedrijfssegmenten.
Op grond van de impairmenttest heeft de raad van bestuur geconcludeerd dat er
geen sprake is van bijzondere waardevermindering.
Onze waarderingsdeskundigen zijn betrokken geweest om te verifiëren dat de
waarderingsmethodiek juist is toegepast en dat de disconteringsvoet, het
De belangrijkste veronderstellingen en de gevoeligheidsanalyse zijn toegelicht in
groeipercentage op lange termijn en andere aannames consistent zijn met
paragraaf 14 van de jaarrekening.
waarneembare marktgegevens.
Zoals vermeld in paragraaf 2 (Gesegmenteerde informatie), zijn er wijzigingen in
Wij hebben sensitiviteitsanalyses uitgevoerd ten aanzien van de belangrijkste
de bedrijfssegementen doorgevoerd in lijn met de wijze waarop de onderneming
aannames om de mate van verandering vast te stellen bij deze aannames, die
wordt aangestuurd, gegeven de marktbehoeften en aansluitend op de interne
ofwel individueel ofwel gezamenlijk zouden leiden tot een bijzondere
managementinformatie.
waardevermindering op de goodwill.
Deze aanpassingen leiden tot een herziening van de rapporterende
Daarnaast hebben wij ook aandacht besteed aan de juistheid en toereikendheid
bedrijfssegmenten zoals vereist op basis van IFRS 8 ‘Operating segments’ en de
van de toelichtingen van de vennootschap over de veronderstellingen en de
kasstroomgenererende eenheden waarop de goodwill wordt gemonitord op basis
uitkomst van de impairmenttest.
van IAS 36 ‘Impairment of assets’.
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Betrouwbaarheid en continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking
De vennootschap is afhankelijk van de IT-infrastructuur voor de continuïteit van
de bedrijfsactiviteiten.

Wijze waarop door ons is gecontroleerd
Wij hebben de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking beoordeeld, uitsluitend voor zover noodzakelijk binnen de
reikwijdte van de controle van de jaarrekening. Daarbij hebben wij ITauditspecialisten opgenomen in ons controleteam.
Onze werkzaamheden bestonden uit de beoordeling van de ontwikkelingen in de
IT-infrastructuur en het testen van de voor onze controle relevante interne
beheersingsmaatregelen met betrekking tot IT-systemen en processen. Voor
zover wij niet (geheel) op deze interne beheersingsmaatregelen konden steunen,
hebben wij aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd.

Verwerking en toelichting transactie KMG-Puzzle
Holding B.V.

De controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, bestaan onder andere uit
het inspecteren van het verkoopcontract en vaststellen dat de verkoopprijs is
Wij verwijzen naar de jaarrekening paragraaf 1 (grondslagen voor waardering en betaald door de koper.
resultaatbepaling) en paragraaf 13 (toelichting beëindigde bedrijfsactiviteiten).

Naar aanleiding van de besloten samenwerking tussen TMG en Ergon Capital
Partners III op 17 juli 2017, zijn de activiteiten van Keesing Media Group per
28 september 2017 verkocht aan Puzzle Holding B.V. De aankondiging van deze
transactie heeft ertoe geleid dat de activiteiten van Keesing Media Group
aangemerkt zijn als beëindigd (“discontinued”) in de geconsolideerde winst-enverliesrekening en aangehouden voor verkoop in het geconsolideerde overzicht
van de financiële positie in overeenstemming met IFRS 5 ‘Non-current Assets
Held for Sale and Discontinued Operations’ per 30 juni 2017.

Wij hebben de classificatie als beëindigde bedrijfsactiviteiten in overeenstemming
is met IFRS 5 ‘Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations’
beoordeeld door het inspecteren van raad van bestuur notulen, goedkeuringen
van de raad van commissarissen en andere interne en externe communicatie. De
impact van de classificatie is gecontroleerd door het beoordelen van de
schattingen van de raad van bestuur die ten grondslag liggen aan de toewijzing
van de opbrengsten, kosten, activa en passiva uit de Keesing Media Group
activiteiten en de consistente toepassing hiervan in voorgaande jaren. Verder
hebben wij, voor zover relevant, de schattingen van de raad van bestuur met
betrekking tot de waardering van de activa gecontroleerd.

De waardering van de activa en passiva is gebaseerd op de boekwaarde en met
inachtneming van de overeengekomen verkoopwaarde. Er zijn geen bijzondere
waardeverminderingen geboekt (paragraaf 14 - toelichting immateriële activa).
We hebben dit als een kernpunt in de controle aangemerkt, omdat het impact
heeft op de presentatie van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het
geconsolideerd kasstroomoverzicht alsmede de herzieningen op de resultaten en
kasstromen uit het voorgaand boekjaar. De toerekening van alle relevante posten
in het geconsolideerd overzicht van de financiële positie en de geconsolideerde
winst- en verliesrekening is ook een element in onze controle geweest.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• Het bestuursverslag
• De overige gegevens
• Feiten en cijfers 2017
• Het verslag van de raad van commissarissen
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
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
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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 raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige
gegevens, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Benoeming
Wij zijn door de raad van commissarissen, volgend een besluit van de algemene vergadering op 1 juni 2017, herbenoemd als
externe accountant van Telegraaf Media Groep N.V. en zijn sinds boekjaar 2010 tot nu toe de externe accountant.

Geen verboden diensten
Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor
de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang geleverd.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
de raad van bestuur 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 raad van bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 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
de onderneming.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte
controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten
of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te
selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken
over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderneming.
• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven.
• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de
uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor
de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond
hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of
specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing. In dit kader geven wij ook een verklaring aan het auditcomité op grond van artikel 11 van de Europese
verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar
belang. De in die aanvullende verklaring verstrekte informatie is consistent met ons oordeel in deze controleverklaring.
Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben
nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen
beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de raad van commissarissen
hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of
in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.
Amsterdam, 20 april 2018
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. B.C.J. Dielissen RA
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Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst
Met betrekking tot de winstverdeling bepaalt artikel 33 van de statuten van Telegraaf Media Groep N.V. het volgende:
1. Jaarlijks wordt door de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Stichting Beheer van
Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. vastgesteld welk deel van de winst - het positieve saldo van de winst- en
verliesrekening - wordt gereserveerd.
2. Uit de winst na reservering volgens het voorgaande lid wordt op de preferente aandelen een dividend uitgekeerd, waarvan het
percentage gelijk is aan de Euribor rente (Euro Interbank Offered Rate) voor een periode van twaalf maanden (het “percentage”),
zoals van toepassing op de dag van uitgifte van de betreffende preferente aandelen. Het percentage wordt vervolgens jaarlijks
herzien door de Raad van Bestuur, voor het eerst op de dag gelegen een jaar na de dag van uitgifte van de betreffende preferente
aandelen en vervolgens op de dag gelegen een jaar na de vaststelling in het voorafgaande kalenderjaar. Het percentage wordt
verhoogd met drie (3) procentpunten. Het dividend wordt berekend op basis van het gemiddelde van de toepasselijke
percentages in het betreffende boekjaar, gewogen naar het aantal dagen waarover de toepasselijke percentages golden. Indien
op de betreffende dag het percentage niet kan worden vastgesteld, zal de herziening van het percentage plaatsvinden per de
eerstvolgende dag waarop het percentage kan worden vastgesteld. Het dividend op de preferente aandelen zal slechts worden
uitgekeerd over het aantal dagen dat de betreffende aandelen in het betreffende boekjaar daadwerkelijk uitstonden.
3. Indien over enig boekjaar de in lid 2 bedoelde uitkering op de preferente aandelen niet of niet geheel kan plaatsvinden omdat
de winst dat niet toelaat, wordt het tekort uitgekeerd ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen. Het dividend
wordt berekend over het gestorte deel van het nominaal bedrag.
4. Vervolgens wordt aan de houders van prioriteitsaandelen een dividend uitgekeerd ten belope van vijf procent van het nominale
bedrag van hun aandelen.
5. De daarna overblijvende winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. Hieruit mag evenwel geen verdere uitkering
op de prioriteitsaandelen en de preferente aandelen geschieden.
6. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
7. Indien over enig jaar verlies is geleden, wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd. Ook in volgende jaren kan eerst uitkering
van dividend plaatshebben nadat het verlies door winst is goedgemaakt. De Algemene Vergadering kan echter op voorstel van
de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. besluiten zulk een verlies te delgen ten laste van het
uitkeerbare deel van het eigen vermogen of ook dividend uit te keren ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
8. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
9. De Raad van Bestuur kan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Prioriteit besluiten tot uitkering van
interim-dividend, mits aan het vereiste van het zesde lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft
betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand vóór de maand waarin het besluit
tot uitkering van interim-dividend wordt bekendgemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk
verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te
reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur; ontbreekt de handtekening
van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vermogensopstelling wordt binnen
acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt, ten kantore van het handelsregister neergelegd.
10. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.
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Kengetallen per jaar
2016

2015

230.525

227.385

235.180

258.719

298.786

71,3%

57,3%

52,7%

54,4%

0,66:1

0,61:1

0,61:1

2,48:1

1,34:1

309.666

2011

2010

2009

2008

424.760

465.828

531.075

465.962

411.576

53,7%

53,1%

55,6%

66,7%

61,1%

54,0%

0,72:1

0,7:1

0,45:1

0,50:1

0,72:1

0,78:1

0,7:1

1,12:1

1,19:1

1,16:1

1,13:1

1,25:1

2,00:1

1,57:1

1,17:1

420.370

481.333

512.701

542.230

555.850

577.200

592.297

611.840

684.204

-27.922
2.914

-2.851
1.558

16.312
-22.760

24.129
-33.806

-15.465
177.597

21.977
-10.602

17.485
-32.590

59.569
81.826

49.252
64.962
70.505 -359.988

0,9%

0,4%

-4,7%

-6,6%

32,8%

-1,9%

-5,6%

13,8%

11,5%

-52,6%

-7,4%

-2,0%

-4,4%

-6,1%

-1,9%

2,9%

-14,3%

3,8%

-0,5%

-5,4%

236.206
1.238

234.844
1.766

227.366
2.049

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

Rentabiliteit eigen vermogen
Uitkeringspercentage

1,3%
p.m.

0,7%
p.m.

-9,7%
p.m.

-13,1%
p.m.

59,4%
169,6%

-2,5%
p.m.

-7,0%
p.m.

15,4%
26,3%

15,1%
23,7%

-87,5%
p.m.

Per aandeel TMG van € 0,25 nominaal
(afgerond op hele eurocenten):
Eigen vermogen
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Resultaat
Dividend

4,97
-0,60
0,06
p.m.

4,91
-0,06
0,03
0,00

5,07
0,35
-0,49
0,16

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

4,68
6,55
5,76

3,36
5,00
4,75

3,60
6,49
3,75

5,61
9,11
6,09

7,92
14,854
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

Eigen vermogen x € 1.0003
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
Gemiddelde opbrengst per
werknemer (fte)
Personeel ultimo (fte)

Laagste slotkoers
Hoogste slotkoers
Slotkoers per 31 december
1
2
3
4

2017

20141

2013

20122

Exclusief Relatieplanet.nl (in 2014 en 2013 aangehouden voor verkoop).
Aangepast door stelselwijziging IAS19R.
Toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V.
Vóór uitkering € 6,00 interim-dividend.
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Jaarverslag van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) was in 2017 een beursgenoteerde vennootschap. De certificaten van aandelen in TMG waren
verhandelbaar op de Euronext Amsterdam N.V. Per 22 februari 2018 is de beursnotering van TMG geëindigd.
De Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. (de Stichting) heeft onder meer als doel het uitgeven
van royeerbare certificaten aan toonder, waartegenover zij op eigen naam en titel van administratie gewone aandelen verkrijgt en
houdt. De Stichting beheert de in administratie genomen gewone aandelen en oefent de rechten uit verbonden aan deze aandelen,
waaronder het stemrecht.
De Stichting richt zich bij het uitoefenen van de aan de aandelen verbonden rechten primair op het belang van de certificaathouders,
waarbij zij rekening houdt met het belang van TMG en de met haar verbonden ondernemingen. Certificering van aandelen is een
middel om te voorkomen dat door absenteïsme op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een (toevallige) minderheid van
aandeelhouders de besluitvorming naar haar hand zet.
Aandeelhouders hebben het recht om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, het woord te voeren en een
stem uit te brengen. Certificaathouders hebben het recht deze vergadering bij te wonen en het woord te voeren. Certificaathouders
kunnen voor de duur van deze vergadering een stemvolmacht krijgen van het bestuur van de Stichting en verkrijgen daarmee
stemrecht. De certificaten van aandelen TMG zijn onbeperkt royeerbaar. Certificering is dan ook geen beschermingsconstructie
van TMG.
In het jaar 2017 nam het aantal door de Stichting uitgegeven royeerbare certificaten van aandelen TMG per saldo toe met 177.535
certificaten en bedroeg 29.715.320 (van nominaal € 0,25) per 31 december 2017, overeenkomend met een nominaal bedrag van
€ 7.428.830,--. Tegenover deze certificaten werd een gelijk aantal aandelen in administratie gehouden.
In 2017 hebben drie bestuursvergaderingen en drie certificaathoudersvergaderingen plaatsgevonden.
In de bestuursvergadering van 5 april 2017 (notulen beschikbaar op de website van de Stichting) zijn onder meer de rekening en
verantwoording van TMG over het boekjaar 2016, de stand van zaken met betrekking tot de biedingen op het aandelenkapitaal
van TMG en de financiën van de Stichting aan de orde geweest. De jaarrekening van TMG is met de heer J.J. Nooitgedagt,
waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen, tijdelijk belast met het bestuur van TMG, besproken. In deze vergadering
zijn tevens de herbenoeming van de heren Schneider (Bestuurslid A) en Ruijgrok (Bestuurslid B), het aftreden van de heer
Cornelissen en de agenda voor de aansluitende Vergadering van Certificaathouders aan de orde gesteld. De heren Schneider
(Bestuurslid A) en Ruijgrok (Bestuurslid B) zijn herbenoemd onder de voorwaarde dat de certificaathoudersvergadering geen
aanbeveling zou doen terzake van deze herbenoemingen. Bij deze vergadering waren naast de heer Nooitgedagt ook mevrouw
A. van den Belt, lid van de Raad van Commissarissen, tijdelijk belast met het bestuur van TMG, en de heer J. van Schaik, Group
Controller, gedeeltelijk aanwezig.
Vervolgens heeft in de middag op 5 april 2017 de Vergadering van Certificaathouders plaatsgevonden (notulen beschikbaar op de
website van de Stichting). Hierbij waren elf certificaathouders aanwezig.
Agendapunten waren onder meer bespreking van de notulen van de certificaathoudersvergadering van 7 april 2016, terugblik op
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMG van 21 april 2016, de activiteiten van het bestuur in 2016, de herbenoeming
van de heren Schneider (Bestuurslid A) en Van Exter (Bestuurslid B) en de biedingen door Mediahuis en Talpa op TMG. Aangezien
de certificaathoudersvergadering geen aanbevelingen deed terzake van de genoemde herbenoemingen, zijn tijdens de vergadering
benoemingen van de heren Schneider (Bestuurslid A) en Ruijgrok (Bestuurslid B) bekrachtigd. Verder zijn vragen van de
certificaathouders besproken. De vragen hadden met name betrekking op de biedingen.
Op 18 mei 2017 vond de tweede bestuursvergadering plaats. In de deze vergadering (notulen beschikbaar op de website van de
Stichting) zijn onder meer de herbenoeming van de heer De Waard (bestuuslid A), de benoeming van de heer Steenstra Toussaint

140

Overige gegevens

(bestuurslid A) als opvolger van de heer Cornelissen, de agenda voor zowel de aansluitende Vergadering van Certificaathouders
als de Algemene Vergadering van TMG op 1 juni 2017 besproken.
In de middag van 18 mei 2017 heeft de Vergadering van Certificaathouders plaatsgevonden (notulen beschikbaar op de website
van de Stichting). Hierbij was slechts één certificaathouder aanwezig.
Agendapunten waren de notulen van 5 april 2017, de (her)benoeming van de heren De Waard en Steenstra Toussaint als
bestuursleden A en de voorbereiding op de Algemene Vergadering van TMG op 1 juni 2017.
De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMG werd op 1 juni 2017 in Amsterdam gehouden (www.tmg.nl).
Het bestuur van de Stichting heeft aan de aanwezige certificaathouders stemvolmachten voor de duur van de vergadering gegeven.
Het bestuur vertegenwoordigde 6,04% en de gevolmachtigde certificaathouders 58,75% van de stemmen tijdens deze
vergadering. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering heeft het bestuur ingestemd met de agendapunten waarover stemming
was gevraagd.
De vragen van de heer De Waard (voorzitter van het bestuur van de Stichting) in de aandeelhoudersvergadering zagen onder andere
op het voldoen door TMG aan de financiële coventants uit de kredietovereenkomsten met de banken, de plannen met Keesing en
de visie op de redactionele inhoud van De Telegraaf.
Op 17 augustus 2017 zijn een extra bestuursvergadering en certificaathoudersvergadering ter voorbereiding op de Buitengewone
Aandeelhoudersvergadering van 31 augustus 2017 in het kader van de verkoop van Keesing Media Group B.V. gehouden.
De bezoldiging van de bestuursleden van de Stichting bedroeg in 2017 € 15.000 (exclusief omzetbelasting) voor de voorzitter en
€ 10.000 (exclusief omzetbelasting) voor de overige bestuursleden en wordt achteraf en per kalenderjaar betaald. De jaarlijkse
kosten van de activiteiten van het administratiekantoor zijn inclusief omzetbelasting en bestaan, naast de bezoldiging van de
bestuurders, voornamelijk uit de vergoeding voor de beursnotering en de behandelingskosten zijnde in totaal € 16.069 en
accountantskosten zijnde € 4.235. De totale kosten voor de Stichting bedroegen over 2017 € 145.156 (2016: € 96.795).
Het bestuur van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. is onafhankelijk in de zin van artikel 2:118a
lid 3 BW en bestaat uit de navolgende leden, waarbij tevens de (voormalige en/of huidige) functies zijn vermeld:
Leden
T. de Waard, voorzitter
E.S. Schneider, secretaris
W. Ruijgrok
J.F.H.M. van Exter
W.M. Steenstra Toussaint

Functie
Advocaat bij DeWaardSinke Advocaten
Zelfstandig organisatie-adviseur, in het bijzonder voor uitgeverijen en drukkerijen (tot 2006)
Oud-directeur VNO-NCW
Voorheen managing director Tata Steel Nederland Services B.V.
Zelfstandig consultant

Amsterdam, maart 2018

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.
p/a Basisweg 30
1043 AP Amsterdam
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